
 

 نقد

 اقتصاد سیاسی



 

 

 

 

 (1863-1944) دوارد مونک(، ا1896)جیغ روی جلد: تابلوی 

  

 مجموعه مقاله - یاسیکرونا از منظر اقتصاد س: عنوان

 و مترجمان سندگانیگروه نو: پدیدآور

 www.pecritique.com؛ نقد اقتصاد سیاسی: کاری از

 ص 328: ظاهری مشخصات

 سیاسی اقتصاد: موضوع

 رسول قنبری: آرایی صفحه

 1399 اردیبهشت: تاریخ انتشار
 حقوق محفوظ است یهیکل

http://www.pecritique.com/


 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

 7 مقدمه 1

2 
 دهدگیر تاریخ را تغییر میهای عالَمگونه بیماریچه

 ی شیرین کریمیوگو با فرانک اسنودن / ترجمهگفت
10 

 

 کرونا یاسیاقتصاد س

3 
 ی کروناداری در زمانهسیاست ضدّ سرمایه

 ی پریسا شکورزادهدیوید هاروی / ترجمه
28 

4 
 فشان بیماری استآتشداری سرمایه

 ی شادی انصاریوگو با راب واالس / ترجمهگفت
43 

5 

 های سرمایهکرونا و دورپیمایی

ی راب واالس، الکس لیبمن، لوییس فرناندو چاوز و رودریک واالس ترجمه

 هومن کاسبی

58 

6 
 تقصیر ویروس بود

 ی رسول قنبریمایکل رابرتز / ترجمه
89 

7 
 کرونا یو اقتصاد یاسیس یآمدهایپ

 ی و مریم موالییرسول قنبر ی/ ترجمه سیواروفاک سیانی
106 

8 
 یجهان یریگهمه یدر زمانه یمبارزات استیس

 یوسفی ترایم یساندروز مزادرا / ترجمه
117 

9 
 سمیکمون اتیدحیکرونا و ضرورت تجد روسیرا بکش! و لیب

 یآزاده شعبان ی/ ترجمه ژکیژ یاسالو
124 



   

10 
 کرونا روسیبه و یضرورت واکنش اقتصاد

 فیاحمد س ی/ ترجمه ونزیجاش ب
132 

11 
 کرونا روسیو یاقتصاد یآمدهایپ

 فیاحمد س یترجمه
139 

12 
 یکرونا از منظر اقتصاد یآمدهایپ لیدر تحل ادداشتیسه 

 فیاحمد س یترجمه
147 

 

 استیکرونا، اجتماع و س

13 

 هایماریها و بزندان یدرباره ی: تأمالتیوقت هواخور انیپا

 یمیکر نیریش

 

164 

14 
 چه کرد؟ یاسیس یهاکرونا با اعتراض روسیو

 زادهابوالفضل مظلوم
177 

15 
 کرونا روسیو یهیدر سا یخشونت و نژادپرست دیبازتول

 یآزاده شعبان یترجمه
191 

16 
 هانا آرنت یبراساس آرا یاجتماع یگذارهنر فاصله

 یمیکر نیریش یبَرشت / ترجمه تیک
201 

17 
 خود را دارد یهاتیمحدود یدارهیسرما

 یمیکر نیریش یباتلر / ترجمه تیجود
209 

18 
 انوسیکرونا در عهد دق

 یفاطمه صادق
216 

 

 ما و کرونا

19 
 رانیو کرونا در ا استیمتقابل س یاثرگذار

 محمد مالجو
221 

20 
 از دلِ کرونا ییاندازهاچشم: گریبه بحران د یاز بحران

 صداقت زیپرو
226 

21 
 رانیسالمت در ا یاسیکرونا و اقتصاد س

 محمد دارکش
237 

22 
 کرونا روسیو و یمهاجران افغانستان

 یسجاد اکبریعل
252 

   



23 
 «یامر بهداشت»به  یاسیامر س لیترس و تقل یدمیکرونا، اپ روسیو

 یمنصور دیام
263 

24 
 اتیدر مرگ اله بتیمص

 یفاطمه صادق
275 

 

 ها و منظرهاراه

25 
 ریگهمه یهایماریمقابله با ب یدهسازمان یبرا یطرح

 رهنما دیسع
281 

26 
 ز آنرفت ابرون یبرا یستیالیسوس یاکرونا و برنامه روسیبحران و

 فیاحمد س یترجمه
298 

27 
 مشارکت کوبا در مبارزه با کرونا

 یعارفه طالب ی/ ترجمه افهیهلن 
309 

28 
 روسیدر بردن از وجان به یستیآنارش یراهنما

 انیرینسترن ام یترجمه
316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 نقد اقتصاد سیاسی  7

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

 
 
 

 میتالش کرد ران،یکرونا در ا یگسترده وعیاخبار ش شدنیاز هنگام علن

که  مینشان ده «یاسینقد اقتصاد س» تیدر سا یبا انتشار سلسله مقاالت

 یمربوط به حوزه یاز آن که امر شیب یماریب نیبا ا یاشهیر یمبارزه

تر یساختار یهادر بطن بحران دیاست که با یکاریباشد، پ یبهداشت فرد

 متأخر دنبال کرد.  یدارهیانباشت در سرما یاقتصاد و اجتماع و سازوکارها

 لینبود، اما خطر تبد ینیبشیبحران قابل پ نیا قیشکل دق دیشا

 یقطع یادهیمعاصر پد یایدر دن یمعضل جهان کیبه  ریگهمه یهایماریب

 نیود. اولب ینیبشیبحران قابل پ نیمنظر ا نیو تکرارشونده بوده است. از ا

 دهها آمابحران لیقب نیا یبرا دیهم نخواهد بود. با نی. آخرستیمورد ن

هر  قیچون شکل دق شود،یمحدود نم یهم به سطح فرد ی. آمادگمیباش

 کرد. تیجامعه را تقو دی. بامیدانیبحران را نم

 یمراتب اجتماعدر سلسله زیبحران ن نیدر ا گر،ید هر بحران مانند

 هاونیلی. در بدو امر، مرندیپذبیاز همه آس شیسطوح هرم ب نیترنییپا
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آنان  یکشور که بخش عمده یمختلف اقتصاد یهادر بخش ریمزدبگ

 یطیبه حضور در محل کار و مبادرت به کار در هر شرا ریو ناگز کارثباتیب

هستند.  ررتیپذبیو آس شکننده یماریب نیدر برابر امواج گسترش ا ندهست

 یهادهه یو اجتماع یاقتصاد شدگانراندههیتر از آن به حاشکنندهاما نگران

گردها، و زباله سرپناهان،یها، کودکان کار، بمهاجران، دستفروش ر،یاخ

 یریشگیدست هستند. آنان نه به امکانات پ نیاز ا یاجتماع یهاگروه

 آنان در مجموع شتیو مع ستیدارند و نه به امکانات درمان و نه ز یدسترس

 از اعراب دارد. یتوجه حاکمان محل

 یجمع یحاضر، حاصل کار داوطلبانه یمنتشرشده در مجموعه مقاالت

است که اکنون به صورت  ریدر مقطع اخ «یاسینقد اقتصاد س» تیما در سا

و  سندگانینو ی. دست تمامشودیمنتشر م گانیرابه زین یکیالکترون یکتاب

امروز،  یحادّ اجتماع یهابحران یانهیمترجمان کتاب حاضر را که در م

 .میفشاریم یگرمنبردند، به ادیخود را از  یتعهد و رسالت اجتماع گاهچیه

 
 

 یاسیاقتصاد س نقد
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 به کاوه بهبهانی کنمترجمه را تقدیم می

که در میان این همه تیرگی حضورش روشنی  
 است.

 تصاویر و شرح بر تصاویر از مترجم است. 

 

کی در تاریخ و تاریخ پزش یهفرانک ام. اسنودن استاد برجست یه: مسئلآیزاک چاتنر

این  ،ها و جامعه: از طاعون سیاه تا امروزاپیدمیدانشگاه ییل، در کتاب جدیدش 

رشده، دبههای ازمیدانها، انقالبگذاریچگونه شیوع بیماری منجر به سیاست است که

وی روابط ها با تأثیرگذاشتن بر رسنگربندی نژادی و تبعیض اقتصادی شده است. اپیدمی

اند. ادهدجوامع را تغییر  های طبیعی و انسانیشخصی، آثار هنرمندان و روشنفکران و محیط

و ها، اها و به وسعت قارهای دارد به درازای قرنگسترده یهشرح و تفسیر اسنودن دامن

 اند. اسنودنها شدهکوشد نشان دهد ساختارهای اجتماعی چگونه باعث رشد بیماریمی

هشدار که بوالهوسانه و بیگیر رویدادهایی تصادفی نیستند های عالمبیماری»نویسد: می

های خاص خود را به بار پذیریسیبای آجوامع را رنجور کنند. برعکس، هر جامعه

ساختار جامعه است، فهم الگوی معیشت و  یهها مطالعاپیدمی یهآورد. مطالعمی

 «های سیاسی آن جامعه است.اولویت
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 2019، فرانک ام. اسنودن یه، نوشت«تا امروز اهیو جامعه: از طاعون س هایدمیاپ»

بازارهای سراسر دنیا را  19گسترش کووید  یهها دربارکه گزارشگذشته، زمانی یهجمع

شدن برای وضعیتی بدتر ها با درجات گوناگون درگیر آمادهکساد کرده بود و دولت

بودن شنوگو، که به لحاظ رووگو کردم. در طول این گفتبودند، تلفنی با اسنودن گفت

 یهدربارچند موضوع حرف زدیم؛  یهمطلب ویراسته شده است، ما دربار یهو انداز

های سیاست محدودکردن سفر در هنگام اپیدمی، در این مورد که چگونه واکنش

با  هایی که هنرمندانشیوه یهپا کرده است و دربارها را کلهغیرانسانی به بیماری دولت

 اند.جمعی سروکله زدههای دستهمرگ
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ونه ها چگطور کلی اپیدمیبهخواهم با یک پرسش بزرگ آغاز کنم: می

 اند؟جهان مدرن را شکل داده

عی عالقمندشدنم به این موضوع است، که نو یهیک راه برای رسیدن به پاسخ بازبینی نحو

ای در ها هستند که گویی آیینهها گروهی از بیماریدرک و دریافت دوگانه بود. اپیدمی

ها ه اپیدمیت کدهند تا کیستیِ خودمان را در آن ببینیم. یعنی بدیهی اساختیار ما قرار می

ن ها همچنیمان سروکار دارند. اپیدمیمان، با مرگ و با زندگیما با میرایی یهبا رابط

بیعی کنیم و محیط طدهند، محیط مصنوعی که ما خلق میما با محیط را بازتاب می یهرابط

 رها روابط اخالقی ما را نسبت به یکدیگر د. اپیدمیدهدمیواکنش نشان که نسبت به آن 

 گر آن هستیم.دهند و امروز نظارهمقام انسان نشان می

آن بحث  یه( دربارWHOهایی است که سازمان بهداشت جهانی )ترین پیاماین از مهم

 یرورضبا چنین رویدادهایی این است که  رویاروییکند. بخش اصلی آمادگی برای می

 ایم، آنچه بر روی هرقرار گرفتهدر مقام انسان بدانیم ما همه با هم در این وضعیت است 

و گذارد، از این رها تأثیر میانسان یهگذارد بر روی همانسانی در هر جای دنیا تأثیر می

الزم ، دست نیاز ا ییزهایو چ یاقتصاد تیوضع ،تیقوم، نژاد میتقسبه جای اندیشیدن به 

 ایم. ما ناگزیر از یک گونه یهبه این بیندیشیم که هماست 

ای ئلهگیر مسهای عالمکردم بیماریخی مطالعات اولیه را تمام کرده بودم و فکر میمن بر

ها میکند. به گمانم اپیداست که مسائل واقعاً عمیق فلسفی، مذهبی و اخالقی را طرح می

 یهها را ناگزیر به سوی اندیشیدن دربارها انساناند، چراکه آنتا حدی تاریخ را شکل داده

 یهدهند. محض نمونه، شیوع طاعون پرسش واحدی درباررگ سوق میهای بزپرسش

انسان با خدا را پیش کشید. با وجود خِرد الهی، آگاهی خداوند از همه چیز و  یهرابط

بودن خداوند چگونه ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد؟ چه کسی راضی دانای مطلق
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صاد ها تأثیر عمیقی بر اقتیدمیشود شمار زیادی کودک در رنجِ شدید جان بکنند؟ اپمی

ها را کشت، از این رو تأثیر عظیمی بر داشتند. طاعونِ خیارکی نیمی از جمعیت تمام قاره

گونه که امروز ورعیتی گذاشت. همانداری و نظام اربابروی انقالب صنعتی، برده

ا نتایج هها تأثیرات چشمگیری بر ثبات سیاسی و اجتماعی دارند. آنبینیم اپیدمیمی

. اندبودهها اند و همچنین گاهی احتماالً بخشی از آغاز جنگها را تعیین کردهجنگ

که  ای از زندگی بشر نیستتوانیم بگوییم هیچ بخش عمدهکنم میبنابراین فکر می

 های اپیدمی عمیقاً بر آن اثر نداشته باشند. بیماری

که نجای آها بهواکنش ما به اپیدمی یهخواهید بگویید که نحوآیا می

دی های مذهبی، قومیتی یا نژاانسانیت عام ما باشد اغلب کارکردِ دیدگاه

ا نظر اند؟ یهای انسان را نشان دادهها به شکلی نقصماست و این واکنش

 دیگری دارید؟

کند. یعلّیت از هر دوسو کار م یهکنم زنجیرسعی داشتم دو نکته را بیان کنم. فکر می

دهند. این نظم جوامع را تحت تأثیر قرار نمیهای بیها به شکل تصادفی و با روشبیماری

ها ، میکروبیابندها به طور انتخابی گسترش میوترتیب دارند، زیرا میکروبرویدادها نظم

ا اند خودشان رها ایجاد کردهای که انسانهای مناسب اکولوژیکیدر جستجوی موقعیت

 دهند، مثالً آیا در انقالب صنعتیها کیستیِ ما را خوب نشان میدهند. آن موقعیتیاشاعه م

دستان چه آمد و یا آسیب که برسرکارگران و تهیبرای ما واقعاً اهمیت داشت که 

 کردند.پذیرترین مردم در چه وضعیتی زندگی می

د فقر و نابرابری ایجا یدر نتیجههایی که در دنیای امروز وبا و مرض سل در میان گُسل

یریم ایم که بپذها آمادهای که گویی ما در جایگاه انسانآورند، به شیوهاند سربرمیشده

 . اما این هم درستناگزیرندکم جا هستند یا دستای درست و بهگونهها بهاین بیماری

ن به نسل امداشتنها، تعهدات و حس تعلقواکنش ما بسیار بسته به ارزش یهاست که نحو
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تر. هنگامی که بروس آیلوارد سرپرست هیئت بشر است و نه افرادی در سطح کوچک

در پایانِ مأموریتی که در چین داشت به ژنو  WHO سازمان بهداشت جهانی اعزامی

ترین بازگشت و سؤالی بسیار شبیه به همین سؤال از او پرسیده شد، پاسخش این بود که مهم

بیفتد، اگر قرار باشد اکنون و در آینده آماده باشیم، این است  چیزی که الزم است اتفاق

که باید تغییری کامالً بنیادین در ذهنیت ما ایجاد شود. مجبوریم به این بیندیشیم که باید 

نوع انسان بایکدیگر کار کنیم، باید برای مراقبت از یکدیگر ساماندهی بشویم،  یهبه منزل

است برای  ایکنندهیرترین افراد در میان ما عامل تعیینپذتا بفهمیم که سالمتیِ آسیب

های ما، و اگر ما برای چنین کاری آماده نباشیم هرگز برای مقابله با چالش یهسالمتیِ هم

 گر بشریت آماده نخواهیم شد.ویران

وتار های بسیار تیرخب، اگر اجازه بدهید باید عرض کنم که این اندیشه

ر خیلی بعید است که بشر بخواهد ذهنیتش را تغییکنم است، چون فکر می

 بدهد.

ه این بینم، ولی موافقم کخواستم بگویم که من در این زمینه بسیار خوشنمی [خنددمی]

تاریک  یهتاریک در بشریت وجود دارد و این سوی یهکار باید بشود. همچنین یک سوی

برای حفظ بشریت است. ما چه انتخابی خواهیم داشت؟ وقتی با چنین چالشی رودررو 

ی شده باشد و درام اخالقی انسانتعیینکنم چیزی ازپیش کنیم؟ گمان نمیشویم چه می

 عظیمی در برابر ما در حال اجرا شدن است.

 یهمان به این چیزها و درجواکنش یهای میان نحوتصور وجود رابطه

  است. از کتاب مقدس آمدهشیوع آنها تقریباً 
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واقع این موضوعی است که در آن سطح وجود دارد و بخش کامالً با این حرف موافقم. به

مهمی از حس ضرورت اخالقی ماست. به گمان من این بخش عظیمی از تاریخ 

 گیر است.های همهبیماری

تری از شما بگذارید سؤال روشنوتار شود، پیش از اینکه اوضاع خیلی تیره

 بپرسم،

 کنند.بله، متأسفم که چنین عالیقی دارم. دخترانم هم اعتراض می

خش بهای خاصی وجود دارند که واکنش به آنها چیزی الهامآیا اپیدمی

 را نشان دهد؟بشریت  یهدربار

رای ای بنهگیر آییهای عالمگویم بیماریکنم. وقتی میاوه، من قطعاً به این فکر می

 یهدهد. سویتاریک بشر را نشان نمی یهدادن کیستی ما هستند، این آیینه فقط سوینشان

واقعاً خوب آن پزشکان بدون مرز در بحران  یهدهند. نمونبشر را نیز نشان می یهقهرمانان

م نه مقد شان را فدا کردند، مستقیم در خطّشان و آیندهها آگاهانه جاناِبوال هستند و آن

برای منافع خودشان و نه برای هیچ پاداشی، بلکه فقط برای تعهدشان به دفاع از زندگی و 

ترین مردم جهان. پزشکان بدون مرز این کار را هر روز در نقاط بسیاری سالمتی ضعیف

 کنند، حتی اکنون نیز در چین در حال مقابله با بیماری هستند.  از دنیا می

ازند. در سترین صفات را نیز ظاهر میگیر چیزی است که عالیهمههای به باور من بیماری

و  ها بر ادبیاتاند. اپیدمیاین رویدادهای مهم نوشته شده یههایی نیز دربارحقیقت رمان

( اثر The Betrothed) نامزدکنم به نام گذارند. به رمانی فکر میفرهنگ ما اثر می

طاعون بزرگ نوشت. او از اسقف اعظم میالن،  یهدربارالساندرو مانزونی اهل ایتالیا، که 
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رفت، او راضی شد از زده میهای طاعوننویسد، کسی که به خانهکاردینال برومئو می

 اشد.ترین افراد جماعتش بترین و ناخوشدستزندگی خودش دست بکشد تا مراقب تهی

رات سیاسی یهای سیاسی جهان یا تغیواکنش مثبت رهبران یا رژیم یهدربار

 توان گفت؟مثبت پس از شیوع اپیدمی چه می

اندیشم. به این فرجام و به پیروزی داری منقول در جهان جدید میالبته. من به پایان برده

 الخصوص به کمک تب زرد محقق شد.شورش هائیتی و تصمیم توسَن لووِرتور که علی

رد، داری به هائیتی اعزام کبرده زمانی که ناپلئون ناوگان عظیمی برای بازگرداندن نظام

شورش بردگان پیروز شد، زیرا بردگان آفریقایی سیاهپوست در برابر تب زرد مصون 

های سفیدپوستِ ارتش ناپلئون خیر. این منجر به استقالل هائیتی شد. بودند ولی اروپایی

م ناپلئون یهمچنین اگر از دیدگاه آمریکایی ببینیم، این همان چیزی بود که منجر به تصم

ریزی قدرت فرانسه در جهان جدید و توافق با توماس کشیدن از طرحشد برای دست

برای خرید ایالت لوئیزیانا که وسعت ایاالت متحد آمریکا را دو  1803جفرسون در سال 

 برابر کرد. 

 

اپارت را از ناپلئون بن انایزیلوئ التیا کا،یآمر جمهورسیرئ نیتوماس جفرسون، سوم یالدیم 1803ل ادر س

 معامله شد. نیانجام ا دراروپا منجر به موافقت ناپلئون  یه. گسترش تب زرد در قاردیخر
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ها با یماریگونه بدیگر این موضوع را ببینیم، چند مرتبه وجود این یهسوی

تاویزی دس یهمنزلها بهسرکوب سیاسی همراه بوده است یا از این بیماری

 برای سرکوب سیاسی استفاده شده است؟

اند. به مثابه بخشی از سرکوب سیاسی در نظر گرفته شدهها همیشه بهکنم اپیدمیفکر می

 یهها بلکه از نظر سرکوب سیاسی دورباور من قرن نوزدهم، نه فقط به لحاظ شورش

در فرانسه،  1848دهشتناکی بود. محض نمونه کشتار فجیعِ مردم پس از انقالب 

بار الخصوص در پاریس یا پس از کمون پاریس. بخشی از دلیل وقایع بسیار خشونتعلی

دیدند طبقات کارگر به لحاظ سیاسی خطرناک شدند، و خونین این بود که فرماندهان می

اما به لحاظ پزشکی نیز بسیار خطرساز بودند. آنها این امکان را داشتند که در تمام جامعه 

رناک بود طبقات خط یهکنم این امکان واقعاً بخشی از استعاربه بار آورند. فکر می فاجعه

 پس از سقوط کمون پاریس. 1871و به نظرم منتهی شد به کشتار غیرانسانی سال 

 واکنش چین نسبت به ویروس کرونا چیست؟ یهنظرتان دربار

را آن تأمل کنیم، زی یهکنم الزم است مفصّل و جدّی دربارسؤال جالبی است و فکر می

ت های اجرایی قهری اساند. اولین چیز شیوهاین موضوع چندین بُعد دارد که واقعاً پیچیده

 یعنی] ها طرح شد، آنها کمربند حفاظتی تشکیل دادندژانویه از سوی چینی 23که در 

، تمام [کردند ممنوع یماریاز گسترش ب یریجلوگ یآمدوشد مردم و کاال را برا

ها قرار سربازها و پلیس یههمگانی در محاصر یهاجتماعات و مناطق جغرافیایی در قرنطین

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. 

شود و کاری است که بارها تکرار بازگشت وسعت طاعون میهمگانی مانع از  یهقرنطین

. بودن آن استکمربند حفاظتی ناآزموده یهشده است از جمله در اپیدمی ابوال. مسئل
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انی رسد و عنصر اساسی سالمت همگکمربند حفاظتی یک پُتک است. خیلی دیر از راه می

 ن به منع عبور و مرور با مقاماتسازد. یعنی مردم با تهدیدشداثر مییعنی اطالعات را بی

کنند می افتد، مردم فرارمیدانند چه اتفاقی کنند. بنابراین مقامات دیگر نمیهمکاری نمی

یابد. من وقتی فهمیدم واکنش دولت چین در ابتدا این بود و اپیدمی گسترش می

 شده مغایر های طاعون ایجادزده شدم. این امر با قواعد سالمت همگانی که از سالوحشت

 .ندوشردیابی و ایزوله  باید ای است کههای موردیاست و تأکید آن قواعد بر یافته

از این رو وحشت کردم و انتظار چیزهای بدتری داشتم. به نظرم رژیم چین کم کم مسیرش 

سخت  اطالعاتآوری ها برای جمعبینید که با گذشت زمان چینیرا تغییر داد. می

خست های روزهای نکردند همکاری مردم را برانگیزانند، یعنی آسیبکوشیدند، تالش می

کنم داستان چین چیزی بیش از یک واکنش بود. همه چیز بد نبود . فکر میکنندرا ترمیم 

 و همه چیز خوب نبود.

بهداشت همگانی  یه، که این موضوع را به منزلجهانی من با واکنش سازمان بهداشت

آور است. آیا این ستایش یعنی العاده ستود، کامالً همدل نیستم. این برای من هراسرقخا

 یهربارطور که دها و کشورهای دیکتاتوری باید عبور و مرور را منع کنند، همانسایر رژیم

کند. زده میصورت گرفت و نتیجه نداد؟ این مرا وحشتابوال در غرب آفریقا این تالش 

تر رد دقیقگرفتیم. به نظرم رویکچین می یهن درسی بود که باید از تجربکنم ایفکر نمی

این است که گویی این کار در چین چندان خوب نتیجه نداد و در حقیقت شی جین پینگ 

و  ، آنها اشتباهاتی داشتندجهانی حاضر باشد بگوید برخالف گزارش سازمان بهداشت

است که از آن اشتباهات درس بگیرند. فکر مجبور شدند مسیر را تغییر دهند و ضروری 

 توانست انجام دهد.کنم این کاری بود که چین میمی

کم گویید که سازمان بهداشت جهانی، یا دستجالب است، شما اول می

خوانند، یشان فرامها را به یافتن انسانیت مشترکاعضای آن سازمان، انسان
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واکنشی را تحسین کنند که خواهند گویید آنها میاما در عین حال می

 کم در ایتدای امر تا حدی غیرانسانی بود.دست

ا توانم آن را درک کنم، زیرکنم اما میرا توجیه نمیجهانی بله. این کارِ سازمان بهداشت 

ترین عضو مجمع بهداشت جهانی و از خود راندن کشوری که در از خود راندنِ بزرگ

کنم چرا  توانم درکآور باشد. پس میتواند ترسمیاین بحران استثنایی است  یهبحبوح

ها، صداقت کامل، تولید شواهد، ارتباطات، داده یهچنین اتفاقی افتاد. همزمان دربار

بهداشت همگانی فشار زیادی وجود داشته است و  یهواقعیت، رویکردهای علمی دربار

 افتاد. ها رخ نداد. این اتفاق بعداًاین در اولین مراحل واکنش چینی

 یهونح یهای دربارکمی در زمان به عقب برگردیم، آیا شواهد گسترده

 ها وجود دارد؟واکنش هنرمندان به اپیدمی

طور ها یاد گرفتم این است که هر بیماری، آناپیدمی یهیکی از چیزهایی که من دربار

بینم، مانند یک شخص است. هر بیماری فردیت خودش را دارد و با دیگری که من می

ی و پذیر مرگ نیستند. بستگی به سرشت هر بیمارمتفاوت است. آنها فقط دالیل تعویض

دمی به این است که هر اپی واکنش دانشمندان و هنرمندان نسبت به آنها دارد. بسته یهنحو

کُشند، آیا ها را میهای زجرآوری انسانگیرد، آیا آنها با شیوهجان چند انسان را می

گذارند، و آیا کُشند، یا اینکه کودکانی یتیم بر جای میکودکان و جوانان را می

 اند. ای هستند یا از خارج آمدهشدههای شناختهبیماری
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   Antonio de Salgado : اثر تایوان ینقاش

 یهودگیب ،یگذرا بودن زندگ یهدهنداست که نشان یهنر نیباطل، نام آثار نماد ای تایوان

 در مرگ است. نیقیلذّت و 

ومیر و مرگ ناگهانی را به جریان انداخت. هنرمندان به آن واکنش مرگ یهطاعون مسئل

اروپا. در کشورهای کاتولیک تأکید اصلی بر یادآوری این  یهنشان دادند، به ویژه در قار

 مرگ شده بودنِبود که زندگی زودگذر و موقتی است. توجه بسیاری به مضامین ناگهانی

تمامی نابود ، جایی که همگان بهthe danse macabreاست، یعنی رقص مرگ یا 

)برگرفته از  vanitatumها و طور استفاده از ساعت شنی، استخوانهمین شوند.می

گذرابودن،  یهعنوان آثار نمادینی است که نشان Vanitas vanitatumالتین  یهکلم

گوید، باطل اباطیل، همه چیز باطل واعظ می»دانید هاست(. میپوچی و بیهودگی لذّت
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طور حس ستایش قدیسانِ طاعون که فراوان چنین حس شگرفی وجود دارد و همین«. است

متعصب  یهتوان چنین آثاری را در سراسر اروپا نظاره کرد، فرقکشیده شدند. می به تصویر

ت که ناگاه به دسمذهبی، مضامین مرگ ناگهانی، توبه و تسخیر جان و روح پیش از آن

 .ای بر هنر پیکرنگاری اروپایی داشتندکنندهطاعون نابود شود. این آثار نتایج متحول

 

  نگیبل یی.ایاثر آ یرنگ یحکاک

 یسانک یعنی شدند،یطاعون قلمداد م سانیروخوس در مقام قد سیو قد نیسباست سیقد

 که قدرت داشتند از مردم در برابر طاعون محافظت کنند. 

مار برگمان اثر اینگ مُهر هفتمانگیز توان در قرن بیستم در فیلم حیرتاین موضوع را می

نگرانش بود،  1957ای است برای آنچه برگمان در سال هم دید، در آنجا طاعون استعاره
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 طاعون یهکه من دربار را توان دید این فیلم تمام چیزهاییای. مییعنی جنگ هسته

مرگ  یههای فرشتیابد. نقاشیبرشمردم دارد، از جمله رقص مرگ که فیلم با آن پایان می

 ماندگاریِ این واکنش هنری به مرگ است. یهکنید و این واقعاً نمونا نظاره میر

ه در کتوان از مرض سل و اینانگیزانند. میهای متفاوتی برمیها واکنشسایر بیماری

متفاوت بود سخن گفت. واقعاً غریب است، زیرا، رمانتیک در قرن نوزدهم چقدر  یهدور

های مردن است، سل در ترین شیوهترین و دردناکمخوفبرای من، مرض سل یکی از 

ر ها را بکند و با وجود این، آن روی ماجرا، قهرمانان اُپرا که مردم آنانتها فرد را خفه می

ه فقط ک عمو تام یهکلبکردند. یا دیدند مرض سِل را ستایش میروی صحنه زیبا می

 هست.مرض سل هم  یهداری نیست، درباربرده یهدربار

 برانگیز شد؟چرا مرض سل ستایش

خواهم چیزی بگویم امیدوارم لبخند بر روی لب شما بیاورد، اما دوست دارم بتوانم می

آوری هستند، نه؟ تمام ها موجودات خندهپاسخی صریح به این پرسش بدهم. انسان

 درک نیست، در مورد طاعون، خودِ بیماری بود کهقابلکنند راحت کارهایی که می

کنم سنجشگرانه است. پایان جهان بود، جزای همگان را تحت تأثیر قرار داد. فکر می

مرض سل مردم چیزی را تصور  یهاخروی، آخرالزمان بود. از سوی دیگر، دربار

های پزشکی اوایل قرن البته آموزه-کردند ها تصور میکردند که درست نبود. آنمی

که سِل بیماری نخبگان، هنرمندان، زیبارویان و  -نوزدهم این را به آنها یاد داده بود

به  کند، بنابراین مُد این بود که زنانفرهیختگان است، و سِل افراد را بسیار زیباتر می

دیدگانِ  وترکل-دو تولوز یآنراثر  پودر برنجمخلوقاتی مسلول تبدیل بشوند. در نقاشی 

د تا مانند افراد مالبرنج به صورتش میبینید که پودر اشتهایی زنی را میمبتال به مرض بی

ل هاشان، که از بیماری سها در حقیقت با مدلپریده دیده شود. پیشارافائلیمسلول رنگ
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بردند، ازدواج کردند. دوستان ویکتور هوگو به او گفته بودند که هوگو در مقام رنج می

بنابراین  نیست و یک نویسنده نقصی بزرگ دارد و آن نقص بزرگ این است که او مسلول

 عالی نخواهد شد. یهیک نویسند یهدر حدوانداز

 

آمستردام جکسیر موزه، واقع در لوترک-دو تولوز یاثر آنر 1887پودر برنج   

نوشت. گ میفرهن یهای آمریکایی بود که دربارآرتور سی. جیکوبسن متفکر و نویسنده

کرد آمریکا در پایان قرن نوزدهم همزمان با از بین رفتن مرض سِل با بحران او تصور می

شود زیرا نبوغی که در دوران مرض سِل بود دیگر هنری، علمی و فرهنگی مواجه می

 وجود نخواهد داشت.

 آور است.حیرت
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فته دارد و موج یا گرایش نهگریز نیستم، اما گاه علم نوعی پسمن نسبت به علم پیشرفت

 یهزاست. نظریمیکروبی بیماری یهپنهان نظری هایگرایشها یکی از این برداشت

اصرار نداشت  شدت قبلبهدستان بود. مرض سِل میکروبی در واقع داغ ننگی بر پیشانی تهی

رویان شد، بیماری کسانی که چرکین و که بیماری زیبارویان باشد، سِل بیماری زشت

آندره  یهنوشت رذلشود. به رمان تمامی دگرگون میجا تفسیر بهمسکین بودند. در این

شته مرض سِل نو یهژید در اوایل قرن بیستم نگاهی بیندازید، ژید این اثر را که دربار

ترین چیزی که ممکن بود رخ دهد قلمداد ترین و منزجرکنندهپست یهاست، به منزل

ا برای همیشه از میان رفته است و سِل هرگز دوباره مرضی زیبا کند. تصور بیماری زیبمی

 نخواهد شد.

 وگو را به پایان برسانیم: ممکن است واکنش به یکبیایید در اینجا گفت

ای از تراژدی و مسخرگی است، اپیدمی را شاهد باشیم که آمیخته

طور که چند روز پیش دیدیم، وقتی گروهی از مقامات بهداشت در همان

ا تحسین جمهور ترامپ راخ سفید از جا برخاستند و قصد داشتند که رئیسک

این موضوع بود. آیا در تاریخ داستان  یهزدن دربارکنند که در حال حرف

وچل یا حاکمان دیوانه دارید که پادشاهان خل یهای دربارکنندهسرگرم

د کرده رطنزآلود برخووبسا تراژیکو چه نادرستها به شکلی با اپیدمی

 باشند؟ 

هایی که آور باشد، اما به نظرم واکنش ناپلئون به بیماریخب، بله. مطمئن نیستم که خنده

کرد تراژیک، گروتسک و از نوع طنز سیاه بود، او برای جان فرمانروایی او را ضایع می

زدنش آمدن تب زرد در هند توانست در حرفسربازانش ارزشی قائل نبود. بنابراین می

 غربی را توهینی شخصی قلمداد کند.
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کنم ممکن است این نوع برخورد را دوباره ببینیم. این چیزی است که شاید بتوانید فکر می

بسا تاریخ به بهترین نحو در نگاه به گذشته نوعی کمِدی ببیند، اما با به آن بخندید. چه

ینده آنچه سال آ کنمتوجه به اپیدمی خاصی که در آمریکا در حال شیوع است فکر می

ین که اوه، ا»گویند: دار نیست. مقاماتی در کاخ سفید هستند که میدهد ابداً خندهرخ می

زمانی  «تر از یک سرماخوردگی معمولی نیست، ما آن را تحت کنترل داریم.چیزی بیش

 بینم، آنها افرادی را مسئول اینکه هیچ چیز را تحت کنترل ندارند، تا جایی که من می

 اند که حتی به علم باور ندارند.ر کردهکا

د توان( دو چیزی که سرشت بشر نمیSolipsism) 1اپیدمی و خودتنهاانگاری

 شان کند. مغلوب

 موافقم.

 

 پیوند با متن اصلی:

How Pandemics Change History 
 

                                                      
 که انسان گمان کند جز خودش چیزی در جهان نیست. م.این .1

https://www.newyorker.com/news/q-and-a/how-pandemics-change-history
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دهد در میچه را رخ در تالش برای تفسیر، فهم و تحلیل جریان اخبار روزانه، من غالباً آن

سطح اول  دهم.داری جای میی عملکرد سرمایهبستر دو الگوی متمایز اما متقاطع نحوه

در  ولیِارزش پ نحوی کهبهنگاری تناقضات درونی گردش و انباشت سرمایه است، نقشه

مختلف تولید، تحقق « هایلحظه»گوید در گونه که مارکس میآن ،وجوی سودجست

داری یابد. این الگو در اقتصاد سرمایهجریان می ،گذاریمایه)مصرف(، توزیع و بازسر

 برای ماال بینِ پایان است. وقتی این الگو را زیر ذرههمچون مارپیچی از گسترش و رشد بی

دولتی،  هایی ناموزون جغرافیایی، نهادهای مالی، سیاستهای ژئوپلتیکی، توسعهرقابت

یار ره متغیّر تقسیم کار و روابط اجتماعی بشکافیم، بسی همواهای فناورانه و شبکهبازآرایی

 شود. می پیچیده

 کنم که در بسترتری تجسم میی وسیعداری را در زمینهاما من این الگوی سرمایه

ی متابولیک مستمر و همواره بازتولید اجتماعی )در خانوارها و اجتماعات(، در رابطه

زادورشد شهری و محیط مصنوع( و تمام عادات « یِطبیعت ثانو»متحول با طبیعت )از جمله 

های اجتماعی ممکنی که بندیبنیاد(، مذهبی و صورت -فرهنگی، علمی )دانش

 کنند، قرار گرفته است. مکان و زمان ایجاد میطول های انسانی عموماً در جمعیت

 شهوتِ  ها، نیازها و امیال بشر،ی خواستدوم شامل تبلور فعّاالنه« هایلحظه»این 

های نهادی متغیر، ی رضایت است و آرایشیابندهمعرفت و معنا و جستجوی تحول

 ها وها، سرخوردگیها، شکستهای ایدئولوژیکی، زیانهای سیاسی، تقابلرقابت

هستند که همگی در جهان تنوع آشکار جغرافیایی، ها آن یها علل و زمینهبیگانگی

نحوی درک مقدماتی من از هد. الگوی دوم بهدفرهنگی، اجتماعی و سیاسی رخ می

که دهد، درحالیبندی اجتماعی متمایز را شکل میماابه صورتداری جهانی بهسرمایه

است که نیروی این  الگوی نخست راجع به تناقضات درون این موتور اقتصادی

 کند.بندی اجتماعی را در مسیر تکامل تاریخی و جغرافیایی معیّن آن تأمین میصورت
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ی گسترش ویروس کرونا وقتی برای اولین بار درباره 2020 یدر بیست و ششم ژانویه

درنگ به تبعات آن برای پویایی جهانی انباشت سرمایه فکر کردم. در چین شنیدم، بی

گفت که انسداد و اختالل در تداوم گردش ی الگوی اقتصادی به من میمطالعاتم درباره

ای ها هشداری برزداییمنتهی خواهد شد و گسترش و تعمیق ارزشزدایی سرمایه به ارزش

دانستم که چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا ها خواهد بود. همچنین به خوبی میآغاز بحران

داری جهانی را نجات داده است. حقیقتاً سرمایه 2008-2007های است و به دنبال بحران

سختی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت که ای به اقتصاد چین عواقب بنابراین هر ضربه

هرحال از پیش وضع وخیمی دارد. به نظر من الگوی کنونی انباشت سرمایه پیشاپیش به

های جا )از سانتیاگو تا بیروت( جنبشمشکالت بسیاری داشته است. تقریباً در همه

الگوی  هبر این واقعیت متمرکز بودند کها آن اند و بسیاری ازاعتراضی شکل گرفته

ای به طور فزایندههای مردم نیست. این الگوی نولیبرال بهنفع تودهاقتصادی غالب به

. این شودمیی پول و ایجاد بدهی متکی در عرضه ی موهومی و گسترش فزایندهسرمایه

ست که رو اههایی روبی تقاضای مؤثر ناکافی برای تحقق ارزشپیش با مسئلهالگو از

ممکن است الگوی اقتصادی غالب با  طورچهتواند ایجاد کند. بنابراین سرمایه می

گیر را ناپذیر این بیماری همهاش، آثار و نتایج اجتنابمشروعیت سست و سالمت شکننده

تگی دارد بس تاب بیاورد و از آن جان سالم به در ببرد؟ پاسخ به این پرسش کامالً به این

ر د. زیرا همان گونه که مارکس خاطیاب شمزبور چقدر ادامه پیدا کند و گستر که اختالل

قع علت سرموعلت فروخته نشدن کاالها، بلکه بهزدایی نه بهنشان کرده است، ارزش

 دهد.رخ میها آن فروخته نشدن

عنوان چیزی بیرون و مجزا از فرهنگ، اقتصاد به« طبیعت»ی من همواره مخالف ایده

بیعت دارم. ارتباط متابولیک با ط ام و نگرشی دیالکتیکی و نسبی ازروزمره بوده و زندگی

 یدهد، اما همراه با ایجاد عواقبسرمایه شرایط محیط زیستی بازتولید خودش را تغییر می

هوایی( و نیروهای تکاملی خودمختار و مستقلی که مستمراً وغیرعمدی )مانند تغییرات آب

وجه وجود هیچدهند. از این منظر بالیای حقیقتاً طبیعی بهتغییر میشرایط محیط زیستی را 
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راستی همیشه جهش ژنتیکی دارند. اما این که در چه شرایطی این ها بهندارد. ویروس

. دو ها بستگی داردشود به اعمال انسانجهش ژنتیکی تهدیدی برای زندگی انسانی می

ی ارت هستند از: اوالً، شرایط محیط زیستها عبویژگی مناسب برای جهش ژنتیکی ویروس

ت توان انتظار داشدهد. برای ماال میمناسب احتمال جهش ژنتیکی شدید را افزایش می

وان از ی فراهای تولید عمقی مواد غذایی ]در کشورهای صنعتی که به استفادهنظام که

ر و فاقد پیکدروی بیهای عرضهبیوتیک بر روی حیوانات متکی هستند[ و نظامآنتی

ها شود. این نظام منجر هاییبه چنین جهش ایهای حارهی جنگلهرگونه نظارت در حاشیه

ی تسه چین و منطقهی یانگدر جاهای مختلفی هستند، از جمله بخش جنوبی رودخانه

بسیار  های میزبانجنوب شرق آسیا. دوم، شرایط مطلوب برای انتقال سریع ویروس در بدن

 . متفاوت است

رای رسند. بهای انسانی با تراکم زیاد هدف آسانی برای میزبانی به نظر میجمعیت

 شماال مشهور است که اپیدمی سرخک تنها در مراکزی با جمعیت شهری بزرگ گستر

ها با روند. نوع تعامل انسانند اما در مناطقی با جمعیت پراکنده به سرعت از بین مییابمی

 که فراموش کنند دستهایشان را بشویند، بریا این ،های رفتاریشانعادتهم، ترددهایشان، 

گذارد. چندی پیش سارس، آنفوالنزای مرغی و ها تأثیر میچگونگی انتقال بیماری

آنفوالنزی خوکی ظاهراً از چین یا جنوب شرقی آسیا پدید آمدند. همچنین در سال گذشته 

قیمت  ها و افزایشه کشتار گروهی خوکشدت درگیر تب خوکی بود که منجر بچین به

زنم. بسیاری از جاهای ها را برای متهم کردن چین نمیگوشت خوک شد. این حرف

احتمال خطر محیط زیستی برای تغییر شکل و انتشار ویروسی ها آن دیگر هستند که در

بوده،  ایالت کانزاس آمریکا 1918باال است. احتماالً منشأ آنفوالنزای اسپانیایی سال 

جا وی/ایدز احتماالً در افریقا رشد کرده، اما ویروس نیل غربی و ابوال حتماً از آنآیاچ

شروع شده و تب دنگی ظاهراً در امریکای التین رشد کرده است. اما تأثیرات اقتصادی و 
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ط های پیشین الگوی اقتصادی مسلها و ضعفی شیوع ویروس به شکافشناسانهجمعیت

 بستگی دارد.

برای اولین بار در ووهان چین یافت شد تعجب 19-که کوویدبه همین دلیل وقتی

نکردم )گرچه مشخص نیست منشأ آن ووهان باشد(. آثار محلی این اتفاق حتماً اهمیت 

که ووهان مرکز مهم تولید ویروس بوده است، احتماالً تبعات دارد و با درنظر گرفتن این

من از اطالعی از گستردگی آن ندارم(. پرسش  اقتصادی جهانی خواهد داشت )گرچه

دهد و تا کی ادامه خواهد داشت رخ می گونهچهمهم این است که شیوع و انتشار بیماری 

شدن ی قبلی نشان داده که یکی از معایب جهانیکه واکسنی کشف شود(. تجربه)تا زمانی

یرممکن های جدید غیالمللی سریع بیمارکردن انتشار بیناین است که متوقف تربیش

کنند. کنیم که تقریباً همه در آن سفر میغایت متصل زندگی میاست. ما در جهانی به

های انسانی برای انتشار پنهانی گسترده و باز هستند. خطر )اقتصادی و شبکه

 ادامه یابد.  تربیششناسانه( آن است که اختالل یک سال یا جمعیت

منتشر شد رکودی آنی در بازارهای بورس جهانی رخ داد، که وقتی اخبار اولیه بااین

د ها به باالترین حد خوانگیزی شاخصطور شگفتمدت یک ماه و اندی بهپس از آن به

داد. ظاهراً باور بر این رسید. اخبار ظاهراً همه چیز را در همه جا غیر از چین عادی نشان می

سرعت کنترل را تجربه کنیم که تقریباً به ی بیماری سارسبود که قرار است تکرار دوباره

 اگر امروز به آنومیر باالیی داشت و )شد و اثر جهانی کمی داشت. اگرچه نرخ مرگمی

 19-که کووید( هراس بیش از حدّی در بازارهای مالی ایجاد کرده بود. زمانیبنگریم

و هراس از آن را تکرار سارس نشان دهد  19-ظاهر شد واکنش غالب این بود که کووید

بیماری واگیر در چین به سرعت گسترش یافت که این جهت بداند. این واقعیت که را بی

رحمانه در جهت کنترل آثار آن عمل کرد، همچنین موجب شد این کشور به سرعت و بی

رخ « جاآن در»اشتباه با مشکل به عنوان چیزی برخورد کنند که سایر کشورهای دنیا به

ی های آزاردهندهین از دل و دیده رفته است )که همراه بود با نشانهداده و بنابرا

ی رشد هایی از جهان(. در صورت شکست افسانههراسی ضدچینی در بخشبیگانه
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هایی از دولت ترامپ با اقتصادی چین، شوکی که ویروس ایجاد کرد حتی در حلقه

ی های تولید جهاندر زنجیرههای اختالل خوشحالی مورد استقبال قرار گرفت. اما روایت

کم پیچید. این اخبار عمدتاً انکار شد یا با آن همچون کردند کمکه از ووهان عبور می

های بزرگ یا خط تولیدهای خاصی )مال اپل( برخورد شد. ی شرکتمسئله

های افت تقاضای مشتریان ها محلی و موردی بودند، نه عمومی. همچنین نشانهزداییارزش

 دونالد و استارباکس که در بازارهایی مال مککه شرکتگرفته شد. با اینکم دست

ایشان شدند. هداخلی چین فعالیت وسیعی داشتند، برای مدتی مجبور به بستن فروشگاه

زمانی سال نوی چینی با شیوع ویروس تأثیرات منفی آن را در ماه ژانویه پنهان کرد. هم

 شدت اشتباه بود.از این واکنش به رضایت مغرورانه

ای و موقتی بود، همراه با شیوع جدی المللی ویروس دورهی گسترش بیناخبار اولیه

ی های بحران دیگری مال ایران. شیوع آن در ایتالیا بود که جرقهدر کره جنوبی و کانون

نخستین واکنش شدید را زد. سقوط بازار بورس که در اواسط ماه فوریه آغاز شد تا حدی 

 30تقریباً  که در اواسط ماه مارس منجر به کاهش ارزش خالصنوسان شد، تا ایندچار 

غالباً  هایهای جهانی شد. باالرفتن تصاعدی مبتالیان طیفی از پاسخدر بورس یدرصد

جمهور ترامپ در مواجهه با موج رو ای را برانگیخت. رئیسزدهنامنسجم و بعضاً وحشت

تر از ها عجیبعمل کرد. برخی از واکنش 1اه کانوتمال ش ،به افزایش بیماری و مرگ

عجیب بود. کاهش نرخ سود در مواجهه با ویروس توسط بانک مرکزی امریکا عجیب و 

که مشخص شد قصد از این اقدام تعدیل تأثیرات بازار بود، نه غریب بود، حتی زمانی

ها با زهی حور همهسالمت تقریباً د جلوگیری از پیشرفت ویروس. مقامات دولتی و نظام

یسم در سرتاسر امریکای شمالی و جنوبی و نولیبرالکمبود نیرو مواجه بودند. چهل سال 

                                                      
شمال حکومت می .1 شاه کانوت که در قرن دوازدم میالدی بر امپراتوری دریای  ستان  شاره دارد به دا کرد. بنا به ا

ی هنری هانتینگتونی در قرن ستتیهده و وی اارار کرده بود که او هی  نوشتتته« پادشتتاه کانوت و مو »داستتتان 

ی خداوند هی  استتتت. به رت ماوراءالطبیعهکنترلی بر عناصتتتر جمو  دریاهاد ندارد و قدرت ستتتکومر در مداب  قد

 دانست. تعبیری دیگر او خود را دارای قدرت فراطبیعی می
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هایی انبحر در مقابله با چنینها آن پذیر کرده و باعث شده بوداروپا مردم را تماماً آسیب

در سالمت عمومی آمادگی نداشته باشند. گرچه وحشت بیمارهای پیشین مال سارس و 

علت ی اقدامات الزم به ما داده بود. اما بهقطعی درباره هاییبوال هشدارهای بسیار و درسا

های های شرکتی کاهش مالیات و یارانههای ریاضتی که برای تأمین بودجهسیاست

« متمدن»ظاهر های جهان بهاند، در بسیاری از بخشبزرگ و ثروتمندان طراحی شده

مقدم دفاع از سالمت عمومی  ای/دولتی که همواره خطّ ناحیههای محلی و مقامات دولت

 اند. دهند، با کمبود بودجه مواجههای اضطراری سالمت را شکل میو چنین موقعیت

های های داروسازی بزرگ به تحقیقات بدون سودآوری بر روی بیماریشرکت

اند( هیچ خته شدهشنا 1960ی ها که از دههی کروناویروسواگیردار )مانند تمام دسته

گذاری ندرت بر پیشگیری سرمایهها بهی اندکی دارند. این شرکتای ندارند یا عالقهعالقه

 هاآنگذاری در آمادگی برای بحران سالمت عمومی سود اندکی دارد. کنند. سرمایهمی

ی تربیشدرآمد  هاآنها دارند. ما هرچه بیمارتر باشیم، ی بسیاری به طراحی درمانعالقه

شده برد. الگوی تجاری اعمالگذاری بر پیشگیری ارزش سهام را باال نمیدارند. سرمایه

های اضطراری الزم را که در موقعیت های اضافی مواجههدر تأمین سالمت عمومی ظرفیت

است، حذف کرده است. پیشگیری حتی برای توجیه مشارکت بخش دولتی و خصوصی 

 ی مرکزجمهور ترامپ بودجهانگیزی نبوده است. رئیسوسوسهی کاری چندان حوزه

 های واگیردار در شورای امنیت ملی را منحلکنترل بیماری را قطع و گروه تحقیق بیماری

یی را وهوای تمام تحقیقات از جمله تغییرات آبکرده است. با همان رویکرد که بودجه

یجه سانی و استعاری قائل شوم، نتقطع کرده است. اگر بخواهم برای طبیعت شخصیت ان

خاطر بیش از چهل سال سوءرفتار متجاوزانه انتقام طبیعت است، به 19-گیرم که کوویدمی

 قاعده. وحشی و بی نولیبرالکشی آور با آن توسط بهرهو شرم

جا ، مال چین و کره جنوبی، تایوان و سنگاپور تا ایننولیبرالکه کشورهای کمتر این

ر بر این امر تواند دلیلی دیگاند، میگیر را پشت سر گذاشتهتالیا این بیماری همهبهتر از ای
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شواهد بسیاری  باشد. اگرچه ایران ماال نقض این استدالل به عنوان اصلی کلی است.

کاری وجود دارد مبنی بر اینکه چین برخورد نسبتاً نامناسبی با بیماری سارس همراه با پنهان

سرعت جمهور شی همانند کره جنوبی، بهبار رئیساول داشته است، اما اینو انکار در وهله 

حال در چین زمان اینباها دستور شفافیت داد. ها و انجام آزمایشی گزارشدر ارائه

ر کند(. اما چیزی که دارزشمندی از دست رفت )حتی چند روز تفاوت بسیاری ایجاد می

واگیردار به استان هوبی با مرکزیت ووهان بود.  توجه بود محدود کردن بیماریچین قابل

مارس،  پیش از پایانتر سرایت نکرد. های جنوبیبیماری به پکن یا غرب یا حتی بخش

چین اعالم کرد که هیچ مورد ابتالی جدیدی در هوبی نیست و در شرایطی که تولید در 

را به سطح عادی دیگر نقاط جهان متوقف شده است ولوو اعالم کرد که تولید خودرو 

شدت اقدامات صورت گرفته برای محدود کردن جغرافیایی ویروس بهرساند. می

سختگیرانه بود. تکرار این محدودیت در جاهای دیگر به دالیل سیاسی، اقتصادی و 

 رسد حاکی از آن است کههایی که از چین میفرهنگی تقریباً غیرممکن بود. گزارش

ار عالوه چین و سنگاپور از ابزوجه بامالحظه نبود. بهبه هیچها گذاریبرخوردها و سیاست

قدرت نظارت فردی خود به شکل آمرانه و با تجاوز ]به حریم شخصی[ استفاده کردند. 

اند، هرچند اگر رسد این ابزارها در مجموع تا حد زیادی مؤثر واقع شدهاما به نظر می

های پیشرفت بیماری از ساس الگوشد، براها تنها چند روز زودتر آغاز میواکنش

شد. این اطالعات اهمیت دارند: در هر فرایند رشد سریع های بسیاری اجتناب میمرگ

ی انحنایی وجود دارد که پس از آن جمعیت مبتالی در حال افزایش کامالً از کنترل نقطه

یر توجه موجا به اهمیت نسبت جمعیت مبتال به نرخ مرگشود )بار دیگر در اینخارج می

                                                      
های داند. اماتا جایی که مشخصاً به نظامتر نولیبرال میی کشورهای ک رسد نویسنده ایران را در زمرهبه نظر می. 1

 جد مح  مناقشه است. جندد اقتصاد سیاسیدبهگرددو این ارزیابی ی اخیر بازمیدرمان و سالمت در چند دهه
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تمام  تواند به قیمت جان بسیاریها وقت تلف کرد میکنید(. این واقعیت که ترامپ هفته

 شود.

 تأثیرات اقتصادی ویروس در چین و کشورهای دیگر اکنون از کنترل خارج شده

های بزرگ و در برخی از های ارزش شرکتهای ایجادشده در زنجیرهاست. اختالل

ت رسید. در درازمدتر از آن چیزی بود که در ابتدا به نظر مییتر و عمومها اساسیبخش

تر به کارگر تر شوند و به اشکال تولید با نیاز کمتر یا متنوعهای عرضه کوتاهشاید زنجیره

تبعات  دخوهمراه که به های تولید هوش مصنوعی گرایش یابد )به نظام تربیشو اتکای 

های تولید منجر به اخراج و مرخصی اجباری زنجیره (. اختالل دردارد در اشتغال یعظیم

که تقاضا برای مواد خام مصرف کاهد، با اینشود که از تقاضای نهایی میکارگران می

دهد. این تأثیرات در بخش تقاضا به تنهایی حداقل موجب رکود نسبی مولد را کاهش می

 خواهد شد. 

پس  گرایی کههای مصرفشیوه ی دارند.تربیشپذیری های دیگری آسیباما بخش

های به اوج خود رسید، عواقب ویرانگری داشته است. این شیوه 2008-2007از 

هجوم  اند.گرایی بر کاهش زمان جایگزینی مصرف، تقریباً به صفر وابستهمصرف

گرایی ارتباط نزدیکی دارد با جذب حداکاری های مصرفها بر این شیوهگذاریسرمایه

 که کوتاهترین زمان ممکن جایگزینی گراییافزایش در اشکال مصرف در یحجم سرمایه

 مرزی از سالی این امر است. سفرهای برونالمللی نشاندهندهرا دارند. گردشگری بین

رایی گمیلیارد افزایش یافته است. این شکل مصرف 1.4میلیون به  800، از 2018تا  2010

ها لها، هتاختی عظیم در خطوط هوایی و فرودگاههای زیرسگذاریفوری نیازمند سرمایه

ها، رویدادهای فرهنگی و... است. این بخش از انباشت سرمایه ها، شهربازیو رستوران

ند و ها خالی هستاند، هتلاست: خطوط هوایی نزدیک به ورشکستگی اکنون فلج شده

ر ج از خانه فکالوقوع است. غذا خوردن خاربیکاری عظیم در صنایع گردشگری قریب

رون اند. حتی غذا گرفتن از بیها و بارها در جاهای بسیاری بسته شدهبدی است و رستوران

رسد. لشکر عظیم کارگران مشغول در اقتصاد مبتنی بر قراردادهای خطرناک به نظر می
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 ثبات، بدون هیچ ابزار حمایتی روشنی ازمدت )گیگ( یا دیگر اشکال مشاغل بیکوتاه

های فوتبال و های فرهنگی، رقابتشوند. رویدادهایی مال جشنوارهج میکار اخرا

یاسی های سو حتی گردهماییهای بازرگانی و تخصصی ها، همایشبسکتبال، کنسرت

 ایمشاهده« رویدادمحور»گرایی اند. این اشکال مصرفمربوط به انتخابات لغو شده

ها و ت کاهش یافته است. دانشگاهشدهای محلی بهاند. درآمدهای دولتبرچیده شده

 اند.مدارس بسته شده

اجرا داری معاصر در شرایط کنونی قابلگرایی سرمایهالگوهای جدید مصرف ترِبیش

شده گانه)که در کارگران بی« گرایی پاداشیمصرف»ی چیزی که آندره گرز نیست. انگیزه

نامد، را بهتر کنند( می شانی تعطیالت در سواحل گرمسیری حالقرار است با بسته

 است.  کمرنگ شده

گرایی پیش درصد با مصرف 80یا حتی  70داری معاصر اما اقتصادهای سرمایه

کننده در طول چهل سال گذشته برای تحریک تقاضای روند. اعتماد و احساس مصرفمی

. این منبع استمحور شده  - و نیاز - طور فزاینده تقاضامؤثر اهمیت یافته است و سرمایه به

انرژی اقتصادی تابع نوسانات شدید نبوده است )مگر استانائات اندکی مال فوران آتشفشان 

تنها نوسانی  19-ای پروازها بر فراز آتالنتیک را متوقف کرد(. اما کوویدایسلند که دو هفته

 جادگرایی ایعیار در دل این شکل از مصرفکند، بلکه سقوطی تمامشدید ایجاد نمی

 کند که در ثروتمندترین کشورها غالب است. می

ای دیگر هحد و حصر از یک بخش جهان تا بخشی بیشکل مارپیچی انباشت سرمایه

تواند آن را نجات دهد دولتی است که است. تنها چیزی که می یدرون زیریودر حال فر

ن کار د. ایشده را تشویق کنی از هیچ زادهگرایی گستردهتأمین بودجه کند و مصرف

وسیالیسم آمریکا بدون س نیازمند سوسیالیستی شدن تمام اقتصاد برای ماال ایاالت متحده

 خواندن آن است.
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های های واگیردار طبقه یا مرز و محدودیتی متداولی رایج است که بیماریافسانه

قیقت ح ای ازهها شمّشناسند. مانند بسیاری از این قصهاجتماعی دیگر را به رسمیت نمی

س مرزهای طبقاتی به در این سخن هست. در واگیرهای وبا در طول قرن نوزدهم تقدّ

دن شقدری قوت داشت که موجب تولد بهداشت عمومی و جنبش سالمت )و تخصصی

که جنبش سالمت برای حفاظت از همه طراحی شده آن( شد و تا امروز ادامه دارد. این

ایج دستمزد و آثار و نتی کمنشد. اما امروز طبقهبود یا طبقات باالتر، هیچ وقت روشن 

 از صافیکند. نتایج اقتصادی و اجتماعی اجتماعی داستان دیگری را روایت می

جا آشکار است. اوالً، نیروی کاری که از او که در همه اندگذشته« عادی»های تبعیض

جهان  در بسیاری از نقاط رود از تعداد رو به افزایش بیماران مراقبت کند، عمدتاً انتظار می

ال در اجنسیتی، نژادی و قومیتی شده است. همانند نیروهای کار مبتنی بر طبقه که برای م

در صف « نیروی کار جدید»توان دید. این ونقل دیگر میهای حملها و بخشفرودگاه

ی طهسکند: نیروهای کاری هستند که به واوپنجه نرم میاول است و با بدترین شرایط دست

دلیل های بشدن بدون هیچ پشتوانهدر خطر ابتال به بیماری و اخراج تربیششان شغل

هستند. برای نمونه این پرسش مطرح است که چه  ،ویروس ناشی از جویی اقتصادیصرفه

توانند. پرسش مزبور همچون این توانند در خانه کار کنند و چه کسانی نمیکسانی می

کردن  صورت تماس یا بیماری استطاعت جدا کردن یا قرنطینه پرسش که چه کسانی در

ن کند. دقیقاً به هماتر میخودشان را دارند )با یا بدون حقوق(، شکاف اجتماعی را عمیق

( را 1995( و مکزیکوسیتی )1973شکلی که من تصمیم گرفتم لرزش زمین نیکاراگونه )

های یک واگیر تمام ویژگی 19-دبنامم، به همین طریق پیشرفت کووی« لرزش طبقاتی»

ادگی ها برای تسکین دردها به سکه تالشدهد. با اینطبقاتی، نژادی و جنسیتی را نشان می

 هایویژه از سوی دولتاند، اقدامات، بهپنهان شده« ما همه در کنار هم هستیم»در لفاظی 

آمریکا  یاالت متحدهی کارگر معاصر در اتری دارد. طبقههای شومملی حکایت از انگیزه

انتخاب  تبار و زنان کارگر مزدی( باتبار، التینهای آفریقایی)عمدتاً متشکل از آمریکایی

د های اصلی تدارک مواداشتن بخشناخوشایند آلوده شدن به اسم مراقبت و یا باز نگه
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ب( سی سالمت مناها( یا بیکاری بدون بیمه ) مال بیمهبار فروشوموردنیاز )مال خوار

بل شان را مال قکنند و حقوقبگیر )مال من( از خانه کار میمواجه است. کارمندان حقوق

شت شان گکه مدیران با هواپیماها و هلیکوپترهای شخصیکنند. درحالیدریافت می

 زنند.می

ال های نولیبراند تا مال سوژهها تربیت شدهنیروهای کار در اکار نقاط جهان مدت

د )که به این معناست که برای پیشامد هر مشکلی خودشان یا خدا را خوب رفتار کنن

داری سرزش کنند، اما هرگز جرأت نکنند که به فکرشان هم خطور کند که شاید سرمایه

نش توانند ببینند که در واکهای نولیبرال خوب هم میمشکل اصلی باشد(. اما حتی سوژه

 به این بیماری واگیردار مشکلی هست.

تواند بیش از یک هم این است: این وضعیت چقدر ادامه خواهد داشت؟ میپرسش م

 خواهد بود. ازجمله در تربیشزدایی طول بکشد، ارزش تربیشقدر که و هر سال باشد

نیروی کار. در صورت عدم دخالت کالن دولت تقریباً مطمئنم بیکاری به سطحی 

ها نیست. نولیبرالما این دخالت مطلوب م خواهد رسید. ابیستی سی قرن مقایسه با دههقابل

گونی گونا اجتماعی پیامدهای اولیه یاین وضعیت برای اقتصاد هم مانند زندگی روزمره

ای افراطی شده که در اندازهگرایی معاصر بهی پیامدها بد نیستند. مصرفدارد. اما همه

گرایی فراطی و مصرفگرایی امصرف»گرفته است که مارکس آن را ی چیزی قرار آستانه

تبدیل شدن آن به چیزی عجیب و غریب و هیوالوار » توصیف کرده بود که « آمیزجنون

ب گرایی افراطی نقشی اصلی در تخریپروایی در مصرفکل نظام. بی« دال است بر سقوط

 ونقل وکند. لغو پروازهای خطوط هوایی و محدودیت شدید حملزیست بازی میمحیط

ای ای داشته است. کیفیت هوبتی در خصوص انتشار گازهای گلخانهحرکت نتایج ما

 ریستیِ های اکوتوووهان و همچنین بسیاری از شهرهای آمریکا بسیار بهتر شده است. مکان

حد از کاسته  اند. اینفرصتی برای بازیابی دارند. قوها به کانال ونیز بازگشته لگدمال شده

مدتی تواند مزایای بلندخردانه میپروا و بیی بیگرایی افراطشدن اشتیاق برای مصرف
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ه هیچ کتواند چیز خوبی باشد. و با اینهای اورست میتر در کوهکم داشته باشد. مرگ

ی ویروس ممکن است به شناسانهآورد، سوگیری جمعیتکس آن را به زبان نمی

نعت ص»ی آیندهاثرگذاری بر هرم سنی با آثار بلندمدت بر وظایف تأمین اجتماعی و 

شود و این برای برخی نعمت ختم شود. زندگی روزمره کند می« نگهداری از سالمندان

ری اجتماعی گیادامه پیدا کند، قواعد فاصله تربیشکه وضعیت اضطراری است. درصورتی

توان ی که میگرایتواند به تغییرات فرهنگی منجر شود. تنها شکل مصرفتوصیه شده می

ر خدمت نامم که دمی« فلیکسینت»ودآور است، چیزی است که من اقتصاد گفت قطعاً س

 خواهد بود.« های سریالخوره»

ی خروج از بحران سقوط ]بازارها[ در ی اقتصادی بستگی به شیوهها در جبههواکنش

های پولی بسیار گذاریها شامل سیاستداشته است. این شیوه 2008-2007های سال

ها، به همراه رشد چشمگیر مصرف شود که مرکب از نجات مالی بانکبازانه میدلودست

تی گذاری زیرساخری زیرساختی در چین است. سرمایهگذای کالن سرمایهمولد و توسعه

بر  2008های نجات مالی در سال نیاز قابل تکرار نیست. بستهمقیاس مورددر چین در 

شدن جنرال موتورز شد. احتماالً اهمیت ها متمرکز بود و همچنین در عمل شامل ملیبانک

ان و اخرسندی کارگردارد که سه شرکت اتومبیل بزرگ دیترویت با روبرو شدن با ن

طور موقت درحال بسته شدن هستند. بنابراین اگر چین کم بهسقوط تقاضای بازار، دست

را تکرار کند، مسئولیت خروج از بحران اقتصادی  2008-2007نتواند نقش خود در سال 

جا اوج طنز ماجرا است: تنها ی ایاالت متحده خواهد بود و اینعهدهکنونی به

تر از هر ایی از نظر اقتصادی و سیاسی موفق هستند که بسیار سوسیالیستیهگذاریسیاست

ی های نجات باید زیر سایهچیزی باشند که برنی سندرز ارائه خواهد کرد و این برنامه

ی همه .آمریکا را به عظمت خود برگردانیمدونالد ترامپ به اجرا دربیایند، البد زیر نقاب 

مخالفت کردند،  2008ه شکل غیرمنطقی با نجات مالی سال خواهانی که کامالً بجمهوری

یا باید حرف خودشان را پس بگیرند و یا در مقابل ترامپ بایستند. ترامپ در صورت 

باید با اعالم شرایط اضطراری انتخابات  ،خواهان با او، اگر عاقل باشدمخالفت جمهوری
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ی ریاست جمهوری ریشه« قالبشورش و ان»را لغو کند و برای نجات سرمایه و جهان از 

 کند. نرا اعال 1امپراتوری

اه الیگارشی گاگر تنها سیاستی که مؤثر خواهد بود سیاست سوسیالیستی است، آن

یالیسم کند، نه سوسسوسیالیسم حرکت میتردید در راستای تحقق ناسیونالحاکم بی

 خداد است. داری جلوگیری از وقوع این ری سیاست ضدسرمایهگرا. وظیفهمردم

 

 پیوند با متن انگلیسی:

Anti-Capitalist Politics in the Time of COVID-19 

 
 رمایید:فبرای گوش دادن به فایل صوتی متن باال )به انگلیسی( به پیوند زیر مراجعه 

http://anticapitalistchronicles.libsyn.com/anti-capitalist-politics-in-the-time-

of-covid-19 
 
 

 
 

 

                                                      
1 .Imperial presidency - ست که درباره صطالحی ا ستا شود و کار برده میجمروری مدرن آمریکا بهی ریا

سینجر تاریخ شل سط آرتور ام.  سال کتابی با همین عنوان تو ست  1973نویس آمریکا در  ست. ریا شده ا شته  نو

جمرور بدون دخالت دادن های خارجی توستتط رسیساتخاذ تصتتمیمات در ستتیاستتت جمروری امپراتوری اشتتاره به

 کنگرهو قانون اساسیو مطبوعات و افکار عمومی دارد.

http://davidharvey.org/2020/03/anti-capitalist-politics-in-the-time-of-covid-19/
http://davidharvey.org/2020/03/anti-capitalist-politics-in-the-time-of-covid-19/
http://anticapitalistchronicles.libsyn.com/anti-capitalist-politics-in-the-time-of-covid-19
http://anticapitalistchronicles.libsyn.com/anti-capitalist-politics-in-the-time-of-covid-19
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 بهداشت ی(افگرژئولویف) جغرافیای باستانی متخصص و یتکامل شناسستیز واالس راب

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

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

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

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

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

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

است که « 21مارکس »ی متن منتشرشده در نشریهی ی ویراستهی حاضر نسخهمصاحبه

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

روس وی به مربوط یهاادداشتی"ی مطالعه»سایت در توضیح ابتدایی آن نوشته است: 

 نیا در تکمیل شده منتشر( 2020 هیژانو 29) وعیش یهیاول مراحل در کهرا  "جدید کرونا

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

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

یی غذا یک بازار از، ماه کی عرض درتواند که می داد نشان 19خود کووید  که همانطور

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

های هولناک موجود ، مقابله با واقعیتاشو منطق وجودی ستیولوژیدمیاپ تالش یهمه

  «باشد.

 

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

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

، در یعموم بهداشت باستانیجغرافیای  متخصص و یتکامل شناسستیز ،سواال
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 وتجاری  کشاورزی تیولؤمس ،19 دیکوو خطرات مورد در پابست اکی وگو باگفت

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

 21مارکس

 

 

 است؟ خطرناک چقدر کرونا جدید ویروس

ی نقطه ،آغاز: قرار دارید 19محلی کووید  وعیش بندیزمان کجای در که دارد یبستگ

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

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

ی که قادر به تشخیص آن احتماالت یزمینه در ؟طور استهچ شما سالمت عمومی ؟خیر

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

 ر؟یخ ای دارد آمادگی

 

 است؟ افکنیهراس ،روسیو مورد در اهویه همه این آیا

در آغاز شیوع در ووهان دارای نسبت  19نه، قطعاً نه. در سطح جمعیتی، کووید 

ه ـومیر برگــمیزان م ارج از ووهان،ــد بود. خـدرص 4تا  2ن ـیـب 1(CFRومیر )مرگ

، ازجمله در نقاطیجا در جا و آنتر از آن کاهش یافته، اما اینو حتی کم درصد 1

ی آن رسد دامنهدهد. به نظر نمینشان می جهش جاهایی از ایتالیا و ایاالت متحده،

، آنفوالنزای  درصد 10ومیر با مرگ SARSمقایسه باشد با مواردی چون سارس قابل

 60 باH5N1  ، آنفلوانزای مرغی درصد 20تا  5ومیر با مرگ 1918اسپانیایی سال 

 0.1ومیر . اما بدون شک از نسبت مرگدرصد 90یا در بعضی از موارد ابوال  درصد

                                                      
1. case fatality rate یا case fatality risk یا case fatality ratio 

CFR مدت معین است. معموالً  درومیر ناشی از یک بیماری خاص به تعداد کل افراد مبتال به بیماری نسبت مرگ

های هایی با دورهدهد و اغلب برای بیماریگیری شدت بیماری را نشان میشود، اندازهبه صورت درصد بیان می

 های حاد کاربرد دارد.محدود، از جمله شیوع عفونت
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درصدی مربوط به آنفلوانزای فصلی فراتر رفته است. اما خطر فقط مربوط به میزان 

شود، یا میزان حمله به اجتماع خوانده می« نفوذ»چه که مرگ نیست. ما باید با آن

 انی زیر نفوذ شیوع است.درگیر شویم: چه میزان از جمعیت جه

 دهید؟ توضیح بیشتری جزییات با توانیدمی

ترین سطح خود است. بدون واکسن یا داروی ضد ویروس پایین در ی سفر جهانیشبکه

در برابر همچنین بدون ایمنی جمعی ی کرونا و های دستهاختصاصی برای ویروس

توجه ومیر، خطر بزرگی است. با درصدی مرگ ویروس در این مرحله، حتی شدت یک

قبل از  ویروس و شواهد فزاینده در مورد انتقال بیش از دوهفته 1ی نهفتگیدورهبه 

احتماالً معدودند جاهایی که از این  -که بدانیم افراد آلوده هستند قبل از این -بیماری 

میر نشان دهد، در اثر وطور مثال یک درصد مرگبه 19عفونت پاک باشند. اگر کووید 

شود. نسبتی اندک از یک عدد میلیون نفر کشته می 40آلوده شدنِ چهار میلیارد نفر، 

 .تواند تعداد زیادی باشدبزرگ، کماکان می

 

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

  است! وحشتناکی

هستیم. درک این نکته مهم است که بسیاری قطعاً. ما تنها در ابتدای شیوع بیماری 

شوند. در ها دستخوش دگرگونی میی اپیدمیموارد ابتالی جدید، در خالل چرخه

ممکن است تضعیف شود. در برخی دیگر،  ،، شدت، یا هر دوزاییبعضی موارد، عفونت

ا نزگیری آنفوالتری باشد. نخستین موج از همهی شدت بیششیوع ممکن است با درجه

                                                      
1. Incubation Period  

 زا و بروز عالیم بالینی ناشی از آن.یماریشدن فرد به عامل بی زمانی بین آلودهی کمون یا نهفتگی: فاصلهدوره
2. Pathogen 
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، عفونتی نسبتاً خفیف بود. موج دوم و سوم در زمستان همان سال که به 1918در بهار 

 ها نفر را کشت.هم رسید، میلیون 1919

 این گویندمی دارند شااک بیماری جهانی گیریهمه مورد در که کسااانی اما

سبت ویروس صلی آنفوالنزای به ن  و آلوده را تریکم مراتببه بیماران عادی، ف

 کنید؟می فکر چه مورد این در است. شده کشته

ی این شیوع نمایان باشد، من نخستین کسی خواهم بود که اگر شکستی در زنجیره

عنوان خطری به 19انگاری کووید ها برای نادیدهگونه تالشگیرم. اما اینجشن می

نما وشخ ویژه آنفوالنزا، یک لفاظیهای کشنده بهاحتمالی، با استناد به سایر بیماری

 .دهدهای مربوط به ویروس کرونا را به سمت نامطلوبی چرخش میاست که نگرانی

 ؟است نادرست فصلی آنفوالنزای با بیماری این همسنجی بنابراین

با ها متفاوت منحنی اپیدمی آن هایبخش زا را درمنطقی نیست که دو عامل بیماری

کند در سراسر جهان آلوده می را ها انسانمیلیونمقایسه کنیم. بله، آنفلوانزای فصلی هم 

هزار نفر براثر آن کشته  650و برمبنای تخمین سازمان بهداشت جهانی، ساالنه 

سفر اپیدمیولوژیک خود را تازه آغاز کرده است و برخالف  19شوند. اما کووید می

ت از آنفوالنزا، ما هیچ واکسن و ایمنی جمعی برای کاهش سرعت عفونت و محافظ

 .پذیرترین مردم در برابر آن نداریمآسیب

 ت،اس مربوط ویروس به بیماری دو هر باشد، کنندهگمراه مقایسه این اگر حتی

ید هم .RNA هایویروس یعنی خاص، گروه یک به حتی  هم و 19 کوو

صلی آنفوالنزای  )و وگل و دهان یناحیه شوند، بیماری ایجاد باعث توانندمی ف

 حصحی هستند. واگیردار کامالً و کنند، درگیر را ها(ریه همچنین اوقات بعضی

 است؟
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زا را شود بخش مبرم همسنجی دو عامل بیماریهای سطحی، باعث میاین شباهت

بسیار کم  19ی پویش آنفوالنزا بسیار زیاد و در مورد کووید نادیده بگیریم. ما درباره

هاست و در واقع، حتی تا هنگامی که شیوع به تمامی از ناشناخته دانیم. سرشارمی

ماند. در عین حال، مهم است دریابیم که مسأله، ایفای نقش نکرده، ناشناخته می

 .و آنفوالنزا در برابر هم نیست. بلکه این دو در کنار هم مسأله است 19قراردادن کووید 

د که گیری باشنچندگانه با قابلیت همه هایظهور عفونتنگرانی مقدم و کانونی، باید 

 کنند.در شکل ترکیبی به مردم حمله می

 

 تانکتاب در اید.کرده پژوهش هاآن علل و هااپیدمی یدرباره هاسال شما

 بین ارتباطات کوشیدمی «کنندمی ایجاد بزرگ آنفوالنزای بزرگ مزارع»

 ار ویروسی میولوژیاپید و ارگانیک کشاورزی ،صنعتی کشاورزی هایشیوه

 چیست؟ بارهاین در شما هایبینش کنید. ترسیم

گرایانه در خودداری مصلحت -یا به عبارت بهتر -خطر واقعی هر شیوع تازه، شکست 

ی ای در انزوا نیست. شیوع فزایندهجدید، حادثه 19است که کووید مطلب درک این 

چندملیتی ارتباط تنگاتنگی دارد. های غذایی و سودآوری شرکتویروس، با تولید مواد

شوند، باید در مدل صنعت تر میها خطرناکخواهد دریابد چرا ویروسهرکسی می

ها و اند دولتطور ویژه تولید دام کاوش کند. در حال حاضر اندککشاورزی و به

 ی انجام این کار باشند. کامالً برعکس است.دانشمندانی که آماده

ها و حتی بخش اعظم ها، رسانهشود، دولتتازه پدیدار میهای هنگامی که شیوع

شوند که نگر متمرکز میتشکیالت پزشکی چنان بر وضعیت اضطراری به شکل غیرکل

زای گیرند که چرا چندین عامل بیماریساز آن را نادیده میعلل ساختاری سبب

 ند.شوتبدیل میی جهانی پرآوازه ضوعاتناگاه یکی پس از دیگری به موای بهحاشیه

 است؟ مقصر کسی چه
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تری وجود دارد. در سراسر جهان، سرمایه در ی وسیعگفتم کشاورزی صنعتی، اما دامنه

 کوچک کشاورزی هایزمین و هااندازی به زمین تا سرحد آخرین بقایای جنگلدست

ه کشود ی میازدایی و توسعهها منجر به جنگلگذاریاین سرمایه است. کرده رویپیش

ای انجامد. تنوع عملکرد و پیچیدگی این قطعات بزرگ زمین به گونهبه ظهور بیماری می

زایی که پیش از این شوند که عوامل بیماریهموارسازی و با محیط پیرامون ادغام می

که، شوند. کوتاه اینهای محلی و جوامع انسانی سرازیر مخفی و محصور بودند به دام

 اصلیکانون باید کنگ را لندن، نیویورک و هنگ اهایی مثلج، سرمایه هایکانون

 .بیماری در نظر بگیریم

 دارد؟ ارتباط مورد این با هابیماری کدام

زایی مستقل از سرمایه وجود ندارد. اگر خیلی هم بیماریعامل در وضعیت کنونی، هیچ 

کرونا، بازهم تب زرد، های کند. ابوال، زیکا، و ویروسدور باشد، از دوردست آلوده می

زا ی بسیاری عوامل بیماریانواع آنفلوانزای مرغی و تب خوکی آفریقایی در گراز از جمله

های مجاور شهری، ترین مناطق غیرشهری به حلقههستند که راه خود را از دوردست

کنند. ظرف چند هفته، ی سفر جهانی بازمیبه شبکه ای و نهایتاًهای منطقهپایتخت

رند گیخوار در کنگو به کسانی که در میامی حمام آفتاب میهای میوهماری از خفاشبی

 شود.منتقل می

 چیست؟ فرآیند این در ملیتی چند هایشرکت نقش

سیارههم سیارهای زمین، تاحدود زیادی مزرعهاکنون  سعت یک  ست، هم از  1ی به و ا

برداری. کشاورزی تجاری قصد دارد بازار مواد و هم زمین مورد بهره 2تودهلحاظ زیست

                                                      
1. Planet Farm 
2. Biomass 

ست آمده از اجزای قابل تجزیه سوختی به د ست. در تعریف، منبع  ی از منابع نوین )چهارمین منبع بزرگ( انرژی ا

شاورزی )گیاهی و دامی(، جنگل سماندها و زائدات ک صوالت، پ شامل مح ستی  صنایعزی سته و همچنین  ها و  واب
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شیغذایی را به  سری نولیبرالی ه براند. تقریباً تمامیت پروژهحا های حمایت از تالش بر

ی صــنعتی برای ســرقت زمین و منابع های مســتقر در کشــورهای پیشــرفتهشــرکت

زای یاری از آن عوامل بیماریشود. در نتیجه، بسدهی میتر سازمانکشورهای ضعیف

شــدند، های دیرپا نگهداری میزیســتِ جنگل یتر تحت کنترل زنجیرهجدید که پیش

 کنند.ی جهان را تهدید میشوند و همهآزاد می اکنون

 دارد؟ تأثیراتی چه زمینه این در تجاری کشاورزی تولید هایروش

، های طبیعی شده استبومزیست ترِکشاورزی تحت هدایت سرمایه که جایگزین بیش

یدترین ترین و شدزا به یاری آن بتوانند عفونیکند تا عوامل بیماریابزار کاملی فراهم می

های کشنده برای طراحی بیماریرا تکوین دهند. سیستمی از این بهتر  1نمودهارُخ

 .توانید طراحی کنیدنمی

 طور؟چه

وجود زای مشوند، موانع ایمنیکاری ژنتیکی هم میحیوانات اهلی که دست تولید انبوه

تر آن، برد. حجم جمعیت و تراکم بیشبرای کاهش سرعت انتقال را از بین می

کند. چنین اوضاع متراکمی پاسخ ایمنی را کاهش تر را تسهیل میهای بیشانتقال

صنعتی است، منبعی دائماً نوشونده دهد. توان عملیاتی باال، که بخشی از هر تولید می

. به عبارت تشدید آنکند که خود، سوختی است برای پذیرها فراهم میبرای آسیب

برگزیدن ویروسی که  برایش دیگر، کشاورزی تجاری چنان بر سود متمرکز شده که

 .ارزش ریسکش را داردممکن است یک میلیارد نفر را بکشد، 

                                                      
ی های گازهای مایع و سوختزواید صنعتی و شهری قابل تجزیه است. بیومس قابلیت تولید برق، حرارت، سوخت

 را دارد.

1. Phenotype 
های فنی ی ژنتیکی که توسط برخی روشی یک جاندار، یا صفات و ساختارهای کدشدهمشاهدههای قابلویژگی

 محیطی است.های یک موجود زنده و تأثیرات زیسترآمد تعامل بین بیان ژنپذیر شود. فنوتیپ بمشاهده
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 !چی؟

های کارکردهای خطرآفرین اپیدمیولوژیکی خود را توانند هزینهها فقط میاین شرکت

کنندگان، کارگران مزرعه، محیط بر همگان فرافکنی کنند. از خود حیوانات تا مصرف

ها چنان گسترده است که اگر قرار ها. خسارتزیست محلی و در قلمرو حقوقی دولت

گونه که ها وارد کنیم، کشاورزی تجاری آنشرکت هایها را به ترازنامههزینهباشد 

گری های ویرانتواند هزینهرسد. هیچ شرکتی نمیشناسیم برای همیشه به پایان میمی

 کند تقبل کند.را که این موارد تحمیل می

 غذایی بازار کرونا ویروس آغاز ینقطه که شودمی ادعا هاهرسان از بسیاری در

 است؟ صحیح توضیحات این آیا بود. ووهان غریب و عجیب

ها عفونت را به های مکانی به نفع این تصور وجود دارد. ردیابی تماسبله و خیر. سرنخ

دهد، جایی که حیوانات ی غذای دریایی هونان در ووهان پیوند میفروش عمدهبازار 

طور خاص بر برداری محیطی، بهرسد که نمونهشدند. به نظر میوحشی فروخته می

 .انتهای غربی بازار، به محل نگهداری حیوانات وحشی، تأکید دارد

قدر باید عقب برویم و در چه وسعتی تحقیق کنیم؟ وضعیت اضطراری دقیقاً از اما چه

ی غیرشهری و های کشاورزی افسارگسیختهکی آغاز شد؟ تمرکز بر بازار، ریشه

کند. در سطح جهان و در چین، ی دید خارج میی آن را از حوزهمحوری فزایندهسرمایه

 رسمیتتر بیشی خوراک از حیوانات وحشی به عنوان یک بخش اقتصادی تهیه

جا که گذارانش است. ازآنی آن با کشاورزی صنعتی فراتر از سرمایهاما رابطه .یابدمی

یابد، نخورده گسترش میهای دستجنگل تاتولید صنعتی خوک، ماکیان و موارد مشابه 

ها را برای شکار منابع آورد که درون جنگلردانندگان صنعت غذای وحشی فشار میبه گ

زای شدن عوامل بیماریگری و پخشجمعیتی جستجو کنند، که باعث افزایش میانجی

 شود.می 19جدید از جمله کووید 



 فشان بیماری استداری آتشسرمایه 52 

 رد سعی دولت و یافت تکوین چین در که نیست ویروسی نخستین 19 کووید

 .داشت آن سازیپنهان

زاهای ی آغاز آنفلونبله، اما این استثنائی چینی نیست. ایاالت متحده و اروپا نیز نقطه

اند و ابوال را در آفریقای غربی و زیکا را در برزیل ( بودهH5Nxو  H5N2جدید، )اخیراً 

ها پدید آوردند. مقامات بهداشت عمومی آمریکا نمایندگان چندملیتی و نواستعماری آن

کاری به نفع کشاورزی تجاری پنهان H5N2 ( و2009) H1N1 در حین شیوع

 کردند.می

 وضاعیت المللیبین ساطح در )WHO(جهانی بهداشات ساازمان اکنونهم

 ؟است یدرست گام آیا است. کرده اعالم بهداشتی اضطراری

زایی این است که مقامات بهداشتی برای توزیع ریسک ه. خطر چنین عامل بیماریبل

زا دستورالعملی در اختیار ندارند. تصوری از چگونگی واکنش این عامل بیماریآماری، 

در  شدههای پخشنداریم. ما ظرف چند هفته از شیوع در یک بازار غذایی به عفونت

م. دانیتواند از بین برود. عالی خواهد بود ولی نمیسراسر جهان رسیدیم. این عامل می

 برد.شتاب سرایت پاتوژن را باال میآمادگی بهتر، احتمال کاستن از 

ی سازمان جهانی بهداشت نیز بخشی از چیزی است که من آن را نمایش اعالمیه

را به  1ملل یجامعهاند. آنان المللی بر اثر انفعال مُردههای بیننامم. نهادگیری میهمه

ی سازمان ملل همیشه نگران وابستگی، قدرت و آورند. نهادهای زیرمجموعهیاد می

سازی و پیشگیری واقعی مورد تواند با آمادهمی هستند. اما این تأکید بر عمل بودجه

  .همراستا باشد 19 ی انتقال کوویدنیاز جهان برای از هم گسیختن زنجیره

 

                                                      
1. League of Nations 
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های بهداشتی، هم پژوهش و هم مراقبت تجدیدساختار نولیبرالی سیستم

را بدتر کرده است. سیستم  ،هامراقبت عمومی از بیماران، مثالً در بیمارستان

دهی شده باشد، برای مقابله با ویروس بهداشتی که از نظر مالی بهتر سازمان

 هایی دارد؟چه تفاوت

میامی وجود دارد ی کارمند شرکت تجهیزات پزشکی ماجرایی وحشتناک اما مهم درباره

نفلوانزا، کار صحیح را برای خانواده و آهای شبهکه پس از بازگشت از چین با نشانه

شد. او نگران  19اش انجام داد و از یک بیمارستان محلی خواستار آزمایش کووید جامعه

 ،برایش مانده بودهای سالمتی اوباما ی حداقلی بیمه که از طرح مراقبتبود گزینه

افتاد.  به دامدالری  3270ی ها را پوشش ندهد. حق با او بود و ناگهان با هزینهآزمایش

ع که تصریح کند در حین شیو شوند اضطراری یتصویب دستورخواهان ها باید امریکایی

ی پزشکی مربوط به آزمایش عفونت های واریزنشدهحسابگیر، تمام صورتبیماری همه

شود. به هر حال ما دولت فدرال پرداخت می و درمان پس از آزمایش مثبت، توسط

ی درمان، به جای خواهیم مردم را ترغیب کنیم در صورت ناتوانی در تأمین هزینهمی

حل آشکار، خدمات خواستار کمک بشوند. راه –کردن دیگران و آلوده -کاری پنهان

رد وابهداشتی ملی است که کاماًل مجهز به پرسنل و تجهیزات رسیدگی به چنین م

ساز که سبب-ای ی مسخرهای که هرگز چنین مسألهاضطراری در جامعه باشند، به گونه

 پیش نیاید. -دلسردی از همکاری اجتماعی است

 

شور یک در ویروس کهاین محض به شف ک  با هادولت جا همه در شود،می ک

مات قدا نه ا یا ند شاادید و اقتدارگرا  و مناطق یهمه اجباری یقرنطینه مان

 است؟ موجه گیرانهسخت اقدامات گونهاین آیا دهند.می نشان واکنش شهرها

داری ای برای مبادرت به سرمایهگیرانه آزمون اولیهمبادرت به این اقدامات سخت

 ی افسارگسیخته بعد از مهار شیوع بیماری است. فاجعه
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متغیرهای  عمومی، من بر اعتماد و همدلی تأکید دارم که و سالمتاز نظر بهداشت 

دهند. ها حمایت مردم را از دست میها، دولتمهم اپیدمیولوژیک هستند. بدون آن

هایی که برای بقا در چنین احساس همبستگی و احترام مشترک برای ایجاد همکاری

تهدیدهایی الزم داریم، نقش مهمی دارد. خودقرنطینگی با پشتیبانی مناسب و مراقبت 

 ها سرتک خانههای تأمین مواد غذایی که به تک، کامیوندیدهداوطلبان محلی آموزش

توانند این نوع همکاری را می -ی بیکاریزند، فارغ سازی از کار و پرداخت بیمهمی

 ایجاد کنند، که ما همه با هم هستیم.

AfD،1 دانید، در آلمان حزب بدیل برای آلمانطور که میهمان
 عمالًیک حزب  

های سرسخت نازی و سایر کرسی در پارلمان دارد. راست 94نازی داریم که 

 برای تحریک ویروس کرونا ، از بحران AfDها با همکاری سیاستمدارانگروه

ی این های نادرستی دربارهها گزارشکنند. آناستفاده می ]افکار عمومی[

کنند که اقدامات ویروس منتشر کرده، از دولت درخواست می

تری انجام دهد. مثال ً محدودکردن پروازها و توقف ورود اقتدارگرایانه

 .ی اجباریمهاجران، بستن مرزها و قرنطینه

ها های راست افراطی است تا به میانجی آنممنوعیت سفر و بسته شدن مرزها خواسته

عنی ماکنون یک بیماری جهانی است، بار نژادپرستانه بدهد. البته بیهمبه آنچه که 

جا که ویروس در حال حاضر در حال گسترش به همهاست. از این زاویه، با توجه به این

است، کار معقول و منطقی تالش برای نوعی بهداشت عمومی منعطف است، به طوری 

را در  آنان یات درمان و معالجهنظر از این که چه کسی آلوده باشد، امکانکه صرف

                                                      

. Adf :Alternative für Deutschlan 

ها را از نیز دوازده درصد کل رأی 2017تأسیس شد و در سال  2013کار در آلمان است که در سال حزبی محافظه

گیری در ها در تربیت کودکان، سختاره کرد به : افزایش نقش سنتی خانوادهتوان اشآن خود کرد. از مواضع آن می

های قبلی، محدود کردن فعالیت طالق، سختگیری یا ممنوعیت در سقط جنین، جلوگیری از ورود مهاجران به شیوه

ی گرمایش زمینهگذاری در های اتمی و عدم سرمایهاندازی نیروگاهی کودکان، راهمسلمانان، جلوگیری از ختنه

زمین، سربازی اجباری برای مردان و ...
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گرداندن باز با دزدیدن سرزمین مردمان در خارج از مرزها و البته،اختیار داریم. 

ف زا را متوقتوانیم ظهور مستمر عوامل بیماریمینبه سرزمین اولیه،  شدگانازجاکنده

 کنیم. 

 تغییرات پایدار چه باید باشد؟

تولید مواد غذایی باید به شکل بنیادی تغییر های نوظهور، برای کاهش شیوع ویروس

د زیست را بهبود ببخشتواند محیط کند. خودمختاری کشاورزان و بخش دولتی قوی می

تنوع کشاورزی و دامپروری و  مرسوم کردن های افسارگسیخته را مهار کند.و عفونت

نطقه. های تغییر کاربری داده در سطوح مزرعه و مگیری استراتژیک زمینبازپس

های ویژه برداری برای تولیدات غذایی به در محلحیوانات مورد بهره زادوولد مجازکردن

های الزم. پیوند بخشیدن تولید عادالنه با توزیع عادالنه. حمایت برای بررسی مصونیت

ی شناسانهکننده برای تولیدات بومهای خرید مصرفای و طرحاز قیمت یارانه

ن تجارب هم در مقابل جبری که اقتصاد نولیبرال بر افراد و جوامع دفاع از ای 1کشاورزی.

 کند و هم در مقابل تهدید سرکوب دولت تحت امر سرمایه.یکسان تحمیل میبه

 

ست سیالی سو شیوع بیماری،  ها چه چیزی را برای مقابله با پویش روزافزون 

 باید مطالبه کنند؟

د ای از بازتولیمثابه شیوهتجاری، بهکم برای سالمت عمومی باید به کشاورزی دست

هایی وابسته است محور مواد غذایی به روششدت سرمایهبه اجتماعی، فیصله داد. تولیدِ

ی ندههای کشگیریاندازد، این وضعیت به ازبندرستن همهکه کل بشریت را به خطر می

                                                      
1. Agroecological 

 conventionalهای پایدار کشاورزی، در مقابل علم کاربرد اصول و مفاهیم اکولوژِی در ایجاد و مدیریت سیستم

agriculture 
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ماعی ای اجتنههای غذایی به گوکند. ما باید مطالبه کنیم که سیستمنوظهور کمک می

بازداشته  ظهور یی اولیهچنین خطرناک، از بروز در نقطههایی اینگردند که پاتوژن

ی تولید مواد غذایی و نیازهای جوامع شوند. این امر در نخستین گام درآمیختن دوباره

نیاز دارد که از  شناسانههای کشاورزی بومکند. این امر به روشروستایی را طلب می

مان محافظت کند. در تصویری زیست و کشاورزان هنگام پرورش مواد غذاییمحیط 

را ترمیم کنیم که اکولوژی ما را از اقتصاد ما جدا  1های متابولیکیتر، باید گسستبزرگ

 .نباید از دست بدهیمکه ای داریم کند. کوتاه سخن، سیارهمی

 

 سپاسگزارم. گووگفت این در حضور برای شما از

 
 با منبع اصلی:پیوند 

Capitalism is a disease hotspot 

                                                      
1. Metabolic rift 

ای شامل گانهکارل مارکس برای تحلیل روابط بین جوامع بشری و جهان بیوفیزیکی بزرگتر، از طرح دیالکتیکی سه

ک را بهره جست. او این رویکرد متابولی« گسست متابولیک»و « متابولیسم اجتماعی»، «متابولیسم جهانی طبیعت»

های گنجانید که به وی امکان داد تبادالت تاریخی و نفوذ متقابل جامعه و سیستم نقد خود از اقتصاد سیاسیدر 

های پایان به انباشت، در حالی که فشار بر سیستمداری برای دستیابی بیمحیطی را ارزیابی کند. سرمایهزیست

 هاید. و گسستکندهد، اقتضائات خود را به طبیعت تحمیل میمحیطی و تولید ضایعات را افزایش میزیست

  آورد.ها و فرآیندهای طبیعی پدید میمتابولیکی متمایزی در چرخه

مارکس در  یهای اولیهبسط نوشته« گسست متابولیک»ی جان بالمی فاستر که این اصطالح را ابداع کرد، به گفته

شته ستنو سفی د صادی و فل ست. ها و رابطهدر مورد گونه 1844های اقت سان و طبیعت ا سم تحلیل ی ان متابولی

شی محکمبالغانه سان و تر و علمیی مارکس از بیگانگی طبیعت و رو سیمتبادل پیچیده و پویا میان ان تر را برای تر

 دهد.ارائه می -ی کار انسان است که نتیجه -طبیعت 

https://mronline.org/2020/03/12/capitalism-is-a-disease-hotspot/#lightbox/0/
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 ی،چاپ یاسیی ن نهیی ه]مانتلی ریویو[  2020مه  یشییماره «ماهبررسییی » ،مقاله نیا

خورد، ی امروز به چشییم میی را بر خود خواهد داشیی  که در پایان مقاله یهمان تار

«  بررسیییی ماه» سیییابقه اسییی  کهدر تاریخ مانتلی ریویو بی ن2020مارس  27یعنی 

واه شود و گمنتشر  املطورکاز انتشار شماره به شیماه پ کیاز  شیبآنالین  صورتبه

س  بر ضطراری کنونی ا شریه تمام یوقتکه  میکنیم ینیبشیپ نشرایط ا ر اول ماه د ن

 شدن به آن افزوده خواهند یجزئ یهایروزرسانشود، بهر منتش نیصورت آنالمه به

 ی مانتلی ریویوهیأت تحریریه -

 محاسبه

 دیشیید روسیو نیدوم 2،1-کاو-ویروس کرونای سییارس از یناشیی یماری، ب19-کووید

اواخر ماه  دراس ن اعالم شده  ریگعالم رسماٌ، اکنون 2002از سال  یتنفه سندرم حاد

 اند و به دلیل موج بیماران،گرفتهپناه سرخود  یهاخانهشهرها در  ساکنین مارس، کل

 شودنبندان پزشکی روشن میراهدر  کیبهکها یچراغ بیمارستان

شور دریهاول وعیش که نیچ س ، اکنون  ی بیماری در آن ک حال فروکش کردن ا

شدتر نفس میراح  سنگاپور ن یجنوب یکره (1)نک  ژهیواروپا، بهی طورن قارههمین زیو 

زیر بار کشیییورها، در حال حاضیییر  ریسیییا ایهندیطور فزابهو نیز   ایو اسییی ان ایتالیا

س  ومیرمرگ شیوع قرار داردن کهیدرحالها کمر خم کرده ا موارد ابتال  هنوز در اوایل 

روند و برخی کشیییورها بهتر از در آمریکای التین و آفریقا تازه دارند رو به افزایش می

عنوان ثروتمندترین که اگرچه حتی فقط به متحدهاالتیدر ااندن سیییایرین آماده شیییده

آیدن به نظر می وتاررهیتی نزدیک آینده آید،شمار میدار بهکشور در تاریخ جهان طالیه

 کارگران اما رسدمتحده به اوج خود نمیدر ایاالت تا ماه مهطبق برنامه  یماریب عویش

جنگیدن با چنگ و در حال از پیش  مارسییتانیب ویزیتورهایو  یبهداشییت یهامراقب 

سر دندان س بر  ستر صیتجه کاهشذخایر روبهبه  ید ش  هتندن یزات حفاظ    (2)ه

                                                      
1 SARS-CoV-2 
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ستاران که مرکز کنترل و حفاظ  از ب ستفاده از به 1(CDC) هایماریپر طرز م وفی ا

سری را  سک به آن عنوانبهسربند و رو صیه کرده،  هاما ند که اهاعالم کرد از پیشتو

 (3)ن«اس  به شکه  سیهتم محکوم»

ز ا ابتدا که را  یپزشک یاساس زاتیتجه متحده همچنانایاالتحال، دول   عیندر 

های منفرد ها خودداری کرده بود، با پیشییینهاد قیم  باالتر از چنگ دول آن دیخر

ی سالم  عمومی مداخله عنوانبهگیری مرزی را ربایدن این کشور همچنین س  می

 وتازتاخ های نامناسیی ، ویروس به به خاطر رسیییدگی کهیدرحالاعالم کرده اسیی ، 

 (4)دهدنخود درون کشور ادامه می

ارزارها ک نیکرده اسییی  که بهتر ینیبیشپ الیدر کالج ام ر یولوژیدمیاپ میت کی

شییده از تجمم موارد ترسیییم یمهییطک کردن منحن-کاسییتن از وخام  اوضییاع  یبرا

 باز -سالمندان گذاری اجتماعیو فاصله شدهییکردن موارد شناسا نهیقرنطبیماری، با 

ل کنفر فوتی و بارِ موارد ابتالی هشییی  برابر بیش از  ونیلیم 1.1 متحدهدر ایاالت هم

شور  یویژه یهامراقب های ت   ش د نخواهجا بهک  امیدبه  یماریب سرکوب (5)نگذا

 ی)و اعضییامبتال  ی مواردهنیبه قرنط شییتریرا ب ی، سییالم  عموموعیدادن به شیی انیپا

سبک چهای آنخانواده صله و ینی( به  هترهفا تعطیل  ازجملهی اجتماع، گذاری در گ

شد که بازه شاندن این کار باعث خواهد  سهات، خواهد ک  یشدهبینیی پیشکردن مؤ

 متحده کاهش یابدنهزار نفر در ایاالت200ها تا حدود فوتی

اری بیمسییرکوب  برای زیآم یموفق کارزاری زند کهیم نیت م الیگروه کالج ام ر

خدمات  زوالو  یانقباض اقتصیییاد کهشیییود  یریگیهجده ماه پ به مدت باید حداقل

کنترل  میان الزامات آوردن این تیم پیشییینهاد داد کهرا با خود به همراه می اجتماعی

هائل و  یماریب صادم صل کردن قرنطینه ی،اقت ساس از طریق قطم و و ی اجتماع بر ا

 برقرار شودندل تعاویژه،  هایهای مراقب سطک معینی از پر شدن ت  

ی با آوازه 2اندن گروهی به سرپرستی نهیم طال سازهای دیگر ایهتادگی کردهمدل

 خانه به پایشتماس و  یابیردشییامل  کالج ام ریال مدلکند که اعالم می قوی سیییاه

                                                      
1. Centers for Disease Control and Protection 

2. Nassim Taleb 
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اند، ها در تقابل با مدل کالج ام ریال مطرح کردهکه آن ایاما نکته 6شیییودنینم خانه

ها برای برقراری آن گیرد که شیییوع بیماری از آمادگی بهیییاری از حکوم می دهیناد

 نیاز کشییورها چن یاریبهیی فراتر رفته اسیی ن تنها هنگامی کمربند بهداشییتینوع از 

بیماری افول خود را آغاز کرده باشییدو و  وعیشییکنند که ی را مناسیی  تلقی میاقدامات

طور همان آزمایش مؤثر و دقیق همراه شییوندنرود که این نوع اقدامات با البته امید می

به  اکیاسییی ن آمر کالیراد ازحدشیبکرونا  روسیو»: گفته بود گویانبذلهاز  یکیکه 

 (7)ن«میده واکنش نشانبه آن  جیتدربه میدارد که بتوان ازین تریمعتدل روسیو

ل   طا بارهگروه  تح  که ویروس را ی اینبه خودداری تیم ام ریال از تفحص در

کن ریشییه گونهاینن کند، اشییاره میانقراض سییود دادسییم  به  توانچه شییرایطی می

س  تا  کردن بیماری به معنای موارد ابتالی صفر نیه ، بلکه به معنای انزوای کافی ا

درصییید از افراد  پنجنکنندن تنها  جادیاسیییرای   دیجد یرهایاحتماالً زنجموارد منفردْ 

طال  طرفدار  می، تعملشیییدندن در  مبتال نیدر چ بیماربا  ستما پس ازمهیییتعد 

وع را کافی سریم تا شی قدربهو با نهای  تالش و اس  ینیچبه سبک سرکوب  یبرنامه

و  یماریکنترل ب نیشود که ب یرقص ماراتن درگیر کهنیای انقراض براند بدون سوبه

، رگیدبارتعن بهاسیی در نوسییان کار  یرویکمبود نبدون  یاقتصییادعملکرد  نیتضییم

ی برنامهرا از  آن کشیییور  یجمع، نی( چمهیییتلزم منابم)و  رانهیگسییی   کردیرو

 ریبه سییا الیام ر میکه ت ب شییدیم ییرها -هسییالچند یحت ای- هماهچند جداسییازی

 نکندیم هیتوصرا در آن مشارک  کشورها 

، ی حاضییرنویهییندگان مقالهاز  یکی، یاتیاضیییر یهیی ولوژیدمیاپ 1سواال کیرودر

، هرچقدر که یاضطرار طیشراسازی برای مدلکندن یم ردرا کامالً  سازیمدل گونهاین

ش ضروری شروع کندن از این غافل می، دبا  ی نیز بهساختار لیدالشود که کی و کجا 

ش اندازههمان ضطرار شرایطاز  یب  هتند یا  کندیها به ما کمک مآن پرداختن بهن ه

همان  مجددشییروع  صییرفاًواکنش را نشییان دهیم و از  نیکه چگونه بهتر میابیتا در

ن واالس فراتر رویم، ی ن ه [ خهارت به بار آورده اس ]در وهلهکه  یاقتصاد]نظام[ 

 ،«نشانان داده شودبه آتش یاگر منابم کاف»: هدینویم
                                                      
1. Rodrick Wallace 
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توان با حداقل تلفات و ها در اکثر اوقات را میآتش، اکثر یعاد طیدر شیییرا

اقدامی وابهیییته به  آتش اسیییاسیییاً، مهار حالنیباا مهار کردناموال   یت ر

 های تنظیمیتالش وقهرمانانه اس  اندازهتر رمانتیک اما به همانکم مرات به

ی موج  کاهش م اطره ی قوانینو اجرا تدوین قیطراز  پیوسته و مداوم که

نشییانی، بهداشییتی و ی منابم آتشعرضییه نیو همچن شییودمیسییاختمان 

 ننکندنمی نیتضم ازیموردناز ساختمان را برای همگان در سطوح  حفاظ 

سرای  یبرا نهیزم ساختارهااهمی  دارد  ریگعالم ]مبارزه با[  سیس یو   یا

سیییودها را  تا دندهیاجازه م یتیچندمل یکشیییاورز هایبنگاهکه به  کنونی

صی کنند، سازی هزینهسازی و اجتماعیخارجیضمن  صو  تابم دیباها خ

 قتاًیحق سییازد، اگرها را دوباره درونی میشییوند که آن هزینه «الزام قانونی»

 کینزدی جمعی در آینده ریوممرگموج   رِیگعالمقرار اسییی  از بیماری 

 (8)ناجتناب کنیم

گی برای شییییوع بیماری و واکنش به آن در ماه آمادعدم]باید توجه داشییی [ که 

س سرا شورهای  شد، وقتی ک سامبر آغاز ن از ووهان  19-که کوویدمجرد اینر جهان بهد

س [ ناکام ماندندن  هنگامی متحدهاالتیمثال، در اعنوانبه سرریز کرد، در واکنش ]منا

را در تیم امنی   ریگعالمهای گی برای بیماریآماد میت آغاز نشییید که دونالد ترام 

 (9)گذاشیی ن خالیرا  1منصیی  مرکز کنترل بیماری هفتصییدملی خود منحل کرد یا 

شد کهوقت نیهمچن شروع ن ساس نتا مقامات فدرال ی  هتند بر ا  یازسهیشب جینتوان

طور که در یا همان (10)نداد کشور آماده نیه که نشان میعمل کنند  2017 ریگعالم

از  بلقها ماه»متحده ایاالت کهآغاز نشد یهنگامگفته شده بود،  رویترزیکی از عناوین 

شناس مرکز کنترل بیماری روسیو وعیش س  ا، «کرد عزل را نیدر چ، کار گرچه از د

 واکنش، قطعاً آمریکایی حاضیییر در چین کارشیییناس با هیاول میدادن تماس مهیییتق

                                                      
1. Centers for Disease Control (CDC) 
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 یاه یاسییتفاده از ک ی عدمآور براتأسییف میتصییم کردن یا با فیمتحده را تضییعاالتیا

در ن دشیینآغاز  رده بودند،ارائه ک یسییازمان بهداشیی  جهان کهموجود  آزمایشِ از پیش

تردید مهئول بهیاری از مجموع خطاها در آزمایش، بیو  هیدر اطالعات اول ری، تأخکل

 (11)هزاران نفر، خواهند بودن احتماالً، رفتهازدس های جان

سال پدهاز ها درواقم ناکامی نیا شترکات  وقتی، ندشده بود یزیربرنامه شیها  م

 (12)قرار گرفتندن سیییازیپولیزمان مورد غفل  و همطور به یعموم همگانی سیییالم 

موقم )تناقضی به حد اعلی( -به-ی و درس فرد یولوژیدمیاپ گرفتار رژیم که یکشور

اسییی ، ی عادهای جراحی های بیمارسیییتانی و تجهیزات کافی برای عملو فاقد ت  

 ن هین ینیسرکوب چ نوع یریگیپ یمنابم الزم برا یتهیهقادر به  فیتعر طبق

 یستر، لویسیاسی حاًیصراز منظر مدل  یهایاستراتژ یبارهدر طال  مینظر ت رویپ

اکولوژیهیی  بیماری، یکی دیگر از نویهییندگان مشییترم این مقاله، به  1فرناندو چاوز

سان ده یز 3نینتولو چاردیو ر 2نزیلو چاردیر صدیق ارجاع می یکیالکتیشنا دهد تا ت

ان شده، پنه اتی را که پیشاپیشتمام مفروض ، صرفاً«بگوید بگذار آمار س ن»کند که 

را به  لیتحل یدامنه حاًیصییر ،الیام ر یمطالعه همچون ییهامدل (13)نگیردنادیده می

ها به آنکنندن یمحدود ممهلط  ینظم اجتماع نظرانه درون چارچوبهای تنگپرسش

هترده یروهاین ثب قادر به  خود یطراح خاطر  وزنند دامن می وعیش بهکه  تر بازارگ

 ننیهتندمداخالت  یموجود در شالوده یاسیس ماتیتصم

برای همگان سالم  ها تضمین از آن مدل حاصل هایطرح، خیر ایآگاهانه طور به

پذیرترین برای هزاران نفر از آسیییی  ازجملهدهند، ی دوم اهمی  قرار میرا در مرتبه

شته خواهند  شد، ک سان با صاد در نو شور میان کنترل بیماری و اقت هانی که اگر ک ک

صور ساس منافم خودش با جمعی  رفتار می شدن ت نها کند، تفوکویی از دولتی که بر ا

ر واتر، در سائق مالتوسی برای مصونی  رمهیمخخوش گرچه، یروزرسانبهبازنمود یک 

 روسیوکنندو که به کار بریتانیا و اکنون هلند پیشیینهاد میاسیی  که حکوم  محافظه

                                                      
1. Luis Fernando Chaves 

2. Richard Levins 

3. Richard Lewontin 
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جازه م باهی جمعی  را بدون مانم در ورطه دهدیا ندک (14)فروببردنی ت  یشیییواهد ا

سوی این امید ایدئول صونی  رمهوفرا ضمین ژیک وجود دارد که م شیوع را ت وار، توقف 

 سر برآوردن  یجمع ایمنی پوشش بطناز  یراحتممکن اس  به روسیوخواهد کردن 

 مداخله

به  واکنش صییحیککه در صییورت  میدرم کن دی، بان هیی کرد؟  دیچه با در مقابل،

 بودن میو خطر خواه اضطرار ری، ما همچنان درگیاضطرار طیشرا

در واکنش به  ایاسییی ان ن کاری کههما، یعنی میکن یرا مل هامارسیییتانیب دیما با

ی اضافی برای آزمایش در حجم باال و مانند سنگال، هزینه دیما با (15)انجام دادن وعیش

آههییته کردن  یبرا دیما با (17)نمیکن اجتماعیداروها را  دیما با (16)نمجدد اِعمال کنیم

 دیان ما بحفاظ  را از کارکنان به عمل آوریم حداکثرروند فرسودگی کارکنان پزشکی، 

ا ر یآالت پزشییکنیماشیی ریسییا و یر ونتیالتورها )دسییتگاه تنفس مصیینوعی(تعمحق 

های گوناگون را همچون ویروسای از آنتیتولید انبوه آمیزه دیما با (18)نمیکن نیتضیییم

مدیزیویر که ایماالر-ضییید  2و کلروکین  1ری قدیمی )و هر داروی دیگری  ت   ی مک

به نظر می یدب ش  غاز کنیم و نو ید( آ حال  درآ ماعین  ی را برای نیبال یهاشیآز

که آن آزمودن نه،این یا  ند  گاه مؤثر مایشییی خارج از آز جام  ها  ظام نوعی (19)نمیدهان  ن

را مجبور به تولید ونتیالتورها و تجهیزات ها ( شییرک 1) اجرا شییود تا دیبا یزیربرنامه

ت صیص به ( 2و ) کند یبهداشت یهامراقب برای کارگران  ازیموردنحفاظ  ش صی 

 قرار دهدن  یرا در اولو اماکنی با بیشترین نیازها

ظور به من -تا مراقب  قاتیاز تحق-کار  یروینبرای تأمین  نیروی عظیمی دیما با

سازیم گیرمقابله با بیماری عالم هتقر  سیدگی کند که تا به م )و هر  وسریو الزاماتی ر

های شیییمار ت  ن گذاردبر دوش ما می (از راه برسیییدکه  یگریزای دعامل بیماری

تا  باید با موارد مراجعه  هماهنگ باشیییدالزم  زاتی، پرسییینل و تجهژهیو یهامراقب 

ماری سیییرکوب  ند بی کا بتوا به عددی شییی ندن  بارتموجود را برطر  ک ما گریدع  ،

را  19-کووید مداوم ییهوا یاز حمله در بردنبهجان سییالم  ی صییرفاًهدیا میتوانینم

                                                      
1. Remdesivir 

2. Chloroquine 
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عداًکه فقط برای این میریب ذ ندن  ب ماری برای را ماس و انزوای موارد بی یابی ت به رد

ا ت میرا اسیییت دام کن یافراد کافی آن، بازگردیمن ما باید شییییوع به زیر حد آسیییتانه

محافظ الزم  لیوسییاها را به آنو  کنند ییشییناسییا خانهبهخانه را 19-اکنون کوویدهم

حول  جامعهدهی سییازمان دیبا راهامتداد این ن در میمجهز کن یکاف یهامانند ماسییک

مردم بتوانند هم از را متوقف کنیم تا  تا تحریم سایر کشورها، هاخانهصاح ید، از خلم

 ندرببرندجان به آن  عالج ازو هم  یماریب

مانحالنیباا تا ز که بتوان،  مه نیچن ی  نا   یجمعب ش اعظم ، کرد اجرا را یابر

سن ِ باید با روحیه دائماًدر همین حال که  یشوندن حتبه حال خود رها می عمدتاً ی 

سازمان رفتهازدس تا حد زیادی  های سال پیش بر حکوم  150دهی پرولتری از در 

های نوظهور یاری به گروه هرروز متمرد فشیییار آوریم، کهیییانی که قادر ههیییتند باید

که  یعموم مت صیییص سیییالم کارکنان  (20)نوندندیب متقابل و بریگادهای محله 

ها تعلیم دهند تا مانم از ها چشییم ب وشییند، باید به این گروهتوانند از آنمیها هیاتحاد

 شودنمنتهی می انجام اقداماتی از روی مهربانی شوند که به انتشار ویروس

صرار ستگاه کهنیبر ا ا ضطرارریزی را در برنامه روسیو یساختار خا  ،بگنجانیم یا

در حفاظ  از مردم را مقدم بر سیییود  جلوروبهتا هر گام نهد کلیدی در اختیار ما می

 قرار دهیمن

ش  یا هراس  ی که اکنون جریان داردکی از م اطراتی هاس وح س  که اح این ا

به ما وارد آمد وقتی متوجه شییدیم را که  یشییوک دیما با .سییازی کنیمفعلی را عادی

سارس ش  هفته  و در عرض دهمرآخود به د وحشاتیح پناهگاهاز  یگرید ویروس  ه

شر شخود سر ب سرا س   یرا در   یانهیپا کیدر  روسیو (21)ن، حفظ کنیمپراکنده ا

 یهاسرای از  یارهیظاهر شد و زنج  یوغر یعج یدر غذاها یامنطقه یعرضهخط 

هان هان را با موفق-به-ان  (22)نبه راه انداخ  نیووهان چ شهر در گرید یدر انتها  یان

جهید و و قطارها  ماهایبر هواپگهترش یاف  و هم  یصورت محلبه هم وعیجا، شآن زا

شبکه هلهاز طریق  سل هافرتی و در  ساختاریافته با ارتباطات م شهرهاای  ی مراتبی از 

 (23)نمنتشر شددر سراسر جهان  ترتر به شهرهای کوچکبزرگ
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ص رازیغبه ش ییبازار مواد غذا فیتو سی متعار شرددر  یوح  یاندک، تالش شنا

به   یوغر یعج ییچگونه ب ش مواد غذاها شییده اسیی ن ترین پرسییشصییر  بدیهی

 بازار نیتردر بزرگ تریسیینت یهاخود را در کنار دام یکه بتواند کاالها دیرسیی ییجا

فروخته  ای تنگ و تاریککوچهدر ا ی ونیدر پشییی  کام واناتیووهان بفروشییید؟ ح

فراتر بهیار  (24)نبیندیشید( هاآناز  ییزدامقرراتها )و شدندن به مجوزها و پرداخ ینم

ش ش ب ش مواد غذایی، التیاز  سر جهان یوح سرا شبه  در  سمی  ازپیشبیش یب  ر

کنند که گذاری میهر چه بیشییتر همان منابعی در آن سییرمایهو اسیی   تبدیل شییده

 مقدار خروجی ]مواد غذاییجا کچیاگرچه ه (25)نپشیییتیبان تولید صییینعتی ههیییتند

 تر اس ناکنون مبهم زیاما تمارسد، ی[ به پای تولید صنعتی نیز نمیشوح

دارای هم وشیییانی، از بازار ووهان به مناطق داخلی کشیییور  یاقتصیییاد یایجغراف

هترش  سنت  یوغر یعججا، مواد غذایی که در آن ابدییمگ  ی در جوارِاتیبا عمل یو 

ضی بکری که هر آن کوچک  دیتول چنانکههم (26)نشوندمیشود، پرورش داده تر میارا

 دیبا یوحشیی خورام اتیعمل کند،درازی میدسیی جنگل بقایای  نیبه آخر یصیینعت

شتر ]به اعماد جنگل[ نفوذ کند تا خورام لذیذ خود را  بدهند یا به آخرین  پرورشبی

ندن  ماری نیتر یوغر یعج، جهیدرنتمواضیییم یورش ببر مل بی مورد  نیدر ا ،زاعوا

 واناتیح از طریقد، چه نکنیم باز ونیخفاش، راه خود را به کام یزبانیبه م 2-سارس

ها اسییی و تیر خالز از یک انتهای ی که مراق  آنکارنیروی  از طریقو چه  یخوراک

 یحنهصی شهری به انتهای دیگر، پیش از رسیدن به رو به افزایش حاشیه دورپیماییِ

 (27)ینجهان

 

 نفوذ
در طی این شییییوع به ما  جلوروبه یزیراندازه در برنامه ارتباط به همانآن  تأمل بر

 که چگونه بشری  خودش را در چنین دامی انداخ نکند که در درم اینکمک می
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]برای مثییال[، کننییدن یظهور م دیییاز مراکز تول دقیقییاًزا عوامییل بیمییاریبرخی 

صل از مواد غذا یهایباکتر به ذهن  باره[]دراین 2لوباکتریکام و  1سالمونالمانند  ییحا

هیمتبادر م به  هیسرما دیتول در خط مقدم 19-کوویدمانند  های از آناریشوندن اما ب

سرریز با  انهانیزای بیماریجدید درصد از عوامل  60، حداقل راستیآیندن بهوجود می

ش کردن از جانوران هان اجتماعاتبه  یوح شار موفق پیش) یمحل یان ها ترینِ آناز انت

 (28)نشوندیم دارینقاط جهان( پد ریسا به

ش از ذی ه نفوذ در حوزهشماری از ا سالم  زی ی برخی از بومی که بودجهی 

جدیدترین که  ییهاشیییرک - 4جانهیییون اند جانهیییونو  3پالمولیو-کولگی  ها راآن

 شیپبه کشیییاورزی تجاری ناشیییی از ییزداجنگل های تکنولوژیک را درپیشیییرف 

ال س از های سابقعویرا بر اساس ش یجهان ای، نقشهکنندیم نیتأمتا حدی  -رانندمی

و گهیییترش عوامل  احتمال ظهور دهداند که نشیییان میتاکنون تولید کرده 1940

شه گرم روی هرچه رنگ (29)نزای جدید در کجا وجود داردبیماری شنق ، احتمال دتر با

س در آنجا  دیجد یزایماریبروز عامل ب شتر ا شهبی ر دتیره قرمز - میت نیا ین اما نق

شوش کردن چنین -قایو آفر نیالت یکایاز آمر ییهاو ب ش ی، اندونزد، هننیچ  با مغ

ط رواب، وعیتمرکز بر مناطق شنظر دور داش ن را از  یمهم ی، نکتهیمطلق هایایجغراف

 هدید، نادندهیشیکل م هایولوژیدمیاپبه که را  یجهان یاقتصیاد کنشیگرانمشیترم 

ستفاده اتوسعه در  تغییرات ناشی از تولید و از پشتیبانیدر  هیمنافم سرما (30)نگیردمی

دهد هایی پاداش میی جهان، به تالشنیافتهنقاط توسییعهدر  یماریو ظهور باز زمین 

ظاهراً  یفرهنگ اعمالو  یبوم یهاکه مهیییئولی  شییییوع بیماری را به گردن جمعی 

جانوران وحشییی و دفن مردگان در گوشیی   یسییازآماده (31)نبیندازندها آن «فیکث»

زای جدید سیییرزنش ی فرهنگی ههیییتند که برای ظهور عوامل بیماریخانه، دو رَویه

نگ، کناگهان نیویورم، لندن و هنگ مندْهای رابطهجغرافیاترسیم  ،مقابلدر  شوندنمی

                                                      
1. Salmonella 

2. Campylobacter 

3. Colgate-Palmolive 

4. Johnson & Johnson 
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رین نقاط حهییاس جهان تبدیل ی جهانی، را به سییه مورد از بدتمنابم اصییلی سییرمایه

 کندنمی

 یسییینت تشیییکیالت سییییاسییییتح   یحت گرید وعْیحال، مناطق شییی نیدر هم

 یرزاز کشاو  یآس نیبدتر  یهدا - بومیزیه  تبادل نابرابرشوندن نمی یدهسازمان

سطهاماکن را به صرفاً جای اینکهبه -جهان  به جنوب یصنعت   تح همیالیام ر یوا

ی پهنهدر  یدیجدی پیچیده یهامجتممی سییوبه تهی سییازد،،منابم  از دول   یهدا

 اتیعمل کشیییاورزی تجاری، (32)ده اسییی نحرک  کر ی م تلفو کاالها هاسایمق

 یی باهانیسییرزممیان در  ییفضییا یهوسییتیناپ یهادر شییبکهرا خود  یاسییت راج

ندیپاز نو م تلف  هایسایمق ندنیم یکرب ثال، عنوانبه ( 33)ک لهم ای از سیییلهییی

، پاراگوئه، یویدر حال حاضییر در سییراسییر بول یتیچندمل 1«یایسییو یهایجمهور»

، یگذارهیسرما ،شرک   یریدر ساختار مد راتییتغ گهترده ههتندن لیو برز نیآرژانت

فراملی، این  یو ادغام اراضییی اجاره، عرضیییه یهریزنج یهانیگزی، جایفرع پیمانکاری

که با فراروی از  «ییکاال یکشییورها» نیا (34)نب شییندمیتجهییم را  دیجد یایجغراف

هتره پذیریی ملی به نحو انعطا مرزها ه در گ سیس یمرزها ها وبومی زی جای  یا

 (35)نکنندرا در امتداد راه تولید می یدیجد هاییولوژیدمیاپ اند،گرفته

ستا  یجمع یعموم جاییجابه رغمیمثال، علعنوانبه  شدهکاالیی ییاز مناطق رو

سر جهان ادامه  یشهر هایبه زاغه سرا ستایابدمیکه امروزه در  شکا  رو شهر که -، 

شیییده به راند، نیروی کار اعزاممی شیپبهاعظم بحث پیرامون ظهور بیماری را ب ش 

های ی شهر )دهکدهحاشیه 2دساکوتاهایهای روستایی به روستا و رشد سریم شهرم

و  4سیوید کیما نداردرا از نظر دور می شییهرها( میان) 3تزویشیینشییتاتشییهری( یا 

شیییدن یشیییهر گی در حالتازکه بهمناظر  نیکه چگونه ا اندتشییی یص داده گرانید

ند، ها عنوانبه ههیییت ط همچنین و  یمحل یبازار ها یبرا یامنطقه یهاق  یکاال

 یمناطق حت نیاز ا یبرخ (36)نکنندمی عمل ،گذرندمی هاکه از آن یجهان یکشیییاورز

                                                      
1. Soybean Republics 
2. Desakota 

3. Zwischenstadt 

4. Mike Davis 
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عوامل  دیرین منابم، یجنگل امراض هایییای، پوجهیدرنت (37)ناندشده« یکشاورز-اپه»

بط با مرت هاییولوژیدمین اپندهتین کشور محدود به مناطق داخلتنها  گریزا، دبیماری

شوندن ی زمان و مکان ظاهر میاند و در پهنهدرآمده مندصورت رابطهها خودشان بهآن

تواند خودش را تنها چند روز پس از خروج از غار خفاش خود، در ناگهان میسیییارس 

 ها در شهر بزرگ بیابدنحال سرریز به انهان

تح   یتا حدود هادر آن «یوحشیی» یهاروسیو گونهاینکه  ییهاهییتمیاکوسیی

  تح ییزداجنگل به خاطر قرار داشییتند، ییاسییتوا یهاجنگل یهایدگیچیپ کنترل

در  یطیمحهیی یبهداشیی  زبه دلیل نقایص در سییالم  عمومی و  و ،هیسییرما هدای 

سعه گرید یانتها شهرها، تو شی  شمگبهی حوا  کهیدرحال (38)نروندآب می یریطور چ

ماری یاریبهییی مل بی نهجیدرنتجنگلی زای از عوا با گو بان خود ه همراه  های میز

عهمی ند، زیرمجمو ی میر که ای از سیییرا گارها  نامنظم بهی ولو فقط روز خاطر نرخ 

 اکنون شدندیمخاموش در جنگل  مینهبتاً سر های میزبان عادی خودمواجهه با گونه

 های آنریپذ یههتند که آس یمهتعد انهان یها یدر سراسر جمع هترشدر حال گ

ا و مقررات فاسد در شهره یاقتصاد اض یر یهااغل  با برنامه ابتال به بیماریدر برابر 

شد شیم دیت صله، ع بیماریویشودن  هن رویارو یحتهای حا حاکی از  مؤثر، یهابا واک

بود، اکنون  یمحل هایزیسییرر زمانی آنچهی بیشییتری اسیی ن وسییع ، مدت و تکانه

 (39)نکندهای جهانی سفر و تجارت باز میاس  که راه خود را از خالل شبکه گیریهمه

های ماریبی -یطیمحی زیه زمینهپیشدر  رییبا تغتنها – جاییجابه ریتأث نیبا ا

ند، یاباندم تحول میو ت  زرد که نهیییبتاً  ای، ماالرکایابوال، ز نظیر یمیقد متعار 

تأثیر در ناگهان از بهها آن (40)اندنشیییده ای تبدیلمنطقه همگی ناگهان به تهدیدهای

س ، ستاهای دورد شهرهای بزرگسوبه رو اندن دهحرک  کر ی آلودگی هزاران نفر در 

طورمعمول م ازن که به زینجه  اکولوژیک دیگر، حتی حیوانات وحشیییی در تقریباً 

های بومی میمون شییوندنیم یضییربات سیی ت متحمل، ههییتند یماریب مدتیطوالن

  مهتعد ت چندپاره شده اس ، ییزداجنگل یوسیلهبه شانی جمعدنیای جدید که 

ها مصییونی  اندن آنهکه حداقل صییدسییال در معرض آن بود ههییتند یوحشیی نوع زرد

 (41)نمیرندمی صد هزار صد هزاردهند و وار خود را از دس  میرمه



 های سرمایهکرونا و دورپیمایی 70 

 گسترش

 یوندیپهمچنین و  شرانیپ نقشخود،  یتنها با گهترش جهان یی، ولوکاال یشاورزک

فا مارییم را ای مل بی که عوا ند  گاه زاک خاسیییت ناگونهای از  از  طریق، از آن گو

به ب نیتردسییی دور قل م یتیمراکز جمع نیتریالمللنیم ازن  ندیمنت در   42نشیییو

 اجتماعات محصیییوربه  جدیدزای که عوامل بیماری اسییی راه  امتدادو در  جاهمین

ه هر چد و نتر باشیطوالنی مربوطه عرضه یهارهیکنندن هر چه زنجینفوذ م یکشاورز

مشییترم میان انهییان و زای د، عوامل بیماریباشیی شییتریمجاور ب ییزداجنگل وسییع 

تر( خواهند وغری تر )و عجی شیییوند، متنوعی غذایی وارد میجانوران که به زنجیره

زای نوظهور و مجدد ناشیییی از مزارع و مواد غذایی که از بودن ازجمله عوامل بیماری

سر حوزه هان) 1ی آنتروپوژنیکسرا شمه میزادان سرچ از: ت  خوکی گیرند، عبارتند ( 

اشریشیا کلی  5ابوال رستون، 4سیکلوس ورا، 3،کری توزپوریدیوم 2آفریقایی، کام یلوباکتر،

ی  ای، لیهیییتریا، 7،6: اچ 157او  پا و دهان، ه ات  9ت  کیو، 8ویروس نی ا، 7بیماری 

 H1N1های بدیم آنفلوانزا، ازجمله و انواعی از گونه 11یرسیییینیا 10سیییالمونال، ویبریو،

(2009 ،)H1N2v ،H3N2v،H5N1 ،H5N2 ،H5Nx ،H6N1 ،H7N1 ،H7N3 ،

H7N7 ،H7N9  وH9N243ن 

سته،  هرچند س  که حول رویه دیخط تول تمامی ناخوا سازمان یافته ا ه بهایی 

رشییید  (44)نندب شیییمیزا و انتقال متعاق  آن سیییرع  عامل بیماری تطور واگیریِ

                                                      
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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 باًیتقر هایژنوم با جانوران و گیاهان خوراکی – یکیژنت محصیییولیهای تککشییی 

تر کند متنوع یها یرا که انتقال را در جمع یمنیا هیییتمیسییی یهاسییید - کهیییانی

 یمنیا هایی ژنوت حولتوانند یزا اکنون معوامل بیماری (45)بردنیم نیاز ب، ندنکیم

 واکنش پرجمعی  بر طیحال، شیییرا نین در همیابند تطورسیییرع  به ،زبانیمعمول م

ستگاه  مزرعه  واناتیحجمعی ِ  شتریاندازه و تراکم ب (46)نگذاردتأثیر منفی می یمنیاد

شتر مکرر  ابتالیانتقال و  ای،کارخانه مزارعدر  ههبی  عملیاتی توان (47)کندنیم لیرا ت

ش که باال س صنعت دیاز هر تول یب  هتعدان ی ازاافتهیدیتجد دائماًموجودی ، ی ا  م

از تطور مرگباریِ عوامل کند و ینطقه فراهم مدر سیییطوح انبار، مزرعه و مبیماری را 

آن به حال در کنار هم،  واناتیاز ح یادیز شییمار اسییکان (48)نداردزا لگام برمیبیماری

را  آن جانوران زا مهیییاعد اسییی  که بهتر از همه بتوانندهایی از عوامل بیماریگونه

عوامل احتماالً  -هاشیییش هفته در مرغ به-کاهش سییین کشیییتار فیکون کنندن کن

های ایمنی نیرومندتر جان به کند که قادرند از سییییهیییتمزایی را گزینش میبیماری

 شیزنده باعث افزا واناتیتجارت و صییادرات ح ییایوسییع  جغراف افزایش (49)درببرندن

زای مرتبط با آن حیوانات با هم تبادل عوامل بیماریشییده که  یژنوم یهاتنوع ب ش

ند، و نرخ می ماریکن عامالن بی نات تطوری خود را افزایش داده کاوش  کا زا در ام

 (50)ناس 

مام در زایماریعامل ب تطور اگرچه بهراه نیا ت ما مداخلهمی شیپها  ای تازد، ا

 ازحتی به درخواسیی  خود صیینع   ]برای جلوگیری از این تطور[ درکار نیهیی ، غیر 

در برابر شرایط اضطراری ناگهانی  مالیِ هر ب ش یهاهیحاشمداخالتی که برای حفظ 

 ترکم یهایبازرسیی در جه  روند نیاگرایش  (51)نناشییی از شیییوع بیماری الزم اسیی 

نه خا کار م  از مزارع و  قانون ، یرآورف هایحکو ی   یهتصیییو ظارت  عل حکومتی و ن

ی گزارش در باب مشیی صییات های اکتیویهییتی، و قوانین حتی علیه تهیهافشییاگری

 یآلودگ هیدادگاه عل ریاخ یهایروزیپ رغمها اسیی ن علیدر رسییانهی مرگبار هاوعیشیی

بر سییود  تمامیبه همچنان دیتولبر  یخصییوصیی روایی، فرمانتسییموم دفم آفاخوم و 

شتمرکز دارد هارات نا ش ین خ صله به دام هایع بیماریویاز  صوالت حا های زنده، مح

 یبهداش  عموم یهاهتمی، سیو مل یمحل یهاحکوم کارگران، ، وحشاتیحی، زراع
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هتمو  شاورزی متناوب یهاسی شوردر  ک ضوعی دارای اولوی   عنوانبه، خارج از ک مو

 دهدیگزارش م مرکز کنترل بیماری، متحدهایاالتدر شودن ملی به جامعه تحمیل می

ش ش هایعویکه  و افراد آلوده در حال  تأثیرتح  االتیتعداد ا از نظر ییاز مواد غذا ینا

 (52)نههتند گهترش

شتیبانی از  هیسرما یگانگیب یعنی اگر شاهد پ شکافی کنیم  زا یماریعوامل برا وا

هتیم ش  در یعموم منفع  کهین درحاله  ییمواد غذا یمزرعه و کارخانه یدروازه پ

زا از سیید امنی  زیهییتی که صیینع  مایل به تقبل عوامل بیماری شییود،متوقف می

شیییودن تولید روزمره و به عموم مردم معطو  می کندهای آن اسییی ، عبور میهزینه

حلیل تفرساید و بهرا میما  یمشترکات بهداشت ی اس  کهپرسود یاخالق قمار بازنمود

 نبردمی

 آزادسازی

 یسرچشمه فاصله از مکرهین کبا یشهرها در جهان  نیتراز بزرگ یکی ،ورمیویدر ن

ی گویایی اند، کنایههایشان پناه گرفتهخانهدر 19-کووید ، که اهالی آن از ترسروسیو

اند که تا همین هایی پنهان شیییدهاقامتگاهها در یورکیوینفر از ن هاونیلین موجود دارد

هکن و  یشهر برا نیشهردار ا نمعاو: بود 1گلن ایشیآل اواخر  زیر نظر فردی به نام م

بر  ن اواس  2من ساکسسابق گلد رانیگلن از مد (53)ن2018تا سال  یاقتصاد یتوسعه

کردن این گروه ینظارت م یگذارهیشیییرک  سیییرماآن  یشیییهر یگذارهیگروه سیییرما

شرک هایی تأمین میها را در انواع محلهی پروژهسرمایه سایر واحدهای آن   کند که  

به همان البته گلن  (54)کنندنیکمک ممحالت  به اعمال محدودی  بر پرداخ  وام 

یشترین باس  که  یارتباط نماد شتریبلکه ب ه ین وعیش نیش صاً مقصر ا وجهچیهبه

شییهر، به دنبال بحران مهییکن و رکود او در سییه سییال قبل از اسییت دام  تأثیر را داردن

با جین پین بزرگ  مای پیشیییین او همراه  کارفر حدی م لود خود آن بود،  تا  که 

                                                      
1. Alicia Glen 

2. Goldman Sachs 
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درصد  63 4مورگان استنلی،و  3شرکاولز فارگو و  2،گروپسیتی، بانک آمریکا 1مورگان،

ضطرار نیاز تأم صله را به جی  زدندن فدرال یاعتبار وام ا ساکس  (55)حا که از گلدمن 

شده بود  به جی  زده بود، از بحران اموالی که یسازمتنوع سوی ، به نظارت خالز 

 یو توسییعه یگذارهیسییرما شییرک سییهام  از درصیید 60حرک  کردن گلدمن سییاکس 

 که آسیییای چینیکشیییاورزی تجاری غولب ش از یعنی همان  را خریدو 5شیییوانگهای

 یکنندهدیتول نیتربزرگمتحده، در ایاالت مهییتقر 6فیلدشییرک  مواد غذایی اسییمی 

ش  خوم شرک  دالر،  ونیلیم 300 در ازای (56)کرده بودن یداریخررا  ،در جهان گو

 8و هونان، 7انیفوجدر  ی راده مرغدار گلدمن سیییاکس همچنین تملک تمام و کمال

ستان آن کی ش ی واگیر خورامزهحو درون ووهان و کامالً از ترطر ا  ،شهر آن یوح

 در چهیبانک دو همراه با گریدالر د ونیلیم 300تا  گلدمن سییاکس (57)به دسیی  آوردن

 (58)کردن یگذارهیها سرمادر همان استان خومپرورش 

باال مورد کاوش قرار گرفت مندرابطه یاهیاجغراف به  ند،که در  دور کاملی زده و 

های ی وجود دارد که در حال حاضییر حوزهریگعالم یمارین باندی اول بازگشییتهنقطه

سر نیویورم، بزرگانت ابیه سرا -وویدک کانون ترینی گلن را آپارتمان به آپارتمان در 

حدهاالتیادر  19 مار می، مت ندبی ما ن ک قدر ا نه ممکن اسییی   نیا در هک همهر نمو

ساکس  یگذارهیسرما هب گلدن  شاورز یحد و اندازه در یهتمیس به ن  نیچ یک

سدبه یجزئو  کوچک هلهکه  میکن اذعاننکته  نیا به دیبا ،نظر بر سل  ورباطلد یسر

 نشد آغاز ورمیویاز ن امر بدو در یحدودتا  یماریب نیا وعیش علل

                                                      
1. JPMorgan 

2. Citigroup 

3. Wells Fargo & Co. 

4. Morgan Stanley 

5.Shuanghui Investment and Development 

6. Smithfield Foods 

7. Fujian 

8. Hunan 



 های سرمایهکرونا و دورپیمایی 74 

 اگرفته تترام  ی نژادپرسییتانه «ینیچ روسیو»عبارت ، از گراملی اتهام انگشیی 

سر  ستارسرا سرما یتنیدهنقش هیأت جهانی درهم، برالیل پیو  ]در بروزرا  هیدول  و 

برادران »کرد: می فیتوصچنین ها را کارل مارکس آن (59)ندارداین بیماری[ پنهان می

 یاقتصادی حوزهنبرد، در  دانیکارگران در مبه ه آمد مرگ و خهارت وارد (60)ن«دشمن

ب  زنند، هم رقاکشیدن دس  و پا مینفس  یکه برا هایشان در حالیبر کاناپه اینک و

به نداختن  نگ ا که برای چ گان را  یان ن ب نابم طب در م مانور  یِعیم کاهش  به  رو 

شترم آنمی سایل م سازوکار[ دهند، و هم و « تفرقه بینداز و حکوم  کن»ها را در ]

 دهدنینشان مها ماشین نیا یهادندهدر چرخرفتار های بشری  گبر توده

ستبه ش یریگعالم یماری، بیرا ش یدارهیسرما دیتول یهویکه از   شود ویم ینا

صتیکند، م  یریمد آن را که رودیدول  انتظار مسو از ازیک  را فراهم کند یتواند فر

 دنبال نفم مادیبه قبل آنبتوانند از  گرید یاز سییو هییتمیسیی نفعانیو ذ رانیکه مد

شند سناتور اخودشان با سط فور سمجل ینماینده ه یمتحده و باالتین پنج   هیدر اوا

  یآس یآت ریگعالم یماریکه احتماالً در ب یعیرا در صنا یها دالر سهام ش صونیلیم

س یس (61)نفروختند ،دیدندمی ه  مدارانا شان را بر اطالعات درونی که عموم ک وکار

 انندگینما یبرخ کهبود  یدرحالقضیییایا  این سیییاختندننبودند، مبتنی می از آن آگاه

سمی صالً موج  ریگعالمبیماری که نیبر ا یمبنرا  میرژ ادعاهای ر  یدیتهد چندان ا

 نکردند، کماکان تکرار مینشده اس 

مند صورتی نظاممتحده بههای آشکاری، فهاد در کل ایاالتزنیفراسوی چنین قاپ

 یچرخه انیپا از نشانشود، گونه به دیگران آب میها  اینگذاریهیسرما وقتی اس  و

 نداردمتحده االتیانباش  ا

هبتاً نابهنگام  چیزی ضم حفظ یبرا تالش درن  ینا کهآن ولو ،وجود دارد کنونی و

 (طهمربو یهایولوژیدمیاپ)و  اصلی یهابومه یز  یواقعبر  هیمال]تهلط[  حول وضم

، گلدمن ساکسخود  یبرا نباشد فتهایسازمانها اس ، که جریان انباش  مبتنی بر آن

 :دهدیارائه م «رشد یبرا فضایی»، یقبل یهامانند بحرانه ریگعالماین بیماری 

با تک ف یبر پ هیما  تاکنون در روش یخوب شیییر مان یهاکه  و  یم تلف در
م تلف  گرانپژوهشکارشییناسییان و  ینیبخوشدر ، صییورت گرفته هاواکهیین
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 ابکه ترس  میما معتقدسییهیم ههییتیمن  یوتکنولوژیب یهاواکهیین در شییرک 
 دنننفروکش خواهد کر یشرفتیپ نیچن مهم ازشواهد  نیاول

معامله با هد   یبرا تالشسییال اسییاسییاً باالتر باشیید،  انیهد  پا وقتی
مال له یبراتر، پایین یاحت عام نهگران روزم بازار،نوسیییان، ا  یو برخ گیران از 
نه مناسی  اسی ، اما  گذاریی سیرمایهپوشیش م اطره هایصیندود رانیمد
 چیه ای به همان اندازه مهم این اسی  کهنکتهگذاران بلندمدتن هیسیرما یبرا

ضم سطوح پا]در آینده[  روجود ندارد که بازا ینیت سد که  یترنییبه   بتوانبر
 نانی، ما اطمگرید سییوین از کرداسییتفاده  ش امروزفرو یبرا یهیعنوان توجبه
، بازار متحدهایاالتاقتصیییاد  تفودکه با توجه به مقاوم  و  میدار یشیییتریب

 ندیسرانجام به هد  باالتر خواهد رس

را فراهم  یفرصیییت یح فعلوکه سیییط میکنیو سیییرانجام، ما واقعاً فکر م
 یران بکنونی بیفزایند سیییبد خطرپذیریح وبه سیییط ههیییتگیآبه تاد نکنیم

 صیت صقدرت ماندگاری در و  داشته اضافی که ممکن اس  پول نقد یکهان
ستراتژ ییدارا س   کیا ضی ، زماندارندمنا آغاز به افزودن تدریجی  یبرا مقت
 (62)اس نفرارسیده  S&Pاستاندارد اند پروز  سهام

سر مردم ش  ،جهان سرا شتاروح سندمی تفاوتیم به نتایجمداوم،  زده از ک  (63)نر

 یکی ویواکتیراد یهازا مانند برچه که عوامل بیماری دیو تول هیسرما یهادورپیمایی

 نشودامری خال  وجدان تصور می ،کنندیم یگذارعالم  آنبر روی  یگریپس از د

صرفاً اتفاقیرا فراتر از  ییهاهتمیس نیچن توانیچگونه م ص فرعیو  امور   فیتو

س  میانه؟ گروه ما در ما تا اینجا انجام دادیم، مانند کاری که کرد ستنتاج مدلی ا ی ا

سیییالم  و  1بومیزیهییی در سیییالم   یمدرن اسیییتعمار یپزشیییک یهااز تالشکه 

                                                      
1. Ecohealth 



 های سرمایهکرونا و دورپیمایی 76 

که منجر به را  ییزداجنگلتقصییییر همچنان  هااین رودن فراتر می 1ی جهانییک ارچه

 (64)ناندازندمی یو محل یمالکان بوم، به گردن خردهشودیم مرگبار یهایماریظهور ب

له ، برالینول یماریظهور ب یبارهما در ی عمومینظریه موارد ، نیاز جمله در چب

 :آمیزدذیل را درهم می

 های جهانی سرمایهدورپیمایی 

 هترش ، همنطقی طیمحه یز یدگیچیپ نابود کردنمذکور در  ییهسرما گ

بدخیم  یزایماریعامل ب  یرشییید جمعاز  مانم که یعنی همان پیچیدگی

 شدومی

 شی از ]ت ری  محیط شیافزا ه [ نا سع  طبقهزی  وقایم یبنددر نرخ و و

 ]بیماری[و زیسرر

 شیه ییکاال یهادورپیمایی گهترش شهرهاحا  زایکه این عوامل بیماری ی 

 یمناطق داخلترین تازگی سییرریز کرده در دام زنده و کارگران را از عمیقبه

 کندومنتقل میمناطق شهری کشور به 

 زا را عوامل بیماری)و تجارت دام( که  یرو به رشد مهافرت جهان یهاشبکه

 وهنددیم لیتحوبه باقی جهان  به هم زدن از شهرهای مذکور چشمکدر ی

 سریمها را شبکه نیکه ا ییهاراه هیار  موج  تطور مرگباریِ و  کنندتر میب

 شوندوفراد میزا در دام و همچنین ابیشترِ عوامل بیماری

 که در محل  یصیینعت یهامثل دامدیتول کمیابیها، لیتحم ریسییا انیدر م و

 درنگحفاظ  بیکه  بومزیهییی  خدمات ی ازکیعنوان بهرا  یعیانت اب طب

 بردنکند، از بین میرایگان( در برابر بیماری فراهم می باًیتقر)و 

گونه عوامل این ریو سیییا 19-کوویداسییی  که عل   نیابنیادین  یاتیفرض عمل

ماری یک از در ابژه فقطنهزا را بی مل ی هر  که  ،آن ینیبال ریمهییی ای واگیردارعوا بل

به  یعلل ساختار ریو سا هیکه سرما اف ی بومیزیه روابط  یحوزهدر همچنین باید 

                                                      
1. One Health 
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 یهاگونه بازنمودزا، از عوامل بیماری یاگهترده فیط (65)اندنغص  کرده نفم خودشان

، کیولوژیدمیاپ نتایجو  ینیبال یهاانتقال، دوره یهاشییییوهمنبم،  هاینزبایم تلف، م

با چشیییمان بیرون زده از حدقه در هنگام ]وقوع[ هر شییییوع  تمام عالئمی که ما را

ر دم تلف  نقاط و مهیرهای فرستند، نشانگردوان به سراغ موتورهای جهتجو میدوان

 نههتند و انباش  ارزش نیزمهای استفاده از اییامتداد انواع یکهانی از دورپیم

باید جریان خاز  یروسییییفراتر از ومرات  و بهموازات مداخله به ی عمومیبرنامه

 یابدن

ناب یبرا بدتر اجت تا نیاز  پدید میجین نده  که در آی عدی ی  گذار بزرگ ب ند،  آی

ن بشر ، بازگردانداستعماری یهایدئولوژی: رها کردن اباشد زداییبیگانگیبشری  باید 

 هیسرما فراسوی کثرت،در  فردی ما از  شمّ، و کشف مجدد نیزم نوزایی یهابه چرخه

 یعلل تنها اقتصییاد یکه همه باور نیا به معنای یی، اقتصییادگراحالنیباا (66)و دول ن

هتند، به سرمابود ن واهد ب شآزادی یکاف یاندازهه سری جهان یدارهین  ی، مار هزار

آورد، درونی خویش درمی های متعدد روابط اجتماعی را به تصیییاح اسییی  که الیه

های پیچیده و ای از زمینهگهیییترهدر  یاردهیسیییرما (67)نب شیییدکند و نظم میمی

 مکان ی،امنطقه یارزش یهانظامتحقق  انیجری نژاد، طبقه و جنهی  در دهیتندرهم

 کندنیمبه مکان، عمل 

هاراو رشیپذبا خطر  نا  چه دا کام آن به  1یاح تارمورخ  جات  خیعنوان  مردود ن

به میتوانیم ایآ»- شیییمردمی م  را  گانگی -«م؟یکن یموقم خنثب ید اینبی با  زدایی 

با انباشی  را  های م تص به محلِ تعامل آنمرات  چندوجهی سیتم و شییوهسیلهیله

سازدن هیر امتداددر  68منحل  صاح از  دی، بام هتردههای میان بازت سرمایه در گ ی 

از  یعنی (69)نمیکن پیدا خود را راهتولیدی، اجتماعی و نمادین،  ی انواع ماتریالیهمپهنه

صه م خواهیتمامی  جمعاً درآنچه میان  سرمایخال یی را کاال زیچهمه یدارهیشودن 

شا می ، التوریونت ری، تعمومیتیل یهادر آنجا، تاالب دنی، خوابنجایدر ا خمری کند: اکت

های فراوان بهیییار فراتر از کارخانه و مزرعه غیرهن این جایگشیی و  یداریخود پا یحت

ر د-تابم بازار ههییتند  جاهمهکس در همه باًیتقرهایی که شییوندن تمام شیییوهیاف  می
                                                      
1. Donna Haraway 
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گونه به بازار روزافزونحالتی انهییان طوربهمداران ای مانند اکنون، سیییاسیی طی دوره

 (70)تر باشدناز این روشنتواند ینم -ب شندمی

مانم از کشییتن شییدن یک میلیارد نفر که  آمیزیی موفق ی، مداخلهسیی ن کوتاه 

سط  سر دورپیماییعوامل بیماریاز  کیهر تو سرا شود که در  هیاری ب صاد زای ب  اقت

هته صف ب شاورزی  هیر رویارویی جهانی با ک  و نمایندگان محلی هیسرمااند، باید از م

ی منفرد بورژوازی، از جمله گلن، هم که هر یک از سییربازان پیاده هرچقدر، آن بگذرد

 نمایکارها نیاز آخر یگروه ما در برخ طور کهبرای کاهش آسییی  تالش کنندن همان

 سالم و  (71)نجنگ با سالم  عمومی اس  در حالکشاورزی تجاری دهد، یم کیتوض

 بازدندارد می یعموم

انیم توتر در چنین تضییاد نهییلی پیروز شییود، میگهییتردهاگر بشییری  ، نیاوجودبا

صل کنیم که گرچه در اماکن م تلف به  ایهاریس همیمتابول دوباره خودمان را به مت

ها و اقتصیییادهای ما را از نو به هم وصیییل بومزیهییی  یابد،شیییکل متفاوتی تجلی می

صرفاً شیب ییهاآرمان نیچن (72)نکندمی هائل اتوپ از  هتند ییایم ار، ک نین با انجام اه

سطهبی یهاحلراه یبارهدر سیمن یی میهمگرابه  وا جنگل محافظ   یدگیچیما از پر

 میقمهت کیشلها برای مرگبار را از ردیف کردن میزبان زایکه عوامل بیماری میکنیم

از نو را  یها و محصییوالت زراعما تنوع دام (73)نداردیجهان بازم یمهییافرت یبه شییبکه

سی یک ارچه می ازکنیم و دامداری و زراع  را برقرار می مانم از سازیم که نو در مقیا

شد و نمو عوامل بیماری سع زا در حدت و ر  واناتیما به ح (74)شودنیم ییایجغراف و

کنندن این امر، انت اب طبیعی را از نو  دمثلیکه در محل تول میدهیاجازه م خوراکی

 درنگبیزا را بیماری دهد تا عواملر سییییهیییتم ایمنی اجازه میآغازد که به تطومی

، ما دیگر طبیع  و اجتماع را که چنین سیییرشیییار از تمام آن کندن درمجموع یابیرد

ه برقی  یکدیگر برای از میدان  صییرفاًچیزی ههییتند که برای زنده ماندن نیاز داریم، 

 گیریمنهم، در نظر نمی درکردن

در  شییتریب دیشییا ای)کمی از زایش جهانی ]جدید[ ندارد رف  ما دسیی برونراه 

ستین– نی(ن همچننیبه زمامتداد خطوط بازگش   ه -هابا باال زدن آ از  یاریبه حل ب

تا پکن در  ورمیوین از که از ما کدامچین هکمک خواهد کرد مشیییکالت ماترین مبرم

شیمن  اتاد نیم، کآن، بر پدر متوفای خود سوگواری میایم، یا بدتر از افتاده ریخود گن
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شویمننمی ترین بزرگ، واگیردار یهایماریبله، ب خواهیم دوباره گرفتار چنین شیوعی ب

ما در ب ش اعظم ریوممرگمنبم  هد خیتار زودرس  محهیییوب  دیبشیییر، همچنان ت

زا اکنون در حال گردش بیماری عوامل یهایی که دربارهرسالهدن اما با توجه به نشویم

تر از وتاهک اریبه یزمانساالنه، ما احتماالً در مدت باًیتقر سرریز اکنون نیبدتر ،ههتند

 ایآگیر مرگبار دیگری مواجه خواهیم شییدن بیماری عالمبا  1918صییدسییاله از سییکون 

ر بهای تصیییاح  طبیع  را  به شیییکل بنیادی تعدیل کنیم تا در براشییییوه میتوانیم

 م؟یبس برسآتش های واگیردار بهبیماری
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دعا ا یاقتصاد مقاماتعلم اقتصاد جریان اصلی و  د،یسر آکه فاجعه بهیمطمئنم وقت

 یوهیش یِهرگونه نقص ذات هب ربطی چیو ه ه استزا بودبرون یبحران نیخواهند کرد که ا

همان  نیابود.  روسیو ریجامعه ندارد. تقص یو ساختار اجتماع یدارهیسرما دیتول

تکرار  زین 2020بود و در سال  2008-9رکود بزرگ  ازپس  یاصل انیاستدالل جر

 خواهد شد.

)که اکنون   (pandemicگیر )عالم یکرونا روسینوشتم، و ترشیکه پ طورهمان

که  روسیو نیاست. ا دهیاوج خود نرس ی( هنوز به نقطهشودیم فیتعر نیچن رسماً

 یدر جاها دیوجود دارد که شا نیبر ا یمبن یآمد )هرچند شواهد دیپد نیظاهر در چبه

 آمارشده است. اکنون  خشآمده باشد(، اکنون در سرتاسر جهان پ دیپد زین یگرید

است.  یداخل انیمبتالآمار از  شیب نیچ یدر خارج از مرزها یماریبه ب مبتالیان

 .است ییرشد نمادارای هنوز  سایر کشورهادر اما ؛ متوقف شده نیچ یپرونده

 

بورس در  یاند. بازارهاهراس انداخته یمال یدر دل بازارها یکیولوژیب یهابحران

که  یمال ییهر دارا» یِالیخ یادنی. نداکرده افت درصد 30 زانیچند هفته به م یفاصله

https://thenextrecession.wordpress.com/2010/05/26/how-the-official-strategists-were-in-denial/
https://thenextrecession.wordpress.com/2010/05/26/how-the-official-strategists-were-in-denial/
https://thenextrecession.wordpress.com/2010/05/26/how-the-official-strategists-were-in-denial/
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/03/22/the-fantasy-world-of-the-long-depression/
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به  «ودشیم نیتأم ایکاهندهپیوسته استقراض  یهانهیبا هزفزاینده داشته باشد رشد 

 .است دهیخود رس انیپا

 یهمچون سقوط مالاست، « از ناشناخته تراشناختهن» 19-دیوکو رسدیبه نظر م

ده سال گذشته شد.  یبزرگ ط یکه باعث رکود اقتصاد [1]«اهیس یِقو»از نوع  یجهان

اصطالح به -نیست  رمنتظرهیغواقعاً  ،یمانند آن سقوط مال قاًیدق 19-دیاما کوو

داری نیست که اگر وارد نشده بود این اقتصاد رشد متوازنی به اقتصاد سرمایه ی«شوک»

بزرگ  یاقتصادها شتریدر ب ،گیرعالم توقف نیاز ا شیپ ی. حتستین- داشت

 یتوسعهدرحال یو چه در اقتصادها افتهیبه اصطالح توسعه یایچه در دن ،یدارهیسرما

 ؛رفتیم شیشدن پمتوقف یسوبه جیتدربه یاقتصاد تیفعال ،«یجنوب جهان»

قبض نرخداد نیز م نیاز ا شیاقتصادها پ یبرخ یگذارهیو سرما یمل دیکه تولیطوربه

 انقباض قرار داشتند. یدر آستانه ی نیزگرید اریبسبرای اقتصادهای بودند و  شده

 

ماسه را که ی از باشد که تل نیا تواندیم اسیق کیعطف بود.  ینقطه 19-دیکوو

های شن بر آن کردن دانهاضافه بهسپس شروع  م؛یقله است تصور کن کی یدارا

کل  ،شن به آن یدانه کیکه با افزودن فقط  دیآیم یمشخص یمرحله بعدو  ؛کنیممی

 (post-Keynesian) ینزیپساک کیاگر شما  دیشا. کندیسقوط م ایماسه تلآن 

 کردیکه استدالل م- [2]ینسکیم منیها پیروی ازبهلحظه را  نیا دیده حیترج دیباش

https://thenextrecession.wordpress.com/2019/03/22/the-fantasy-world-of-the-long-depression/
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/03/22/the-fantasy-world-of-the-long-depression/
https://thenextrecession.wordpress.com/2012/11/22/bayes-law-nate-silver-and-voodoo-economics/
https://thenextrecession.wordpress.com/2012/11/22/bayes-law-nate-silver-and-voodoo-economics/
https://www.ft.com/content/657b9f00-646b-11ea-b3f3-fe4680ea68b5
https://www.ft.com/content/657b9f00-646b-11ea-b3f3-fe4680ea68b5
https://www.ft.com/content/657b9f00-646b-11ea-b3f3-fe4680ea68b5
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چرا که ثبات  ،دهدبکه ثباتش را از دست  رسدیمنظر باثبات به یمادام یدارهیسرما

: بله! دیگویم ستیمارکس کی. دیبنام [3]«ینسکیم یلحظه» -است یثباتیب یندهیزا

 دیلتو یوهیدر ش بنیادیتناقضات  لیدلبه یثباتیب نیوجود دارد، اما ا یثباتیب

 .شودیم لیبهمن تبدیک به  یاصورت دوره، بهسود یبرا یدارهیسرما

 
، 2018سال  لینبود. در اوا« ناپذیربینیپیش» 19-دی، کووگرید بیان، به نیهمچن

 سینوشیپاز متخصصان ) یدر ژنو، گروه یدر سازمان بهداشت جهان یاجلسه یط

ها را باب کردند: آن (Disease X) «کسیا یماریب»( اصطالح و توسعه قیتحق

که هنوز  دیناشناخته و جد [4]یپاتوژن را یبعد گیرعالم یماریکردند که ب ینیبشیپ

 یروسیاز و یاحتمااًل ناش ایکس یماری. بدکنیم جادیبشر نشده است ا تیوارد جمع

 یکه توسعه دیآیم دیپد نیزم یاز کره یادارد و در نقطه یوانیح أاست که منش

 .دهدیهم سوق مسوی وحش را به اتیمردم و ح ،یاقتصاد

 شودیاشتباه گرفته م هایماریب ریخود با سا وعیش یاحتماالً در ابتدا کسیا یماریب

 بردیبهره م یسفر و تجارت بشر یهااز شبکه ابد؛ییو به سرعت و در سکوت گسترش م

 یماری. بکندیم ی[ مهار کردن خود را خنثیها براو ]تالش رسدیکشور م نیو به چند

والنزا آنف سادگیاما به دهد،ینشان م یفصل یباالتر از آنفوالنزا یریومنرخ مرگ سکیا

 یمال یبازارها ،گیرعالم تیبه وضع دنیاز رس شیپ یحت یماریب نی. اابدییگسترش م

 است. کسیا یماریهمان ب 19-دیکوو که نیا ی کالم. خالصهدرا خواهد تکان

اظهار داشته  ستیالیسوس شناسستی، ز(Rob Wallace) طور که راب واالسهمان

 .از فرهنگ ما هستند یبلکه ناش ستند،یاز فرهنگ ما ن یبخش ها صرفاً است، طاعون

http://origin.who.int/emergencies/diseases/2018prioritization-report.pdf
https://www.who.int/blueprint/about/en/
https://www.who.int/blueprint/about/en/
https://edition.cnn.com/2018/03/12/health/disease-x-blueprint-who/index.html
https://climateandcapitalism.com/2020/01/29/coronavirus-a-deadly-result/
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 ،شمیابر یدر امتداد جادهبا رشد تجارت  14در اواسط قرن ( Black Death) اهیمرگ س

، رسسا، ابوال. اندآمده دیپد یآنفلوانزا از دامدار دیجد یها. گونهافتیدر اروپا گسترش 

معموالً  گیرهای عالمبیماری .نداخورده وندیوحش پاتیبا ح 19-دیکووو اکنون  مِرس

 یسوها بهبه هنگام لمس آن واناتیحبدن در موجود  روسیکه و دنوشیشروع م یزمان

در مناطق دور افتاده ما را به  مانیکیاکولوژ ی. همچنان که ردپاجهدیافراد م

 یرا به مراکز شهر واناتیح نیا ،وحش اتیو تجارت ح کندیم کیوحش نزداتیح

 ابقه،سیب یساز. جادهابدییم شیافزا ییصورت نماهبانتشار ]ویروس[  نیا کشاند،یم

ما  ،شدهیسفر و تجارت جهان زیو ن یکشاورز یو توسعه یاراض یپاکساز ،ییزداجنگل

( corona viruses) ی کروناخانواده یهاروسیهمچون و ییهارا نسبت به پاتوژن

 .دسازیمستعد م

 اتریتأث ایآ نکهیبر ا یغالب مبن انیاقتصاددانان جر انیم یااستدالالت احمقانه

. شکل گرفته است «شوک تقاضا» ایاست « شوک عرضه» کی 19-دیکوو یاقتصاد

 ؛سازدیرا متوقف م دیتول رایاست ز عرضه که شوک دیگویم کیمکتب نئوکالس

 ،لمردم و مشاغ رایاست، ز تقاضاشوک  کیواقع که به انداستداللاین  یدر پ هاینزیک

 نخواهند کرد. نهیهز رهیسفر، خدمات و غ یبرا یپول

 بلکه ست،ین« شوک» کیاول  یدر وهله درواقعطور که در باال گفته شد، همان اما

 تیوضع زیو ن عتیو طب یدر کشاورز هیسود سرما یزهیانگ ریناپذاجتناب یجهینت

 است. 2020در سال  یدارهیسرما دیتول فیضع

با عرضه شروع  شوک ادعا کنند خواهندیم هاینزیطور که کهمان که،نیو دوم ا

ت دس یکه اگر ملت داندیم یهر کودک»طور که مارکس گفت: نه تقاضا. همان شودیم
« .دشویچند هفته، نابود م طی یحت بلکهسال،  کی میگوی، نمکردن بکشد کار از

هنگامی (. 1868 یهییژو 11، لندن، Kugelmann ناکارل مارکس به کوگلم ی)نامه

ا مهار ر گیراین بیماری عالمتا بتوانند  شدندتعطیل مشاغل و ها، مدارس، فروشگاه که

 . مطمئناً اگر مردم نتوانندشدمتوقف  که بود یگذارهی، تجارت و سرمادیتولاول  ،کنند

ر به صفمخارج و  کنندمیها افت نتوانند بفروشند، درآمد وکارهاکسبکار کنند و 

مسیری است که  نیدرواقع، ا .خواهد شد «ضاشوک تقا» منجر به یک نیو ا دنرسمی

https://www.britannica.com/event/Black-Death
https://www.sciencemag.org/news/2016/04/how-europe-exported-black-death
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/about.html
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/about.html
https://www.who.int/ith/diseases/sars/en/
https://www.quantamagazine.org/how-do-animal-viruses-like-coronavirus-jump-species-20200225/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/summary.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsummary.html
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و با افت  عرضه شروع زانیها با کاهش م: آناندطی کرده یدارهیسرما یهابحران تمام

 نه برعکس.-شوند یمصرف روبرو م

 (anatomy)کالبدشکافی ( قی)و دق یاصل هایدگاهیدشاهد یکی از  جانیدر ا

 .هستیمها بحران

 
 

 سهام بازاربه  19-کووید ی کهشوکمعتقدند  کهباورانی هستند خوش ،یمال یایدر دن

 اهیس ی. در آن دوشنبهافتیخواهد  انیپا 1987اکتبر  19 همچون وارد کرده است،

(Black Monday) ، ی، اما طاز اکنون سقوط کرد ترسریع یحت و سرعت،بهسهام بازار 

 یدارخزانه ری، وز(Steven Mnuchin) نیمنوچ ونیاست. باال رفتچند ماه دوباره 

خواهد  انیپا 1987مانند سال  یدارد که وحشت مال نانیاطم ی امریکاایاالت متحده

ل که بعد از سقوط سا نگرممی یافراد گذشته و به من به ،دیدانیم»گوید: می او. افتی
... دنکرد یداریسهام خر یکه پس از بحران مال یافراد ،کردند یداریسهام خر 1987

 نیا ..خواهد بود. یگذارهیسرما یفرصت عال کی نیا ،مدتدرازدر گذاران هیسرما یبرا

https://www.politico.com/news/2020/03/13/mnuchin-coronavirus-investment-opportunity-128132
https://www.politico.com/news/2020/03/13/mnuchin-coronavirus-investment-opportunity-128132
https://www.politico.com/news/2020/03/13/mnuchin-coronavirus-investment-opportunity-128132
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 را پشت سر مشکل نیچند ماه طول بکشد، اما ما ا شایدمدت است. کوتاه مشکل کی
 .«خواهد بود یگریاز هر زمان دتر یو اقتصاد قو میگذارمی

که  دیکاخ سف ی، مشاور اقتصاد(Larry Kudlow) کودلو یرلَ را نیاظهارات منوچ

 یفروریختهدر بازار ناشی از ویروس کرونا  ترس در میانگذاران خواست تا هیسرما از

طور هب دیمدت بادرازگذاران هیسرما»او با گفتن . کردتکرار  ،کنند یگذارهیسرماسهام 
 یمتحده االتیاقتصاد ا تیوضع «بیندیشند های دچار ریزشسهام نیا دیخر به یجد

 پیشه دو هفت تنها تکرار کرد کهکند. کودلو واقعاً آنچه را یم فیتوص «سرِ پا»را  امریکا

 حیترج آن دسته از ماها که یبرا»: گفته بود 2008در سپتامبر  یجهان یاز سقوط مال
 «شود.یانداز سهام بهتر و بهتر مچشم، میبروبا نگاه به آینده پیش  میدهیم

انداخته شد فارس  جیدر خل دیشد یهاخصومت بر گردن 1987سقوط سال  گناه

 پنج [5]صعودیبازار  کی، نرخ بهره شی، ترس از افزانفت متیق شیمنجر به افزاکه 

 computerized)شده کامپیوتریتجارت  یتوجه و معرفقابل تصحیحساله بدون 

trading ).ا ب نی، بنابرابودبرخوردار  «سالمت»از  که اقتصاد اساساً ییجاآناز گردید

بود و تا  شیبزرگ روبه افزا یه در اقتصادهایسرما یسودآور . درواقعمرگ مواجه نشد

(. مواجه شدیمرکود با  1991)اگرچه در سال  دیبه اوج خود نرس 1990 یاواخر دهه

 یدر بازارها یذات یداریناپا لیبود که مارکس به دل یزیچ 1987سال  نیبنابرا

 .نامیده بود (a pure financial crash)محض  «یسقوط مال»، هیسرما یسوداگرانه

 2008 سال هم مانندبار  نیابازار سهام سقوط . ستین چنین 2020سال بحران اما 

 یهاطور که در پستهماناست که  نیا شلیهمراه خواهد بود. دل یبا رکود اقتصاد

در ی لحاظ آماربه یاست و سود جهان نییپا هی، اکنون سود سرمااستدالل کردم پیشین

. تجارت استتر کمهم  19-ی کوویدپیش از شیوع گستردهاز دوران  یحالت حت نیبهتر

لکه ب ،افتهین شیافزا نفت متی. قشی، نه افزاانددر حال سقوط یجهان یگذارهیو سرما

نه  ،بوده است نیمأت یرهیزنج برابتدا  19-کووید یاقتصاد ری. و تأثسقوط کرده است

 .داریناپا یمال یبازارها بر

 Pierre-Olivier) نشاسیگور هیویال رییپ خواهد بود؟ قدر چه پیشِ رورکود  بزرگی

Gourinchas )د. کنیم سازیرا مدل یاحتمال اتریثأکه ت نگاشته است یعال ایمقاله

https://thenextrecession.wordpress.com/2020/03/05/disease-debt-and-depression/
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/03/05/disease-debt-and-depression/
https://drive.google.com/file/d/1mwMDiPQK88x27JznMkWzEQpUVm8Vb4WI/view
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بیماری دهد. یشان من عادی گیریعالمسالمت نمودار ی انتقال ویروس را در نحوهاو 

خط قرمز است و  یبه شکل منحنکنشی  گونهچیه ندادن مدر شرایط انجا گیرعالم

نطینه برای قر یکنشگرفتن درپیششود. با یم ریموو مرگ ابتال یادیمنجر به تعداد ز

 ی در میان جامعهتریمدت طوالن گیراین بیماری عالماگر  یحت، یاجتماع یو انزوا

ر ام نی. اکرد لیانداخت و تعد ری( را به تأخی)آب یاوج منحنی نقطهتوان یم ،چرخدب

 دهد.یرا کاهش م رهایموو تعداد مرگ ابتالظاهراً سرعت 

 

 یاجتماع گذاریفاصله جدیبا اعمال اقدامات  دیبا یبهداشت عموم یهااستیس

(social distancing )انتقال زانیکاهش م یبرا یبهداشت یهاوهیش جیو ترو ،

 ایتالیحاضر اد. درحالنرا هدف قرار ده( flatten the curve) «یمنحن هموارسازی»

وی داراین کارش نوشاگر  ی، حتکندیکامل دنبال م یدر قرنطینهها را ینیچ کردیرو

 خود قرنطینگی [6]خطرناک اریبس کردیانگلستان در تالش است تا رو. از مرگ باشدپس 

(self-isolation) یو به افراد جوان و سالم اجازه گیرددرپیشرا  ریپذبیافراد آس یبرا 

 نظام یبدهد و از فروپاش [7]«ایمنی جمعی»اصطالح به جادیبه منظور ا را آلوده شدن

و  یرپافراد  به درد نخور انگاشتن، کردیرو نیا یمعنااساساً کند.  یریجلوگ یبهداشت

از بدین صورت تا  ؛مُردخواهند هرحال به شونداگر آلوده  رایز ،است ریپذبیآس

https://www.ft.com/content/f3136d0a-663e-11ea-800d-da70cff6e4d3
https://www.ft.com/content/0475f450-654f-11ea-a6cd-df28cc3c6a68
https://www.ft.com/content/0475f450-654f-11ea-a6cd-df28cc3c6a68
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 کردیرو .داجتناب کنرساند یم بیکه به اقتصاد )و سود( آس یکامل اقتصاد یقرنطینه

 شیآزما خبری از: انجام ندهد یکار چیهاین است که اصوالً  ی امریکامتحده االتیا

تا  دمانمنتظر می صرفاً نیست؛ یعموم یدادهایرو و تعطیلی خودقرنطینگی،، همگانی

 سروکله بزند. دیشوند و سپس با موارد شد ماریافراد ب

  توماس مالتوسکِشیش جناب . بنامیم یمالتوسپاسخ را  دوم رویکرد میتوانیم

بود تعداد زیادی از افراد  ، معتقدکالسیک در اوایل قرن نوزدهم ترین اقتصاددانمرتجع

و  هاطاعون، اقتصادی مولّدسازی، بنابراین برای در دنیا وجود دارند «دمولّنا»فقیر 

 [8]ند.اهبود ناگزیرهای منظم الزم و بیماری

ه کند کعنوان می، ایتانیکار برنگار محافظه، روزنامه(Jeremy Warner) وارنر یجرم

بخواهم  نکهینه ا» «.کشدیاول سالخوردگان را م یوهلهر د» 19-کووید گیربیماری عالم
مثبت اشاره کنم، اما  یاموضوع همچون نکته نیبه ا طرفیکاماًل ب یاقتصاد دگاهیاز د

 اری، در درازمدت بسهسالخورد گانبا گرفتن جان وابست یحت 19-دیوممکن است کو
در هر  هدیدبیافراد آس یبرا است یهیبد»گوید: می هادر پاسخ به انتقادو  «باشد. دیمف

 یک در مورد اقتصاد است، نه نوشته نی، اما ااست یانسان یفاجعه کی نیاسنی 
است که مارکس اقتصاد  لیدل نیبه هم در واقع «.بشر فالکتراجع به  یگیرنتیجه

 .است دهینام (philosophy of misery)فالکت  یفلسفهرا  19 نقر لیاوا

 

https://www.ft.com/content/0475f450-654f-11ea-a6cd-df28cc3c6a68
https://metro.co.uk/2020/03/11/telegraph-journalist-says-coronavirus-cull-elderly-benefit-economy-12383907/
https://metro.co.uk/2020/03/11/telegraph-journalist-says-coronavirus-cull-elderly-benefit-economy-12383907/
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ایت در نه که آنچهمانند  )هنوز(اند نتوانسته سیو انگل کایآمر هایدولت کهنیا لیدل

اقدامات ، انجام شد گرید یطور موقت( و جاها)به ایتالیاکنون در او هم نیچدر 

 النرکود اقتصاد ک یمنحناین اقدامات ناگزیر است که  نیکنند، ااعمال  ایسختگیرانه

 یماعاجت گذاریفاصله شی: افزادیرینظر بگ ررا د ایتالیا ای نیند. چنکیم دیرا تشد

در  ادِو از اکثر افر است یضرورریمشاغل غ شتریبو ، هامدارس، دانشگاه یلیتعط مندازین

افراد بتوانند از خانه کار  یممکن است برخ اگرچهخواهد در خانه بمانند. یکار م سنِ

 ی. حتدهندرا تشکیل میکار  یروین کلاز  یبخش کوچک هانیااما ، خود را انجام دهند

 یمدت در کار و امور روزمرهکوتاه، اختالل باشد هانهیگزیکی از اگر کار کردن از خانه 

 نیبهتر. خواهد گذاشت ریتأث یوربهره یمهم است و احتماالً رو اریبس یخانوادگ

 شوک ؛دسازیاقتصاد را متوقف م کبارهیبه طور خالصهبه ،یبهداشت عموم استیس

 .عرضه

را  اتریثأتاین کند تا یتالش م اسشنیخواهد بود. گور هنگفت ی،خسارت اقتصاد

، هیپا کی در نظر گرفتنبا  کنندهاقدامات مهار کهگیرد فرض می یکند. و سازیمدل

و ، دندهیدرصد کاهش م 25در ماه دوم درصد و  50در ماه اولرا  یاقتصاد تیفعال

 یکاهش رشد ساالنه با ویسنار نیا» .رسدی آغازین خود میپایهپس از آن اقتصاد به 
اخالص ن دیتولرقم به  مهلکی یضربه هم باز گذشته، سال به نسبت درصدی 5/6د یتول

و کاهش  دیکن دیتمد گریماه د کی رایب فقط را درصدی 25 یلیخواهد زد. تعط یداخل
در مقام  «!رسید خواهددرصد  10به  باًی( تقرپیشساالنه )نسبت به سال  دیرشد تول

 هایالـس در «بزرگ رکود»طی  ی امریکامتحده االتیدر ا دی، کاهش رشد تولقیاس

 قرار است شاهد»که  ردیگیم جهینتن چنی اسشنگوری. بود درصد 5/4 حدود 9-2008
 .«غول به نظر بیاید ، یکرکود بزرگدر برابر تواند یکه م باشیم اییرکود اقتصاد

کارگر  هزار800 هر ماه ی امریکامتحده االتی، اقتصاد ابزرگ یدر اوج رکود اقتصاد

و کار  بودند اتفاق مردم همچنان شاغلبهبیقر تی، اما اکثردکریم کاریاز کار برا 

را  یطیشرا کرونا روسی، و. در مقابلدرسی درصد 10 به «تنها» یکاریکردند. نرخ بیم

 این تعداداز  شیب ایمردم درصد  50 -یمدت کوتاه در- ممکن است کهکند یم جادیا

 است. ناز ای شیب ارینسبتاً بس یاقتصاد تیفعال اتش برریتوانند کار کنند. تأثن
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روبرو  «یمنحن هموارسازی»مشکل بهداشت، با همچون نظام ، که اقتصادنیا نتیجه

ی کاهش تولید طی رکود شدید و سریع است که دهندهنشان قرمز ی. منحنشودمی

 یاقتصاد در تالش برا ( درagentکارگزار )ها ونیلیم یاقتصاد ماتیتصم یواسطهبه

ور طبه و، کاهش اعتبار یگذارهیسرما ساختنمتوقف، هانهیمحافظت از خود با کاهش هز

 تقویت شده است. هایشان،عمومی با کاستن از هزینه

 

 

 ینگیتوانند نقدیم یمرکز یهابانککرد؟  دیچه با یمنحن هموارسازی یبرا

 هادولت. کنندحاضر نیز چنین میدرحالو  فراهم کنند یبخش مال رایب یاضطرار

 ایهدفمند  احتیاطی ی، اقدامات مالیاقتصاد یهاتیاز فعال تیحما یتوانند برایم

 یمنحن هموارسازی»تواند به یاقدامات م نیا .رندیکار گبه را یترگسترده یهابرنامه

ان نش یآب یمنحندر که آنچه مانند - را یاقتصاد یعنی زیان ؛دنکمک کن «یاقتصاد
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تا بتوانند  شاننکردن کارگران و پرداخت حقوقاخراجبا  -داده شده است

 هبدوره  کی یها را براصورتحسابها[ اینکه ]بانک ای بپردازند،را  یشانهاصورتحساب

همچون زمان رکود بزرگ، . ، محدود کنندحذف کنندها را بدهی آن ای خیر بیندازندأت

جات ن هابانکو در ببرند جان بهوفان تکرد تا از  یمال نیمأمشاغل کوچک را ت توانیم

 .پیدا کنند

 ی، بدهی امریکامتحده االتیدارد. در ا ییباال سکیهنوز ر یبحران مالوقوع اما 

تر فیضع یهاصادر شده توسط شرکت یو در اوراق قرضه افتهی شیافزا هاشرکت

  ( متمرکز است.هاتر از آنضعیف ای BBB[9]های شرکت)

 

 
ک ریس صرفشود. یروبرو م تری کاریاهضرببا  ی، بخش انرژنفت متیبا سقوط ق

 است. افتهی شدیدی شیافزا نقلوو حمل یبخش انرژوام( در  ینهیاوراق قرضه )هز

 

https://www.ft.com/content/2ed2caa6-664f-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
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نخواهد  یکاف یمنحن هموارسازی یبرا (Monetary easing) یپولتسهیل  مطمئناً

 قیتزر ریتأثاست.  منفیبه صفر و یا  کیحاضر نزدحالدر یبانک مرکز یبود. نرخ بهره

استمرار سیاست » یگذارهیو سرما دیبر تول یبانک نظامپول به  ایاعتبار  میعظحجم 

و باعث  کندتسریع نمین را یتأم یرهیارزان، زنج یمال نیخواهد بود. تأم [10]«نادرست

 نهیهز انیکه مشتریصورتدرهمچنین مردم بخواهند دوباره سفر کنند.  نخواهد شد که

 .نخواهد کرد زیها نشرکت کمکی به درآمد، نکنند
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 ارگزارانک. باشد یمال استیاز س یناشبایست می یاقتصاد یاصل کاهش ریسک زیان

را دالر  اردیلیم 50 مبلغ ،یپول و بانک جهان یالمللنیصندوق ب همچون یالمللنیب

اجرا  را یمال محرکمختلف  یهااکنون برنامههم یمل هایدولت. اندکرده شنهادیپ

و  هگنجاندرا  یادیز هاینهیخود هز یبودجه نیدر آخر انگلستان دولتکنند. یم

 موافقت کرده است. یاضطرار هاینهیبا هز کایآمر یکنگره

ند، تر شوکوچکدرصد  10از  شیبها اقتصادموجب شود قرنطینه دو ماه اگر  ایآ اما

 جاری یمال یهااز بسته چکدامیه؟ منحنی کافی است هموارسازی برای این اقدامات

https://thenextrecession.wordpress.com/2020/03/09/lets-get-fiscal/
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قط ، فرکود بزرگبه هنگام  . درواقعستین یناخالص داخل دتولی ازدرصد  10به  کینزد

حداکثر  انگلستان دولت شنهادی. پبه اقتصاد تزریق کندرا  یمبلغ نیچنتوانست  نیچ

 االتای و درصد 4/1 ایتالیا شنهادیپ کهیحال، دراست یناخالص داخل دیولت از درصد 5/1

 باشد.می درصد 1تر از کم ی امریکامتحده

 یجهانموارد ابتالی تعداد  گرفتناوجشاهد  لیآور انیاحتمال وجود دارد که تا پا نیا

و  دارند دیبه آن ام هادولتاست که  یزیچ نی. اشودشروع  یروند نزولسپس و  میباش

از  س کروناویرو، فتدیاتفاق ب نانهیبخوش یویسناراین کنند. اگر یم یزیربرنامه برایش

عات اطالآنفلوانزا )که  ها همچونپاتوژناز  گرید یکیبه  یماریب نی. ارفتنخواهد  نیب

به ما ضربه های پیش همچون سال ههر سال وشود یم لی( تبدداریمدر مورد آن اندکی 

ه اقتصاد وارد خواهد کرد. و ب زیان عظیمی زین قرنطینهدو ماه  یت. اما حخواهد زد

 قیاز رکود عم نخواهند توانستشده یزیربرنامه یو مال یمحرک پول یهابسته

دتری وضعیت بسیار ب. کنترل کنند یرا تا حد «ینحنم»رشد اگر  ی، حتدکنن یریجلوگ

 .خواهد بوددر پیش 
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 های مترجمیادداشت
[1] ‘black swan’-type global financial crash 

تواند باشد اما بسیار نادر است و به شکل اشاره به وضعیتی دارد که اگرچه بسیار ویرانگر می اهیس یقو

 کند. استثناهایی است که قاعده را نقض نمی

[2 ]Hyman Minskyی شناخت و تحلیل در زمینه( که 1919-1996) ییکای: اقتصاددان آمر

 های مالی آثار پیشرویی نووشتبحران

[3 ]Minsky moment : ی فروپاشی بازارهای مالی لحظه «ینسکیم یلحظه»اصطالح منظور از

 اقتصاددانان متأخرتر است. یساختهاست. این اصطالح 

[4 ]pathogen انند زنده م یبوده و به دو دسته یماریب دیعامل تول مارگر،یب ای زایماریب ای: پاتوژن

 .شودیم میمانند سم ارگانوفسفره تقس رزندهیو غ یباکتر

[5  ]bull market : در برابر  . صعودی و پررونقبازارbear market که بازار نزولی است 

 شد. نهیقرنطو آغاز  دیدگاه نیاز ا ینینشقببه ع مجبور شدتازگی بهالبته انگلستان هم [ 6]

[7 ]herd immunityبهو بدن  رندیرا بگ یماریاجازه دهند تا همه ب یعنی اینکه طور خالصه: به 

 .دیمقابله نما یماریخود بتواند با بخودیِ 

[ ادعاهایی مبنی بر این مطرح است که مالتوس در اواخر عمر خود و در آخرین ویراست کتاب 8]

 ی چاپ نرسید.خود را اصالح کرد، اما این ویراست هرگز به مرحله نظرات« اصول اقتصاد سیاسی»

[9 ]Better Business Bureau: 1912سال که در  است یرانتفاعیو غ یسازمان خصوص کی 

 داند.میاعتماد به بازار  شرفتیتمرکز بر پرا خود  تیمورأم واست  هشد سیتأس

[10 ]pushing on a string :در شرایطی که پیشاپیش کنند  یسع یمرکز یهاکه بانک یزمان

ی آسان پول مشکالت ناشی از کسادی را حل سیاست پولی آسانی را اتخاذ کرده بودند بازهم با عرضه

 کنند.

 

 

 

 

 :متن اصلی به پیوند
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/03/15/it-was-the-

virus-that-did-it/

https://thenextrecession.wordpress.com/2020/03/15/it-was-the-virus-that-did-it/
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/03/15/it-was-the-virus-that-did-it/
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)جنبش دموکراسی در  25میهاز دی (Yanis Varoufakis) من یانیس واروفاکیس

روزمره  یتنها بر زندگنه [2]گیرهمهاین بیماری  ریتأثی خواهم دربارههستم و می [1]اروپا(

 د مابرخور ینحوه، و اخالق، استیس ،اقتصاد یرو اول بر یوهلهبلکه در  ن،مایو سالمت

 صحبت کنم. نامتقارن ایمتقارن  داتیبا تهد

مجزا اما  سپهراز دو  گرید گیرهای همهبیماریهمچون تمام  ،گیرهمه یماریب نیا

 نمایروش زندگ رییما، تغ یآن بر سالمت ریتأثشده است: اول  لیتشک دهیتندرهم

این  گریو د ؛یماری، و ترس از بخود یعاد یهاتیفعالتوقف ساختن م نه،یقرنط یواسطهبه

 .رده استک نفوذ یجهان یدارهیسرما یاسیاسر اقتصاد ستدر سر گیرهمه اریمیب نیا که

به شما  دیخواهد کرد. اجازه نده عیرا تسر 2008پس از سال  بحرانِ کرونا شک،یب

هرگز به  2008. بحران دیگر بحرانی نداریمو  است تمام شده 2008که بحران  دنیبگو

 ؛رودیم گرید یقارهبه  ایقارهو از  پیش رفتهبهمتفاوت  اشکال دراست، بلکه  دهینرس انیپا

 2008از  شیپ ی مشابه تعادلبا ما بوده است. جهان هرگز به تعادل همواره همهبااین اما

 شیپهای به مشخصه اتبا استفاده از ارجاع توانامروز را نمی یدارهیبازنگشته است؛ سرما

 2008را که در سال  یریناپذو توقف انیپایب یهابحران کرونااما  .بازشناخت 2008از 

 کرده است. عیو تسر قیتعم ،دشآغاز 

 وجود داشته 2010-11پس از  یبهبود دلیلی برای ظاهر عادی دیکنفکر  خوباگر 

بار امر شدند تا  نیدار اعهده [3]دولتو  یمرکز یهااست که خود بانک نیا لشیاست. دل

ار ها این کآن .ندکن یرا بازساز شدهیمال یهیسرما یو چرخه احیارا  یمال یبازارهادیگر 

 1/0 یبهره ها با نرخکردن پولهدالر پول و با روان میلیاردو هزاران هزاران با چاپ  را

پول هم غرق در  شیکه از پ غیرههمچون اپل، گوگل، و  ییهاشرکت یبه سو درصد

را  انپول رایگها این شرکت امریکا برای مثال در ایاالت متحده .به انجام رساندند بودند

وام گرفتند تا سهام خود را بازخرید  (امریکا متحده االتیا ی)بانک مرکزرزرو از فدرال

 .کنند
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 یمال ی، بازارهادمیدند یبود که در آتش نابرابر نیا پذیرفت صورتکه  یکار تمام

 یروین ،تیفیباک مشاغل یرا بر رو یواقع یهایگذارهی، و همزمان سرماکردند تیرا تثب

 به صفر رساندند. -است نیزم یکره یاصل ازیکه ن- [4]سبز گذارِ کار، بهداشت، آموزش و 

 وده است.ب نیبه صحنه هم کرونا ندیاز رس شیپ یحت هایتیضاحجم از نار نیوقوع ا لیدل

که بر  مواجه شد یجهان یدارهیسرما یک به صحنه آمد، با کروناکه  یهنگام ن،یبنابرا

ده کر جادیا یمال یهیسرماو  یمرکز یهاکه بانکنشسته بود عظیمی  یحباب بده روی

گونه هر  د.رویم نییسهام باال و پا ارزش مبادالتیکه  ستین نیمسئله ا نیبنابرا. ندبود

 شدید شیافزا یدر ادامه یراحتبهتوان یرا مسهام مبادالت بازار  زیآمسقوط فاجعه

– یمرکز یهابانک کهولو آناما  .مشاهده کرد کشندی که سر به فلک مییهاشاخص

را  یدارهیسرما بخواهند  -اروپا یبانک مرکز ،رزرو، بانک ژاپن، بانک انگلستانفدرال

 میتداش کرونااز  شیکه پ یتیما را به وضع ،کننداحیا  2008سال  یوهیبه همان ش مجدداً

 د گرداند.نباز نخواه

ه تاکنون بر روی آن نشسته بود سوزنی فرو کرد یمال یدارهیکه سرما یحباببه  کرونا

 ترنییپا یگذارهیشوند، سطح سرما احیا گریبار د یمال یاگر بازارها یحت ن،ی. بنابرااست

سطح  شیکه چند ماه پ میو فراموش نکنخواهد بود،  شیماه پ نیچند میزاناز 

و  سبز یانرژ ،یبشر همچون اقالم ضرور ازیمهم موردن یزهایدر چ ژهیوبه یگذارهیسرما

کنید که  حال تصور .قدر اندک نبودگاه اینهیچموجود  ینگیانداز نقدنسبت به پس ره،یغ

 چه خواهد شد.پس از این 

استفاده  یدفاعاز کدام سازوکار  2008با  سهیشده در مقایمال یدارهیسرما امروز

در سال بود. خواهد کامالً آموزنده  2020و  2008 یهاسال میان یسهیمقا؟ خواهد کرد

 یهی. البته که اتحادنیرزرو و چرا نجات دادند: فدرالجهانی  یدارهیسرما زیدو چ 2008

ی ریرانهشرا با انتقال  نیرزرو و چنهادها، کار فدرال ریپول و سا یالمللنیاروپا، صندوق ب

 لیتکم دهندگاناتیمال نیترفیبر دوش ضع یخصوص یهابانک انیز میعظ اریحجم بس

 دریاضت شدی)بانکداران( و  هاتیاقل یبرا مسیالیسوس 25مهییکه ما در د؛ چیزی کردند
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 یدارهیسرماحفظ رزرو بودند که ارکان و فدرال نیچ نی. اما امینامیها متوده یبرا

ع شرو نیدر چ کرونااست.  تهی شده هر دو رکن کامالً یچنته روزام. شدندمحسوب می

 مازاد وارد ساخت، دیتول یبرا نیچ یاسیساقتصاد تیبه ظرفهای جدی بیآسشد و 

آنچه که ا ب سهیصفر رساند، و در مقا ریکشاند، نرخ رشد را به ز یلیها را به تعطکارخانه

 را انجام داد.آن خالف  قاًیدقبود،  پذیرفتهچین انجام  به نفع 2008سال  یبحران مالدر 

کل  یقاضات منظور تحریکبه ،دیباکه که بتواند آنچه را  ستین یگاهیدر جا نیامروز چ

امروز خود یک بیمار است،  نیچ .انجام دهدامریکا متحده  االتیژاپن و ا، در آلمان، هلند

چرا که  د؛ینما ررا تکرا 2009 شاهکار تواندیطور بالقوه مرزرو به. فدرالنه درمانگر

( dollar swap linesدالر )ی معاوضهخطوط آنچه را که  2009رزرو در سال فدرال

های بانک رانگلستان و دیگشد به بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی ژاپن، بانک نامیده می

 ها اعالم کرد که هر مقدار دالر کهثر از همین موضوع به آنمرکزی گسترش داد و متأ

ر دپوشش دهند و با دالر جایگاه و بدهی خود را د داد تا ها خواهنیاز داشته باشند به آن

رزرو برای توسط فدرالدالر هزاران میلیارد د. ند و به هوا روندود شو هابدهی نتیجه

ها و توانست آنآلمان، فرانسه، یونان، ژاپن و کشورهای دیگر مهیا شد احمق بانکداران 

 نماید. احیا را مجدداً

طور توانند دست به همین کار بزنند. اما با دو مشکل مواجهیم. اول، هماناکنون نیز می

الم گذاری بر روی اقسرمایه برایرا داری سرمایه تواند ظرفیتاین کار نمیکه گفتم 

 وعیاز ش شیکه پ یاز سطوح اندک یحت تیظرف نیا. بازگرداندو مشاغل باکیفیت  ضروری

اما با مشکل دیگری نیز مواجهیم: مشکلی به نام دونالد  تر خواهد بود.کم م،یداشت کرونا

ر این گنظارهتا  دست روی دست خواهد گذاشتترامپ در کاخ سفید. آیا دونالد ترامپ 

روپا، ا یدالر را برای آلمان، اتحادیهی معاوضهخطوط  باشدرزرو اگر الزم فدرالباشد که 

ی همعاوضاین است که ترامپ چیزهایی را به خطوط  من؟ ترس کندژاپن و یا چین مهیا 

دالر الحاق خواهد کرد، و اگر شما سعی کنید که چیزی را به آن الحاق کنید و آن را 
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، منجر به از بین رفتن به کار بریداروپا و یا چین  یبا اتحادیههمچون ابزار مذاکره 

 .آیدفنی می به نظر یک مشکلاین موضوع د شد. دالر خواهی معاوضهاثرگذاری خطوط 

-9 یهاسال یطاست.  استفاده از قدرت زورنوعی بهبلکه  ،فنی نیست مشکلاما یک 

 یالم یهینجات سرما یانتشار دالر برا تیظرف یالعادهخارق ازیرزرو از امتفدرال 2008

. اگر ندارد یکار نیبه انجام چن یانقاط جهان استفاده کرد. دونالد ترامپ عالقه ریدر سا

 یحرانسرراست خواهد بود. ما با ب اریآن بس امدیکار نداشته باشد، پ نیبه انجام ا یااو عالقه

دم از مر یبر زندگ یملموس راتیشد که تأث میمواجه خواه دتریشد یو رکود ترقیعم

 نیه همخواهد داشت. ب یگرید یو هر جا سلندیتا فنالند، پرتغال، ا یکنگ و شانگهاهنگ

در سرتاسر جهان  یافراد واقع یدر زندگ ییباال تیاز اهم گیرهمه یماریب نیا ل،یدل

 برخوردار است.

نکته دو ر ب م،یاموزیب یجهان یاسیدر اقتصاد س شرفتیپ نیاز ا یدرس ستیبایاگر م

 یاتیح تیو دوم اهم ،یعموم و بهداشت سالمت یهانظام تیاول، اهم .باید تأکید کرد

 .تیها، نه اقلمنافع توده یدر راستا یعموم یاستفاده از منابع مال

 یخدمات بهداشت دگاندهنکه ارائه دیا. توجه کردهکنمیآغاز م بهداشتمن با نظام 

 یزیچ ایآ پرند؟یم رونیدر حال غرق شدن به ب یکه از کشت اندییهاموش هیشب یخصوص

ران بح نیدر ا یخصوص یبهداشت یهاو مراقبت یخصوص یهامارستانیدر مورد سهم ب

 مام. تشوند دهیندارند که د ییآنها ]در عالم واقع[ جا !نه د؟یادهیشن کرونااز  یناش یایپو

 وعیاز آغاز ش شیها که پست. همان رسانهدر جریان ا هامورد در رسانه نیها در ابحث

چقدر مهم است  کهنیو ا یو بخش خصوص یمشارکت بخش عموم یمدام درباره کرونا

سوق دهند چون  یخصوص یبهداشت یهادو بخش پول را به سمت مراقبت نیکه ا

 تروایهمان  نیا- دادندیسخن سر م دِ دا هستند یبهداشت عموم یهاکارآمدتر از مراقبت

و از  -تاس افتهیها در غرب تسلط دهه یبرا گانیکه پس از تاچر و ر ز استممتا یطبقه

 د،زدنیحرف م یو خصوص یعموم یمشارکت یهامارستانیب یسازیخصوصل یفضا

ن، انجات خودم یبرا یاستفاده از خدمات بهداشت عموم تیامروز فقط در مورد اهم
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صریح  موضع خود را  خواهمی. مندیگویسخن م کروناجانمان و بهبود اثرات  تنجا

نظام  نیناکارآمد است. نه، ا یکه نظام سالمت خصوص میبگو صرفاً خواهمینم .بگویم

مات خد درکه  یو هر دالر ن،یِهر  ،ووریاست. هر  ویرانگربلکه  ست،یناکارآمد ن صرفاً

 گیرهمه یهایماریدر مقابله با ب تیبشر تیتنها بر ظرفنه شود،یم نهیهز یخصوص یدرمان

 یخدمات درمان یشهیاست که ر دهیوقت آن رس .کاهدیمنیز بلکه از آن  د،یافزاینم

و  یخصوص یدرمان یمهیبه نفع ب زین یبرالیاستدالل ل کی ی. حتمیرا بخشکان یخصوص

طرفدار  برالیل یشهیاند یارهایمطابق با مع یها حتوجود ندارد. آن یخصوص بهداشتنظام 

 .کنندیو طرفدار نظام بازار عمل نم یدارهیسرما

بانک  ژهیورزرو و بهفدرال یجالب است که حت است. یمال استیو درس دوم، س

ارد ـالگ نـیـتـسـیرـخود ک دیدــج سیــرئ تیرـیدـت مـحــاروپا ت یزـرکـم

(Christine Lagardeکه به ،)کیدر  شیتالش خود چند روز پ نینخست درحال هر 

بانک  کهنیثبات در بازارها و نشان دادن ا جادیا یمنظور مداخله برابه یکنفرانس مطبوعات

اهد اقتصاد انجام خو تینجات اروپا و تثب یرا که الزم باشد برا یهر کار اروپا یمرکز

هر دو نمودار روند و  آوری شکست خوردشگفتطرز و به -ی صفر گرفت نمره داد،

آمد و  رونیب نیا وجودبا  - ها بپردازمبه آن جانیدر ا خواهمیرا نشان دادند که نم یمنف

کلمات  نیاو ااگر چه – ما طی ده سال گذشته از تمام امکانات خود استفاده کردیمگفت 

 یرگیو کار د میکرد احیارا  یمال یبود که ما بازارها نیرا به کار نبرد، اما منظورش هم

رخ سود ن یاروپا دارا یکه بانک مرکز دیمسئله فکر کن نی. به ادیآینممان براز دست

خصوصی، عمومی و  هاییانواع بده دیبه خر بانک مرکزی اروپا است. درصد -5/0

ک از بان یندگیبه نما یو ورمقی برایش باقی نمانده است.  گرید ؛ وددهیمادامه  غیره

هور گفت جم یساؤو ر رانیوزبه نخستبی هیچ تعارفی کار اروپا، محافظه اریبس یمرکز

 کنند؟یکار مچه هاآن. و دیو خرج کن دیریاست که وام بگ نیاکنون کار شما ا

 !است انگیزحیرت
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 ییدارا یکه مربوط به وزرا ینشست ،(Eurogroup) وروینشست گروه  راًیاخ

نفرانس ک شکلبه ، کنندیاستفاده م ورویکه از واحد پول است اروپا  یهیاتحاد یکشورها

 یآشکار برا حاضر و یبه خطر لیتبد کروناگرفتند که  جهیها نتبرگزار شد. آن ییویدیو

. ستی ایاروپا یاقتصادها یبرا بزرگ اریبس یدیتهد نیا ورکود گسترده در اروپا شده 

دهند! انجام ن یکار چیگرفتند مطلقاً ه میها تصمبود که آن ادیامر آنقدر ز نیضرورت ا

 افتدیماتفاق  آنچه که یدشاهد هست بپردازند! تیوضع نیا یگرفتند به تماشا میها تصمآن

قدر آن [5]ی یوروطور مشخص منطقهاروپا و به یهیاتحاد ورو،یاست که گروه  نیا

 نیها از قوانآن قتی. در حقدهدیها را در حالت خودکار قرار ماست که آن افتهیساختار

 نیا .ردک تیها را رعاآن توانیما نم یکه بدون ضربه به اقتصادها کنندیم یرویپ یخاص

منظور ه بهاست ک نظامیاز  یبلکه بازتاب ست،یباشد ن دیکه با یزیاز چ یازتابتنها ب

 و چنانچه شده است جادیا از طرف جامعه یندگیبه نماها دولتاز اقدام  یریجلوگ

ا ه. آناقدام درست همین است بماند، یدر داخل اروپا باق برالینول یهسته دیخواهیم

که به  آورندیم انیمآمده است صحبت به  [6]یمال مانیکه در پ یانجام هر کار هراجع ب

است  یاضتیر یقفس آهن کیمانند  یمال مانیپ رای! زستاقدامی ا گونههیچانجام  یمعنا

 یرورض اریکه بس-سبز  گذاردر رابطه با  دیو اگر بخواه د،رکاز آن فرار  توانینمکه 

در  که دآوریم ییدارد به اروپا کروناکه  یابا رکود عمده ای دیببر شیاز پ یکار -است

کرد و  شیشروع به افزا 2010که در سال - یارانهیسختگ یاضتیر یچنان بسته یجهینت

 یهیاز بق -افتیاروپا گسترش  یهیخارج از کنترل در سرتاسر اتحاد یمثابه سرطانسپس به

 .دیفرار کن اضتیر یاز قفس آهن دیبا د،یپنجه نرم کنودست ،عقب مانده است ایدن

که  ودشیاداره نم یابه گونه میکنیم یکه ما در آن زندگ ییای. دنکنمیم یبندجمع

ه از ک یدارهیسرما ریناپذانیپا یهابحران تیریتونل مد یدر انتهارا  ینور دنیامکان د

گز اروپا هر یاتحادیهبدهد.  به مااست  دهیبخش یاهم به آن جان تازه کرونا قضا اکنون

از  ترعاجزاکنون  یبه اندازه گاهچیاروپا ه یهیاز اکنون نبوده است. اتحاد ترتیکفایب

 .نبوده است هیاتحادیک عنوان عمل به



 

 
 

 کرونا یو اقتصاد یاسیس آمدهایپی یدرباره 113

 کیراجع به  ،در طول چهار سال گذشته آغاز به کار از زمان 25مهیید هایشنهادیپ

انک ب) یگذارهیسرما یهابانک انیبر اتحاد م یمشترک مبتن یگذارهیسرما استیس

 Universal) یجهان یهی، سود سهام پاگذاری اروپا و بانک مرکزی اروپا(رمایهـس

Basic Dividend)، کربنبر  اتیمال (Carbon Tax)  یصندوق سهام اجتماع کیو 

(Social Equity Fund) یخصوص یهیسرما همزمان نیبوده است که هدف از آن تأم 

 هایچرخهموجود در  ینگینقد حجم هنگفتکنترل  یدر راستا یعموم یمال یو ابزارها

 از منظر یها در خدمات عمومکار بردن آنبه یبه معن هاندرست از آ یما و استفاده یمال

 گاهچیه 25مهیی. دستور کار داست تیفیباک مشاغل جادیسبز و ا گذار ،یبهداشت عموم

 از امروز نبوده است. تریتر و ضرورمناسب

تنها  شهیروال هم طبق برالیل تشکیالت یهاکه تمام استدالل مینیبب میتوانیم بنابراین

 یدهیه اک کاریکه تمام  شاهد بودیم. ما از کار بیفتندکوچک الزم دارند تا  روسیویک 

 سیمانند بور یکردن افراد تریبرد، قو شیپ ازاروپا  یهیخروج جناح چپ از اتحاد

 یلندترب یوارهاید خواهندیکه م یانیگرایمل یعنیبود؛  جناح راست ونیجانسون و افراط

در برابر  وریملت غ کیقرار دادن  گریکدیمقابل  باکه  یافراد ،بکشند مانیکشورها انیم

ر در برابر کارگ یطبقه یاز اعضا یکیو  گرید یشخص در برابر شخص کی گر،ید یملت

حزاب ا ی. ما ناتوانشوندیمند مبهره یاسیاز منافع س -طبقههمان  یاز اعضا گرید یکی

مشترک  ستفیمان کی یارائه گر،یکدیملت را در اتحاد با -بر دولت یموجود مبتن یاسیس

 .میااروپا مشاهده کرده یهیکل اتحاد یمشترک برا یگذاراستیدستورکار س کیو 

. میخود را دار [7]سبز لیدویاست که آن را انجام داده است؛ ما ن یاتنها برنامه 25مهیید

 یگذارهیاطور همزمان هم سرمبه تواندیدانست که م یالتیتنها تشک توانیسبز را م لیدوین

ه ما را ب ارهیس نیا یکه تنفس رو دیدانیم-است  یضرور اریبسسبز را که  گذاردر 

 هایبیماریمقابله با  یکه برا یو هم خدمات بهداشت عموم وجود آوردبه -بخشدیم

 .هستند تیاهم یدارا کرونامانند  [8]گیرعالم
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عنوان  [9]«میهکارپه دی» مییگویطور که ما مآن ای، 25مهییاز طرف د یندگینما به

ماست که  یفهیوظ نیخواهد شد، اما ا لیبدتر تبد یزود به مکان یلیخ یلیخ ایدن کنم،یم

در حال برپا کردن آن در  25مهییمانند آنچه که د یجنبش فرامل کیدر چارچوب 

در سرتاسر جهان در حال  [10]خواهیترق الملل )انترناسیونال(بین اروپاست و مانند آنچه که

 مللالنیب ینیخصوص در ماه سپتامبر در هنگام بازآفرکه بعدها به-انجام آن است 

 -کرد میصحبت خواه ترشیموضوع ب نیدر مورد ا سلندیا [11]کیاویکیدر ر خواهیترق

ا م هایاندیشهو  اهطرح رایز م؛یاست که به مبارزه ادامه ده یضرور اری. بسمیبجنگ

 میام دهانج دیکه با یدارند. تنها کار یفور یاجرا تیهستند و قابل ییعقال و یکاربرد

 طیراخودش را در ش بازتولیدکه  یا. قارهمیده رییاروپا را تغ یقاره استیاست که س نیا

ها دفاع از آن 25مهییکه ما در د یادیو بن قیعم یفرامل یمترق یهااستیبدون س یکنون

 .داندیم رممکنیغ میکنیم
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 اندازی شده است.راه 25میهسندرز و دی

[11 ]Reykjavík - پایتخت کشور ایسلند 
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شد، ضطراری، منعِ آمدو ضعیت ا صابات: ایتالیا  کانونِ در زندان  شورش و ها و اعت
پایی  نایی برای جنبشستتتت. همهگیری جهانیاین همهارو چه مع ها  بارزات ی این ها، م

 اجتماعی و نیروهای چپ  دارد؟
 

شرایط قرنطینه می» سم. من تنها زندگی میمن از بولونیا در ایتالیا و در  کنم و این نوی

 گیری در بِرگامو و بِرشتتاهای همهکند. دوستتتانی که از کانونجداستتازی را دشتتوارتر می

. من کنندای از مرگ و سترایتِ رراگیر روایت میدهندههای تکانگیرند، قصتهتماس می

ستفاده میکنم مقاومت کنم؛ از همهسعی می سترس دارم ا کنم ی ابزارهای رنی که در د

یز ن را ی پیش رونویستتم؛ مقالهخوانم؛ و میام را ادامه دهم؛ بستتیار میاجتماعی تا زندگی

ی های مبارزاتی در راه آزادگیری ایدهبرای مقاومت و تالشی برای پی باید چون تمرینی

 «و برابری، حتی در دوران بحران، دید.

 

بر  هتای ووننیهتا و فتتت هتای ووننیِ انتظتار مقتابتر داروختانتهزمتان در مقتا

ی عادی در ایتالیا بدل شتتتده و هایی از این دستتتت حان به رویهها: روایتستتتوپرمارکت

ونه گهباره به دستتت آوریم که انتشتتار ویروس چاین ستتت تا تصتتوری درکاریها همین

تر، اپیدمی و اقدامات دولت در عمر برخی کند. به بیان دقیقی ما را دگرگون میجامعه

ثیر أت ترس سیاستها دههاند. کنند که مدت مدیدی در جریان  بودهها را تشدید میروند

های از هرگونه تماس و نگاه توان آن را در ترسان میخود را به جا گذاشتتته استتت و ح

فله شکوک، که را سی ی ایمنی را حفظ میم شاهده کرد. بدون تردید، چنین تر کنند، م

کند و باید به خاور داشت که اقدامات دولتی، نیروهای مسلط بر زندگیِ ما را تقویت می

س» یزرادخانه شوند، در وور که اکنون اعمال میآن ا مانند. بباقی می« های ممکنتسیا

صاویری نیز با دنلت ان به در خیاب هاآدمشوند: متفاوت پدیدار می هایی کامالًاین همه، ت

تنها هنشتتود و احستتاس همبستتتگی ها موستتیقی پخش میزنند، از بالکنیکدیگر لبخند می
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، که برای هانستتبت به پزشتتکان و پرستتتاران بلکه نستتبت به کارگران اعتصتتابی کارخانه

 شود. جنگند، ابراز میاستانداردهای بهداشتی در محیط کار می

های اجتماعی و نیروهای چپ رستتتد که مباح ات درونی جنبشاین روزها به نظر می

ز های کنترلی در مواقع اضتتطراری، متمرکی اول، یعنی تشتتدید مکانیستتمبیشتتتر بر جنبه

شناخته سوران  ضع ریل سیاری از مداخالت، رارغ از موا ست. در ب شده که این روزها به ا

و  COVID-19ند، نوعی شک و تردید نسبت به شناس بدل شدگیرشناس و همهویروس

به نظر من این رویکرد کامالًخطر واقعی آن به چشتتتم می گمراه کننده استتتت.  خورد. 

مهبر که ه غاز شتتتود  یت آ ید از این واقع با حث  نا عکس ، ب هنهگیریِ ویروس کرو ا تن

ض راد در معرو ستتایر ار انویژه ستتالمندبهها انستتان  تهدیدی برای ستتالمتی و جانِ میلیون

اندازد. در این را نیز به خطر می های بهداشتتت و درمانآوری نظامتابخطر( استتت بلکه 

 باره نباید تردید داشت.

مان ست که ما در بحثاساسیای با این اوفاف، ویروس کرونا تهدیدی برای مقوله

نی گی، ناامشکنندتمامِ  گیریِ در حال گسترش،ایم. این همهخوانده« امر مشترک»آن را 

شان می صوص در بحثدهد، که بهو اهمیتِ کار مراقبتی را ن سالخ ستی  های های رمینی

بدون این ته استتتتت.  جه قرار گرر لهاخیر مورد تو ی کنترل را رراموش کنیم، که مستتت 

که نام بردم نگاه کرده و بر آنچه که در حال حاضتتر در ایتالیا،  اخیری منظرِخواهم از می

 در حال وقوع است، تأمر کنیم.اروپا و جهان 

صادی ویروس کرونا بی ست. برای اولین بار پس از دهه سابقهاثرات اقت حرانی ها، با

های بر بازارهای مالی جهانی و خسارت ویرانگری ثیرأتدارد، « اقتصادِ واقعی»که ریشه در 

به جا بی ستتتابقه به ستتترمایهگذاردمیای  با نظر  «  انستتتداد»ی داریِ جهانی، استتتتعاره. 

سب فی  برای منا صویر این ترین تو صویر در آینه، بحران نیز ت ست. مانند ت ضعیت ا و

سرمایه شت تماماًی کند که در آن چرخهداری را بازنمایی میمعکوس  صرف و انبا ه ب م

سانحرکت خستگی سرمایه، کان و ان ستگی دارد.ناپذیر  ای عرضه، هزنجیرهاکنون،  ها ب

ستیکی ژلکه چارچوبِ  ساخت جهانیی سرمایهو زیر شکیر میسازیِ  ند، به دهدارانه را ت
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 یگستتتتره هاستتتتمدت که –های بورس اند. قیمتای مستتتدود شتتتدهشتتتکر گستتتترده

شبکه هایزنجیره ضه و  صر به آن، گرهعر  –کند گاها و مناوق ویژه را کنترل میهای مت

 کنند.نین انسدادی را ثبت مینیز نجرم چ

به نقطهراه نیستتتت که بگوییم همهبی یده استتتت کهگیری جهانی کنونی   ای رستتت

وجه ی قبر از آن بازگردد. به هیچتواند به روند توستتتعهداری جهانی دیگر نمیستتترمایه

 بعد از داری مطم ناًو آخرالزمانی ندارم. ستتترمایه« رروپاشتتتی»گرایشتتتی به ستتتناریوهای 

ی نزدیک تجربه کردیم کرونا باقی خواهد ماند، اما استتاستتا با آنچه در گذشتتته ویروس

تر نیز پیش ۲۰۰۷/۲۰۰۸متفاوت خواهد بود  گرچه تغیرات عمیق برآمده از بحران مالی 

 پدیدار شده بودند(.

 اندازی جهانی داشت. در حال حاضرارتد باید چشمبرای رهم آنچه در ایتالیا اتفاق می

مر را به خود گررته، البته به شتتتکلی کا« آزمایشتتتگاه»های یک ایتالیا بار دیگر خصتتتلت

شته سادهای نه چندان دور. بهمتفاوت از گذ توان گفت که در حال سازی، میرغم خطرِ 

توان برآمدن ست: از یک ورف خطی وجود دارد که می مشخص در حال بدیلیحاضر 

ساً سا سی  یا ا سم اجتماعی( تعری  کرد که نمونهتحت آن را مالتو های آن تاثیر داروینی

رستتد بولستتانارو تجلی یارته استتت. از ستتوی دیگر به نظر می-ترامپ-در محورِ جانستتون

ن ابزاری کلیدی برای ستتالمت عمومی به عنوا نظامخطی وجود دارد که بر تجهیز مجدد 

ی هها بستتتیار متفاوتند: چین، کرجا نمونهکند  اینمقابله با شتتترایط اضتتتطراری تاکید می

شتتود. جنوبی و ایتالیا(. در حالت اول مرگ و میر هزاران انستتان، انتخابی وبیعی تعبیر می

 از بایستتتت از جامعه با اعمالِ درجات متفاوتیدر حالت دوم به دلیر شتتترایط ویژه، می

 کرد.  «دراع»اقتدارگرایی و کنترل اجتماعی 

ن کنم. در اینمی« حمایت»وجه از اقدامات دولت ایتالیا هیچبهبه فتتتراحت بگویم، 

 حال در کشتتمکشتتی - جهانی ستتط  در -کنم که در حال حاضتتر محدوده اظهار نظر می

 ندگیز گریبان بلکه داریستتترمایه گریبانِ تنها نه آن یعمده هایپیامد که استتتت وقوع

شمکش این. گیردمی را( ستیکی آن با نهایت در که  خودمان شورهایی ک  حتت را ک

چه و برزیر ورردار آن متحده ایانت انگلیس، مانند هایشتتتاندولت که دهدمی قرار ثیرأت
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سی»راه حر  سی عمیقاً « مالتو سیا ستند؛ آنجا که مقاومت به لحاظ اجتماعی و  خواندم ه

تی جایی که چنین مبارزاگیرد، هماناین کشتتمکش ایتالیا را نیز در بر می ریشتته دارد. اما

  – ایتالیا کارررمایان و فتتنایع یاتحادیه – Confindustriaدر عدم پذیرش تصتتمیمات 

یابد. شتتدن در برابر تفوق تولید، بازتاب میداریِ آنها از  قربانیاز جانبِ کارگران و خود

بارزه یک زمین م نا چون  یت بحران ویروس کرو مدیر به نظر به وور کلی،  ی واقعی 

 تواند رضاهاییهای آینده( میاکنون و در ماهرسد. تنها تشدید مبارزات اجتماعی  هممی

تر از از امر مشتتترک بگشتتاید؛ و این مستت له برای ایتالیا کم« مراقبت» برای دموکراستتی و

 کند.آمریکا فدق نمی

ی نزدیک رخ دهند اکنون اهمیت دارد که ستتتناریوهایی که ممکن استتتت در آینده

بررسی شوند. اهمیت اساسیِ سیستم بهداشت عمومی  یعنی حق اجتماعی برای سالمتی( 

ست که امروز دیگ فری  ست ال ؤستوان آن را زیر ر نمییکی از عنا برد. این بدان معنا

های  بخش ِستتتالمت  با دشتتتواری جویی دولت در هزینهکه حداقر برای مدتی، فتتترره

ی آموزش نیز چنین اتفاقی رخ دهد، توان امیدوار بود که در زمینهرو خواهد بود. میروبه

شود برخی از تغییرات وجود  هاخیر ب هایر هفتهی که دهر چند بی تردید نزم است تالش 

ی بحران نیز نین( پابرجا بمانند. زنان پس از زمانهآمده  شتتتروع استتتتفاده از آموزش آن

 را زمینه وضتتعیت این اگر حتی –رو خواهند بود بههمچنان با بار ستتنگین کار مراقبتی رو

 راره شد ببه آنها اش بانتر که کارگری اعتصابات. باشد کرده مهیا زنیچانه و مبارزه برای

ای ای اجتماعی برگری جدید و همچنین ایجاد پشتتتتوانهرهای کاامکان تشتتتکیر اتحادیه

شورشتأکید دارند« درآمد قرنطینه»ی مطالبه  یهانهیزه که  ایتالیدر ا انیزندان ریاخ یها. 

 دیپد یروشن ر،یاخ یهاسال وتاررهیت تماماً( در جهان شده پرداخته آن یبرا یادیز اریبس

 به دست آورده است. - یجزئو البته  - ریچشمگ ییهاتی، مورقزیچ همه رغمبهو  آورده

ستاده در زندان ست پس رر ش نیز شوندهای پناهجویانی که قرار ا تِ ویروس کرونا بازگ

 .همچنان ادامه دارندها اجباری را متوق  کرده اما بازداشت
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نبشتتی مبارزاتِ ج ستتناریوهایی ستتروکار داریم که به زمینکنم: ما مطم ناً با تکرار می

شاره دارند. از نظر روش ستِ دولتی ا سررا شخص و نه به تغییر تحونت  کر شناختی رم

آمیزی ماهیت جا شتتروع کنیم. این ویروس به ورز تمستتخرکنم مهم استتت که از اینمی

ست تا مناسبیحاکمیت و رتیشیسم مرزی را نشان داده است. این ررفت  موهومی کامالً

ی اروپا تا کنون اقدامات زیادی انجام شتتتود. البته اتحادیهمر أتی اروپا درباره باردیگر

منفی داشتتته استتت. اما  اکنون ثیرات أتنداده استتت، ضتتد و نقیل عمر کرده و گاه حتی 

ی گررت که رژیم ریاضتی با تعصب بر افرِ بودجهتوان  این واقعیت را نادیده چطور می

که بر بانک مرکزی اروپا برای ایفای « عینی»های پاشتتتد؟ گرایشمتوازن ازهم ررو می

ندهوام»نقش  له یده ند، رشتتتتار می« ی آخروه برآور جا قا له این ند. مستتت  توجه هستتتت

سیاسیگرایش ستقر هستند؛ های عینی است چرا که از نیت  شیشاما این گرا م رایط ها  

شکر  ؛زنندرقم میمبارزاتی در خاک اروپا را  سط  اروپا را  آنها چارچوب مبارزات در 

 دهند که در اقصی نقاط این قاره بسط خواهد یارت. می

ی گیردهد همهپیشتتتنهادیِ این متن به ما اجازه می گاهِنظرکنم که در آخر، رکر می

 وانیم بر رضتتتاهایی متمرکز شتتتویم که برایجهانی رعلی را ووری در نظر بگیریم که بت

مبارزات اجتماعی و حتی نیروهای چپ گشتتتوده شتتتده استتتت. همانطور که و  هاجنبش

س لهپیش شد، من م شاره  ست تر ا سیا سترش اقتدار دولت و دامن زدن به  ی کنترل و گ

 اوضتتود در ستتناریوی رعلی موجود هستتتند. امبهها گیرم. این جنبهکم نمیترس را دستتت

« تالیاییآزمایشتتگاهِ ای»مقابله کرد؟ برای واژگون کردن معنای کنونی  هاچگونه باید با آن

ید  یت کنونی،  بابا ید در وضتتتع با غاز کنیم. رراتر از آن  بت از امر مشتتتترک آ مراق

 گیری جهانیتر برای مبارزه در زمان همهستتیاستتتی جامع راستتتایهایی را که در ررفتتت

 بشماریم. اند، غنیمتدست آمدهبه

 

 پیوند با منبع اصلی:

EINE POLITIK DER KÄMPFE IN ZEITEN DER PANDEMIE 

 

https://www.zeitschrift-luxemburg.de/eine-politik-der-kaempfe-in-zeiten-der-pandemie/?fbclid=IwAR1sMP2ENRAXp9PWgvo93IOzuZbCShsqCWVpPvMoWf-5dGILy2hoIgvCN_Q
https://www.zeitschrift-luxemburg.de/eine-politik-der-kaempfe-in-zeiten-der-pandemie/?fbclid=IwAR1sMP2ENRAXp9PWgvo93IOzuZbCShsqCWVpPvMoWf-5dGILy2hoIgvCN_Q
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لوژیک های ایدئوای از ویروسگسترش روزافزون اپیدمی ویروس کرونا، اپیدمی گسترده

 هایی همچون اخبار جعلی،ویروسبرانگیخته است که در جوامع ما نهفته بودند، نیز را 

 توطئه و غلیان نژادپرستی.  اییپارانویهای تئوری

ر ایجاد نداز شد که باپزشکی به قرنطینه در فشارهای ایدئولوژیک طنینمبرم نیاز 

مرزهای روشن و قرنطینه کردن دشمنانی تأکید داشتند که تهدیدی بر هویت ما محسوب 

 شوند.می

و  دیابگسترش هم ( یاما شاید ویروس ایدئولوژیک دیگر )و بسیار سودمندتر

ای عهآلترناتیو، جام یجامعه یامیدوارم که به ما هم سرایت کند: ویروس اندیشیدن درباره

ای که خود را در قالب همبستگی و همکاری جهانی تحقق ها، جامعهملت-دولت سویفرا

 بخشد.می

شود حاکی از این است که ویروس کرونا هایی که شنیده میزنیگمانه امروزه اغلبِ

چرنوبیل  یگونه که فاجعهتواند منجر به سقوط حکومت کمونیستی در چین شود همانمی

گونه که خود گورباچف اذعان کرد( اتفاقی بود که به کمونیسم شوروی خاتمه )همان

دارد تا کمونیسم وجود دارد: ویروس کرونا همچنین ما را وا می ایناسازهجا اما این .داد

 اعتماد به مردم و علم بازآفرینی کنیم. برمبنایرا 

بیل شرور  ، بئاتریکس،«کوئینتین تارانتینو»از « 2بیل را بکش »فیلم پایانی  یدر صحنه

ارترین بکه مرگ« کندرا منفجر می ای که قلبتکنیک پنج نقطه»کند و با را عاجز می

آورد. این حرکت ترکیبی از پنج ضربه با ضربه در هنرهای رزمی است، او را از پا در می

دور  ینکه فرد هدفحساس در بدن هدف است. بعدازا ینوک انگشتان فرد به پنج نقطه

 افتد.شود و بر زمین میشود بعد از پنج قدم، قلب او در بدنش منفجر میمی

تن، بههای هنرهای رزمی است و در عالم واقع مبارزات تناین ضربه بخشی از اسطوره

به جدال با او ل کند بیبعدازاینکه بئاتریکس این کار را می اما در فیلم، پذیر نیست؛امکان

 میرد.و بعد از پنج قدم راه رفتن می دهدمیپایان 
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مردن ی حظهلکند زمان بین ضربه خوردن و میانگیز شگفترا بسیار  آنچه این ضربه

آگاه  اما تمام مدتی خوبی داشته باشم توانم مکالمهمیاست: تا زمانی که آرام بنشینم 

 د و خواهم مرد.شوقلبم منفجر می ای که شروع به راه رفتن کنم،هستم که لحظه

تواند اپیدمی ویروس کرونا می گونهچهاندیشند که باره میی کسانی که دراینآیا ایده

وعی نبه منجر به سقوط حکومت کمونیستی در چین شود به این ضربه شبیه نیست؟ همانند 

ی رژیم بدنه بر« کندای که قلب را منفجر میتکنیک پنج نقطه » یاجتماعی ضربه روایت

قرنطینه  گر باشند و اقدامات مربوط بهتوانند بنشینند، نظارهکمونیستی کشور، مقامات می

جر به به مردم( من کردن را پی بگیرند اما هر تغییر واقعی در نظم اجتماعی )همچون اعتماد

 خواهد شد.منجر ها سقوط آن

ج نقطه پنتکنیک »تر است: اپیدمی ویروس کرونا همچون ضربه نظر من اما رادیکال

داری جهانی است، اخطاری است بدین معنا که ما ی نظام سرمایهبر بدنه« انفجار قلب

ایم حرکت کنیم و تغییر رادیکال موردنیاز توانیم در همان مسیری که تاکنون بودهنمی

 است.

 

 واقعیت غمناک: ما به فاجعه نیاز داریم

های اجعههایی درباره فدر فیلم های یوتوپیاییپتانسیل« فردریک جیمسون»ها پیش سال

کند سنگی که حیات بر روی زمین را تهدید میکیهانی را در مرکز توجه قرار داد )شهاب

کند(. چنین تهدید جهانی موجب پیدایش یک ها را نابود میو یا ویروسی که انسان

افتن ی شود، همه برایشود، تمایزات و اختالفات ما ناچیز شمرده میهمبستگی جهانی می

کنیم و این وضعیت فعلی ما است و ما در یک زندگی حل با همدیگر کار مییک راه

د از این رنج کنواقعی هستیم، این بدین معنا نیست که ما تا جایی که به هدفمان کمک می

اصلی، اندیشیدن  یگیر و گسترده به شکل سادیستی لذت ببریم، بلکه برعکس نکتهعالم

ت غمناک است که ما به یک فاجعه نیاز داریم تا ما را قادر به بازاندیشی این واقعی یدرباره

 کنیم.ای کند که در آن زندگی میدر مختصات بنیادین جامعه
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چندان دقیق این همکاری جهانی، سازمان بهداشت جهانی است که شبیه مدل اولیه و نه

قی را مطرح کرده های بوروکراتیک معمول نیست و بدون واهمه، هشدارهای دقینظام

 هایی قدرت اجرایی بیشتری داده شود.است. باید به چنین سازمان

مریکا متحده آهای بهداشتی همگانی در ایاالتبه دلیل دفاع از مراقبت« برنی سندرز»

ی اپیدمی ویروس کرونا از سوی منتقدانش مورد تمسخر قرار گرفت. آیا درس آموزنده

 کنیم؟ های بهداشتی جهانیمراقبت یاندازی نوعی شبکهراهاین نیست که ما باید شروع به 

 در کنفرانس« ایرج حریرچی»مقام وزیر بهداشت ایران، که قائمآن از یک روز بعد

اهمیت جلوه دادن گسترش کرونا ویروس حضور پیدا کرد و اظهار منظور کممطبوعاتی به

که به ینمنتشر کرد مبنی بر ا یکوتاه یجمعی ضرورتی ندارد، بیانیه یکرد که قرنطینه

ویروس کرونا مبتال شده است و خود را در قرنطینه قرار داده است )در طول کنفرانس 

، این ویروس»م تب و لرز را نشان داده بود(. حریرچی همچنین افزود: یمطبوعاتی هم عال

دموکراتیک است و تمایزی میان فقیر و غنی و دولتمردان و شهروندان عادی قائل 

 «شود.نمی

این  (۱)گفت چراکه ما همگی در یک قایق واحد هستیم.در این مورد او درست می

این واقعیت را فراموش کنیم که چه  یعیار دربارهتمامطنز کار دشوار است که ما این 

ای سوی یک همبستگی جهانی سوق داد، فاجعهچیزی همه ما را کنار هم جمع کرد و به

ی روزمره و در دستور اکید برای اجتناب از تماس مستقیم با که خود را در سطح زندگ

 ایزوله کردن بروز داد. دیگران و حتی در خود

و ما تنها با تهدیدهای ویروسی مواجه نیستیم، فجایع دیگری هم در افق پیش روی ما 

سالی، موج گرما، اکنون هم در حال وقوع هستند همچون: خشکشود و همدیده می

یم و غیره. در تمام این موارد، پاسخی که باید داده شود وحشت نیست بلکه عظهای توفان

 کار سخت و فوری برای ایجاد یک همکاری جهانی مؤثر است.
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 ( ایمن خواهیم بود؟virtual reality) آیا تنها در واقعیت مجازی

 ، در سفر«دونالد ترامپ»ریاست جمهوری آمریکا، را اولین توهم برای حل این مشکل 

سرعت فروکش خواهد کرد و ما فقط باید منتظر این اپیدمی به» اخیرش به هند مطرح شد:

 «گردد.باشیم و سپس زندگی به حالت طبیعی خود برمی (2)اسپایک

برخالف این امیدهای ساده اندیشانه، اولین چیزی که ما باید بپذیریم این است که 

فروکش کند، این تهدیدات در اشکال ماند. حتی اگر این موج تهدید کماکان پابرجا می

 شوند.تری ظاهر میجدید و حتی خطرناک

ترین تعامالت توانیم بینیم که این اپیدمی ویروسی بر روی ابتداییبه همین دلیل، می

ناب از گذارد، اجتهای دیگر و با اشیا پیرامونمان ازجمله بدن خودمان تأثیر میما با انسان

وی ها را لمس نکنید، بر ردستگیره است کثیف باشند، تماس با چیزهایی که ممکن

 آغوش گرفتن افراد و یا دست های عمومی ننشینید و از درهای توالت یا نیمکتصندلی

های ناخودآگاهمان هم باشیم: به ها خودداری کنید. ما حتی باید مراقب ژستدادن به آن

 بینی خود دست نزنید و یا چشمان خود را نمالید.

نند بلکه ما کهای دیگر نیستند که ما را کنترل میراین این فقط دولت یا سازمانبناب

باید همچنین یاد بگیریم که خودمان را کنترل و مراقبت کنیم. شاید تنها واقعیت مجازی 

اده العمحدود به جزایر افراد فوق ایمن تلقی شود و حرکت آزادانه در یک فضای باز،

 ثروتمند شود.

جا )در سطح واقعیت مجازی و اینترنت( ما باید به خودمان یادآوری کنیم اما حتی این

های دیجیتالی عمدتاً به ویروس« ویروسی»و « ویروس»های اخیر عبارت که در دهه

تیم ها آگاهی نداشوجود آن گذاشتند و ما ازاختصاص داشت که بر فضای شبکه اثر می

شد )مثالً از بین رفتن اطالعاتمان و یا حداقل تا زمانی که قدرت مخربشان آشکار نمی

ی معنای واقعی عبارت هارددیسک(. آنچه ما امروزه شاهد آن هستیم بازگشت گسترده

صورت هماهنگ در هر دو بعد های ویروسی بهویروس و ویروسی شدن است و عفونت

 کنند.مجازی و واقعی عمل می
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 داری( سرمایهanimism) بازگشت آنیمیسم

میسم ی آنیتوانیم مشاهده کنیم بازگشت پیروزمندانهعجیب دیگری که می یپدیده

مثابه های مالی بهداری است که با یک پدیدار اجتماعی همچون بازارها و یا سرمایهسرمایه

کند های بزرگ ما را بخواند احساس میکند. اگر کسی رسانهموجودات زنده برخورد می

 ستد آن نگران باشیم، هزاران نفری نیست که جان خود را از که آنچه ما واقعاً باید درباره

شفتگی آ»اند )و هزاران نفری که خواهند مرد( بلکه گویا آنچه باید نگران آن باشیم، داده

ا ای مسیر آرام بازار جهانی رطور فزایندهاست. ویروس کرونا به« ریختگی بازارهاهمو به

شنویم، رشد بازارهای جهانی دو تا سه درصد دچار طوری که میریخته است و همانهمبه

 افت شده است.

دهی مجدد اقتصاد جهانی ی نیاز فوری به سازماندهندهوضوح نشانها بهی اینآیا همه

مدل قدیمی  یاینجا دربارهالبته نیست که دیگر متکی به سازوکارهای نظام بازار نباشد؟ 

کنیم می جهانی صحبتسازمان در مورد یک نوع کنیم، بلکه تنها از کمونیسم صحبت نمی

ا را در ملت ه-اقتصاد را کنترل و تنظیم کند و همچنین حق حاکمیت دولتبتواند که 

صورت لزوم محدود کند. کشورها در گذشته توانستند چنین تشکیالتی را در مقابل جنگ 

 یم.هست انجام دهند و همه ما اکنون در حال نزدیک شدن به وضعیت یک جنگ پزشکی

های سودمند این اپیدمی بهراسیم. یکی از نمادهای های جنبهعالوه، نباید از پتانسیلبه

این اپیدمی مسافرانی هستند که در یک کشتی تفریحی بزرگ قرنطینه شدند، وسوسه شدم 

اری وآمدهای انحصبگویم به جهنم! )فقط باید مراقب باشیم که سفر به جزایر و رفت

های ها پیش مسافرتطوری که دههثروتمندان تبدیل نشود هماندوباره به امتیازی برای 

طورجدی تحت تأثیر ویروس کرونا قرار دارد که گونه بود( تولید خودرو هم بههوایی این

ابل در مقهای بدیلچندان هم بد نیست، زیرا این اتفاق ممکن است ما را مجبور کند به 

 ه دارد...همچنان ادامفهرست ر کنیم و این فردی فک یوسواس به استفاده از وسایل نقلیه
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ه اسم چیزی ب»، در سخنان اخیر خود گفت: «ویکتور اوربان»وزیر مجارستان، نخست

شود چه می «لیبرال وجود ندارد، لیبرال چیزی بیش از کمونیست با مدرک دیپلم نیست!

ما توجه های که به آزادیرا هایی اگر برعکس این جمله درست باشد؟ اگر تمام آن

غییرات ند که تنها با تاها را کسانی بدانیم که آگاهکنند لیبرال بنامیم و کمونیستمی

داری جهانی در حال نزدیک حفظ کنیم چراکه سرمایهها توانیم این آزادیمیرادیکال 

ت عنوان کمونیسهایی که خود را بهشدن به بحران است. پس باید بگوییم امروزه آن

د که چرا طورجدی مطالعه کردنهایی که بههایی با دیپلم هستند؛ لیبرالرالشناسند، لیبمی

 اند که فقط تغییرات اساسیما، مورد تهدید قرارگرفته و آگاه شده یهای لیبرالارزش

 ها را نجات دهد.تواند آنمی

 

 پیوند با منبع اصلی:

Coronavirus is ‘Kill Bill’-esque blow to capitalism and 

could lead to reinvention of communism 

 مترجم: هاینوشتپی

ما »کرد:  قرن پیش بیاناست که بیش از نیم« مارتین لوتر کینگ»ژیژک به این جمله  ی( اشاره۱)

گوید: یباره م، ژیژک دراین«ایم اما اکنون همگی در یک قایق هستیمآمدههای مختلفی از کشتی

]کشتی « ند پرنسسودایم»اگر ما شروع به تغییر رفتار خود نکنیم ممکن است همگی نهایتاً به کشتی 

 برسیم!تفریحی که در پی شیوع کرونا قرنطینه شد[ 

 (2 )spike –  انسانی  ایهسلولپروتئین وارد  ویروس کرونا به کمک اینپروتئین اسپایک که

 .؛ بنابراین وجودش برای بقای ویروس حیاتی استیابدمیشده و تکثیر 

 

https://www.rt.com/op-ed/481831-coronavirus-kill-bill-capitalism-communism/
https://www.rt.com/op-ed/481831-coronavirus-kill-bill-capitalism-communism/
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واهمه پیرامون ویروس کرونا شدت  کنند و ترس وسهام سقوط میهای درحالی که بازار

شیم. مان به آن بیندیاقتصادی واکنش یوقت آن رسیده است که اندکی دربارهگیرد می

های ناشی از واکنشهای منطقی و واکنشپردازان و عموم مردم بین سیاستالزم است 

یک تفک - برای نمونه درخواست کاهش مالیات و یا مقررات - اپورتونیسم ایدلوژیک

 قائل بشوند.

رکودی که  برایای باشد که ی منطقی باید به گونههاواکنشصریح گفته باشم  اگر

  .داشته باشد کاربرد  پردازان پیش خواهد آمدعملی سیاستبی ینتیجه در

 ناشی از ویروس کرونا عبارتند از: یسه ویژگی رکود بالقوه

 اگراتفاق بیفتد بسیار سریع اتفاق خواهد افتاد. -

 گیرند. ترین میزان مزد را میکمشود که اش شامل کسانی میدرابتدا زیان اصلی -

دولت مرکزی و دولت محلی از رکودهای محلی  اش برهای احتمالیزیان -

 تر و شدیدتر خواهد بود. مراتب بیشبه

 
 د. کرپردازی من برای هرکدام باید جداگانه سیاست یبه عقیده

ردم قرار اختیار م سرعت درشود باید بههرگونه کمک اقتصادی که در نظر گرفته می

زان مزدشان دست کسانی برسد که میتر از معمول هدفمند باشد تا بهبگیرد و حتی باید بیش

مدت کوتاهی ظرفیت دولت مرکزی و دولت  ای باشد که درگونهتر است. و باید بهکم

 یارهاختصار دربآید بهچه میآن بهداشت و اقتصاد بهبود بخشد. در یعرصه محلی را در

  .آن سخن خواهم گفتماقتصادی مناسب به واکنشاز ویروس کرونا و  رکود ناشی

نخست، اگر ویروس کرونا باعث کندی فعالیت اقتصادی بشود، این روند با سرعت 

گ آمد رکود بزرچه که در پیتواند اتفاق بیفتد. این رکود احتمالی با آنزیادی می

د این دلیل پیش آمد که حباب موجو( اتفاق افتاد بسیار تفاوت دارد. آن رکود به 2008)

ترکیدن آن شروع شده بود. از آن زمان  2006در بازار مستغالت ترکید که درواقع از 
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ی ناپذیر شده بود. وقتی رکود بزرگ آغاز شد، مشخصهبعد، وجود رکود تقریباً چارهبه

تشویق فعالیت  یپردازان باید متقاضی آن بوده باشند این بود که برنامهچه سیاستاصلی آن

 – پردازان در پیوند با ضرورت آخریبود. سیاستاقتصادی باید مؤثر، بزرگ و پایدار می

ناموفق بودند و از همین رو هم روند بهبود وضعیت اقتصادی چندین سال طول  -پایداری 

 کشید. 

آمدهایش با سرعت آشکار رکود ناشی از ویروس کرونا متفاوت خواهد بود چون پی

شد. درکشورهایی که این بیماری در آن شیوع یافته شیوع بیماری هم بسیار سریع خواهد 

برای  «گیری اجتماعیفاصله»العمل بهداشت عمومی آمدهای عکسعالوه پیبوده است. به

سرعت روشن خواهد شد. حتی قبل از این که موارد گزارش کاهش سرعت شیوع هم به

ها آییهای تجاری در گردهمار از لغو فعالیتتوجه بشود، دراخبشده در امریکا قابل

آمدهای اقتصادی ویروس کرونا وارد آمارهای گمان هنوز هیچ نشده و پیشنویم. بیمی

آمدها افتد( این پیاقتصادی ما نشده است )این هم معموالً با یک شکاف زمانی اتفاق می

 کنیم.را احساس می

به صورت نابرابری صدمه خواهند دید، « عیگیری اجتمافاصله»هایی که از دوم، بخش

تی و طور سنتی، بخش صنعهایی هستند که کارگران با مزد پایین دارند. بهمعموالً بخش

از  -نسبت باالست ها بهکه درواقع دو بخشی است که متوسط حقوق در آن -ساختمان 

قاضای ربه به ترکودهای سنتی صدمه خواهند دید و کارگران با مزدهای پایین هم وقتی ض

افتد، از رکود صدمه خواهند دید و این بخش اولین بخشی کل در اقتصاد به جریان می

نیست که از رکود سنتی صدمه خواهد دید. این جا هم رکود ناشی از ویروس کرونا 

ی اول در همان وهله« گیری اجتماعیفاصله»هایی که از این سیاست متفاوت است. بخش

الین(، و فروشی آنغیر از خردهها )بهفروشیها، خردهرستورانصدمه خواهند دید، 

طور متوسط در سطوح پایین قرار دارد. بعالوه خدمات فردی هستند که معموالً مزدشان به

چه مهم است این که کارگران در این بخش، پرداختی بسیار ناچیزی در شرایط بیماری آن

ن ی بهداشتی، ایبه مرخصی درمان و یا بیمه دارند. به خاطر مزد پائین، و عدم دسترسی
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کارگران که در خط مقدم بحران ویروس کرونا هستند و به همین دلیل، به کمک زیاد و 

 سریع نیازمندند. 

ی سالمت عمومی اتفاق خواهد افتاد ای از مداخالتی که در حوزهسوم، بخش عمده

ها یادآور شد که اید به دولتهای محلی خواهد بود. بی دولت مرکزی و دولتوسیلهبه

ی بهداشت عمومی که به کاهش سرعت شیوع ویروس کمک هرگونه اقدام در حوزه

 کند باید انجام بگیرد. می

اد با های دولتی در مواقعی که اقتصبینی است هزینهگونه که قابل پیشعالوه، همانبه

ی ند. چون درنتیجهکای پیدا میشود حالت ضد انگیزهی منفی روبرو مییک ضربه

یابد و هم به خاطر آن میزان مصرف ی منفی به اقتصاد، هم میزان درآمدها کاهش میضربه

شود تا درآمدهای مالیاتی دولت مرکزی و محلی هم شود که باعث میها کم میو هزینه

های عملیاتی خود را به توازن تر شود. چون دولت مرکزی و دولت محلی باید بودجهکم

که  آیدهای دولتی درمینند، این کاهش درآمدهای مالیاتی به صورت کاهش هزینهبرسا

شود. یکی از دالیلی که باعث شد بهبود اقتصادی تر شدن رشد اقتصادی میموجب کم

 پس از رکود بزرگ خیلی کند باشد و چندین سال طول بکشد همین بود. 

 کرونا، برای تخفیف صدماتهای رکود احتمالی ناشی از ویروس با توجه به ویژگی

 چه باید کرد؟ 

جاگیرشدن آن و از سویی تأثیر دو ویژگی این رکود احتمالی، یعنی سرعت همه

ن سازد که واکنش به آمستقیمی که بر کارگران با مزد اندک خواهد داشت، ضروری می

 سرعت و حتی به صورت کمک مستقیم به افراد انجام بگیرد. هم به

 2008ی محرک اقتصادی دولت جورج دبلیو بوش قانون بسته 2008 یفوریه در

(Economic Stimulus Act of 2008)  را امضا کردکه برای هرکسی که درامریکا

دالر )و  1200دالر و برای یک زوج هم  600ی پرداخت مالیات دارد چکی به مبلغ سابقه

صدمات ناشی از رکود ها فرستاده شد تا دالر هم به ازای هرفرزند( به آدرس آن 300
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اندکی تخفیف یابد. شش هفته پس از تصویب این قانون اولین چک ارسال شد، این 

ال پرداختند ارسها برای همگان حتی کسانی که میزان کمی مالیات بردرآمد هم میچک

 شد. 

توانیم از این الگو استفاده کنیم ولی این بار باید بهتر عمل کنیم. اولین نکته این که می

ی اقتصاد، این انگیزه به واقع کارآمد باشد، میزان چک باید برای این که با توجه به اندازه

ست که پیشنهاد کرده ا -مشاور ارشد اقتصادی دولت اوباما -تر باشد. جیسون فورمنبیش

نظر من این ارقام برای دالر پرداخت شود. به 500دالر و هر فرزند هم  1000برای هر فرد 

د. این میزان باید به همه یعنی حتی به خانوارهایی که مالیات بر درآمد هم شروع مفیدن

دالر  2000اش را به توان میزاندرآمد میپردازند پرداخت شود. برای خانوارهای کمنمی

دالر برای هر فرزند افزایش داد و همراه به افزایش درآمد از میزانش  1000برای هر فرد و 

 کاست. 

وانند کار تکنند و وقتی که نمیه افرادی که با مزدهای پایین کار میعالوه بر این، ک

ها نیز باید دربرابر اخراج از کار وقتی به خاطر بیماری سرکار کنند نیاز مالی دارند، از آن

حضور، بیماری یکی از اعضای شوند حمایت کر ) گاه ممکن است علت عدمحاضر نمی

 خانواده باشد(.

کند که پرداخت حقوق در صورت ییرات درواقع اثبات میدر درازمدت این تغ

ای برای کارشود و بیماری کارگر چرا باید براساس قانون جزو استانداردهای پایه

های آینده را در هفته( Healthy Family Act) «ی سالمقانون خانواده»گذاران باید قانون

افت قانون به کارگران حق دریتصویب کنند. عالوه بر این که در یک وضع طبیعی این 

دهد، بلکه هم چنین درشرایط اضطراری کنونی هم شوند را میحقوق وقتی که بیمار می

های فتوان به کارفرماها تخفیکند. البته میها را تضمین میدو هفته حقوق به آن پرداخت

کنند  مین مالیی اضطراری را تأها در این دورهمالیاتی موقت داد که بتوانند این پرداختی

هایی که شود تأمین مالی کنند(. در بخشضرورت اتخاذ می)یا دیگرتصمیماتی را که به

ن کارگران ها ایکارگران ممکن است از این وضعیت متأثر شوند، در مقایسه با دیگر بخش
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ی گیرد. این فاجعهی درمانی محدودتری دارند که بعضی موارد را دربر نمیمعموالً بیمه

تست انجام نشود  هاشت عمومی خواهد بود اگراز تعداد زیادی از افراد به خاطر هزینهبهدا

 مدیکر()ی درمانی آمد، بیمهو یا حتی مورد درمان قرار نگیرند. برای جلوگیری از این پی

وس های ناشی از ویرگونه ای متحول شود که بتواند تا آنجا که الزم است هزینهباید به

 دهد. کرونا را پوشش ب

یک راه سریع برای انتقال منابع به فرمانداران ایاالت این است که دولت فدرال سهم 

 2009ی درمانی سال آینده را اکنون به این فرمانداران بپردازد. در سال ی بیمهخود از هزینه

رفت از بحران انجام گرفت و این به گمان من مؤثرترین عنوان بخشی از سیاست برونبه

تواند سرعت اتفاق بیفتد، و کنگره میتواند بهقانون است. تزریق این منابع میبخش این 

در اختیار  توجهیشود که منابع قابلهمین هفته این انتقال را اعالم کند و این کار باعث می

وانند همه تگونه بشود، این فرمانداران میگیرد. اگر اینفرمانداران ایاالت مختلف قرار می

ی گسترش بیماری ضروری است های بهداشت عمومی را که در این دورهریگذاسرمایه

ها به صورت مانعی در مقابل تصمیمات گذاریچنین این سرمایهانجام بدهند و هم

 آمدهای منفی براقتصاد، عمل خواهد کرد.های محلی در واکنش به پیرکودافزای دولت

کنش شوک اقتصادی را که به آن وا های تشویق و ترغیب اقتصادی باید مشخصاًبرنامه

های زیادی مطرح خواهند شد که های آینده طرحدهند بشناسند. در روزها و هفتهنشان می

عمدتاً هیچ ربطی به شوکی که برما وارد خواهد شد ندارند. کاستن از مالیات بر درآمد، 

ی سال مالیات کاری در کاهشها، یا حتی اندکی دستو یا کاهش از مالیات بر سود شرکت

چیزی نیست مگر اپورتونیسم ایدئولوژیک و هیچ  هااحتماالً مطرح خواهند شد. این 2017

 ها را جدی بگیرد. کس هم نباید آن
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 اشاره

جان اقتصاد ایران وارد کرده بحران ناشی از کرونا شوک بزرگ جدیدی به کالبد نیمه

ویروس کرونا را عمدتاً در قالب هراس و اضطراب عمومی و  ی گسترشآثار اولیه است.

فروشی، رستوران و ونقل، خدمات خردههای خدماتی در حملافت شدید فعالیت

از سبینیم. در عین حال، همین هراس و اضطراب زمینهو خدمات گردشگری می داریهتل

شود. یی نیز میگیری موجی از سوداگری مالی روی اقالم ضروری معیشتی و داروشکل

کردن برخی اقالم ها و خرید و ذخیرههای آن را در هجوم نسبی به سوپرمارکتنشانه

 بینیم.تر زندگی توسط خانوارها میضروری

نسداد اگذشته از دو اثر ملموس باال در اقتصاد ایران که چند سالی است مبتال به 

ه ی دو سال گذشته بکل مختل شده و طاست و روند انباشت سرمایه در آن به ساختاری

های اقتصادی از کاهش شدید درآمدهای ارزی آسیب دیده است، گسترش سبب تحریم

به سبب عالوه بر انقباض بخش خدمات، مدت، کم در کوتاهویروس کرونا، دست

تأثیرگذاری بر روند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی روند افول تولید 

یش ب و گزارش اقتصادی بانک مرکزی ترازنامهبراساس . کندناخالص داخلی را تشدید می

درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد کشورهایی با مرز زمینی و آبی مشترک با  50از 

ی و ماتهای خدروست که استمرار بحران ناشی از کرونا صرفاً به حوزهازاین ایران است.

شدت روی شود بلکه بهها محدود نمیداری و مانند اینگردشگری و رستوران و هتل

یر نفت دارد تأثصادرات تری به اتکای کمناگزیر به روزها ایندرآمد ارزی کشور که 

 گذارد.می

ماه نخست سال جاری با نرخ  9در اقتصاد ایران ، گزارش مرکز آمار ایرانبراساس 

اریخ ایران مدرن را شاهد بوده ها در تدرصدی یکی از باالترین افول – 7.6رشد اقتصادی 

ز فالکت ای اکنندهموازات آن نرخ باالی بیکاری و تورم نیز سطح بسیار نگراناست. به

باید تأکید کرد و به خاطر سپرد که اقتصادی را شکل داده است. در چنین شرایطی، 

https://pecritique.com/2019/07/23/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5/
https://pecritique.com/2019/07/23/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5/
https://www.cbi.ir/datedlist/19341.aspx
https://www.amar.org.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://www.amar.org.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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شویم بدون رهایی از هایی پیاپی که با آن مواجه میرفت از هراس و بحرانبرون

 پذیر نیست.ساختارهای معیوب کنونی امکان

آمدهای بحران ی پیی دو یادداشت کوتاه دربارهخوانید ترجمهچه در ادامه میآن

 کرونا بر اقتصاد چین و جهان است. )نقد اقتصاد سیاسی(

 

 اقتصاد جهان آمدهای ویروس کرونا برپی
____________________ 

 درصد  4.5به  2020چین در فصل اول سال رود نرخ رشد اقتصادی انتظار می

 کاهش یابد که از زمان بحران مالی تاکنونی کمترین میزان رشد است.

 از ویروس  شدتالمللی تقاضای جهانی برای نفت بهآژانس انرژی بین یگفتهبه

 .کرونا صدمه دیده است

 ته و شها در چین برجریان کاالها و قطعات ازچین اثر منفی گذاتعطیلی کارخانه

اهد خو ای منفیآمدهها در سرتاسر جهان از جمله اپل و نیسان پیبرای کارخانه

 داشت. 

 رود زیان این ویروس کلنجار می یدرحالی که چین با شیوع گسترده

 ود. شهم انباشت می روی سرتاسر جهان بر اش دراقتصادی

  رماه دسامبر در مورد ابتالد به این نوع ویروس تازه که د هزار70تاکنون بیش از

 و درسرتاسر جهان در حال گسترش است. هووهان ظهور کرد مشاهده شد

 به –عرضه  یتر شدن درآمدها و اختالل در زنجیرهواحدهای تجارتی با کم 

چنین ها میلیون تن و همطینه بودن دهنها در چین و در قرکارخانه تعطیلی خاطر

 -شودهای هوایی که در دیگر کشورها اعمال میمحدودیت برای مسافرت
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ه شدت بها و کشورها بهشرایطی که بسیاری از بنگاه در روند.کلنجار می

 گیرمهبیماری هآمدهای اقتصادی این سالمت اقتصادی چین وابسته هستند، پی

 کنیم.بررسی میاختصار بهرا 

 ترین اقتصاد درگیر تجارت جهانی ن و عمدهچین دومین اقتصاد بزرگ جها

آمدهای اقتصادی ویروس کرونا تهدیدی برای رشد اقتصاد است در نتیجه پی

 جهانی هم هست.

  فوریه انجام داد  13تا  7رویترز در یک نظر سنجی که از اقتصاددانان در طول

رشد اقتصادی چین  2020برای فصل اول سال  رودنتیجه گرفت که انتظار می

درصد بود.  6در فصل قبل  رشد درصد کاهش یابد درحالی که میزان 4.5به 

ه ترین میزان است. البتسو کماین میزان رشد از زمان بحران مالی جهانی به این

اقتصاددانان با خوش بینی معتقدند که اگر بتوان جلوی گستری این ویروس را 

 خواهد گشت. رونق پیشین باز یسرعت به دورهگرفت اقتصاد چین به

 آمدهای نفت دراقتصاد جهان است. با توجه به پی یترین واردکنندهچین بزرگ

المللی انرژی برآورد های هوایی، آژانش بینبر صنایع و مسافرت سویرو

کند که برای اولین بار در طول یک دهه، تقاضا برای نفت در اقتصاد جهان می

ر ها دکارخانه یطیلی گستردهآمد ویروس کرونا و تعشد. پی نزولی خواهد

اضا شود که تقچین برتقاضای جهانی برای نفت خیلی جدی بود. برآورد می

بشکه  هزار435به نسبت سال پیش روزی  2020فصل اول سال  برای نفت در

 سال گذشته است. 10تر شودکه اولین کاهش این چنینی در کم
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 درسرتاسر جهان اثرگذاشته است ها کمبود کاالها و قطعات از چین برکمپانی

س ها شروع فعالیت را پتر ویروس کارخانهچون برای جلوگیری از شیوع بیش

 از تعطیالت سال جدید درچین به تعویق انداخته و کارگران سرکار نرفتند.

 یدی های تولخیر در فعالیتأبا ت -فاکس کان -شریک تولیدی اپل در چین

ندگان اتوموبیل از جمله نیسان و هیوندایی مواجه شده است. بعضی از تولیدکن

 اندهای خود در خارج از چین را تعطیل کردهطور موقت بعضی از کارخانهبه

 اند. چون با کمبود مواد یدکی روبرو شده

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

  رزشی در چین و در های وهای تجاری و فعالیتی از نمایشگاهبسیارتعداد

سرتاسر آسیا یا تعطیل شده و یا به تعویق افتادند. صنایع مسافرتی و توریسم از 

و لغ دلیلاند. برآورد شده است که بهدیده هنگفتآمدهای ویروس زیان پی

بین  2020فصل اول سال  ها میزان درآمد صنایع هواپیمایی جهانی درمسافرت

. سازمان هواپیمایی غیر نظامی وابسته به سازمان میلیارددالر زیان ببینید 5تا  4

نی، های چیملل برآورد کرده است که به خاطر لغو مسافرت از سوی توریست

تر درآمد دالر کم میلیارد 1.29، بیش از 2020پایان فصل اول سال  ژاپن در

 دالر خواهد بود. میلیارد 1.15خواهد داشت و میزان زیان برای تایلند هم 

 

 ریچارد پارتینگتون/  آمدهای اقتصادی ویروس کروناپی

بعد از ویروس کرونا برای دنیای تجارت و برای اقتصاد جهان  یدهفزاین یهزینه

 ،دی لطمه به بخش صنایع خوربارهدچین  و انتشار گزارشهای بزرگ بنگاه رسانیاطالع



 کرونا آمدهای اقتصادی ویروسپی 144 

دومین اقتصاد جهان که این  های صنعتی درترین نمای فعالیتتر خواهد شد. تازهروشن

های ای را در ماه فوریه که فعالیتشود قرار است سقوط تولیدات کارخانهمیهفته منتشر 

یدی را مختل تول یعرضه یزنجیره ،مربوط به قرنطینه برای جلوگیری از گسترش بیماری

اهد وی اقتصاد در سرتاسر جهان خاباری برآمدهای زیاننشان بدهد که البته پی ،کرد

 داشت. 

بت به نس»ویروس کرونا پینگ درآخرهفته گفت که  ی جیشرییس جمهور چین 

مدت و آمدها کوتاهو افزود که پی« جامعه خواهد داشت آمد بزرگی براقتصاد وپی

های خود خواهد آمدها برکوششکنترل خواهد بود و دولت هم برای تخفیف پیقابل

های اقتصادی به اقدامات متعددی ر دولت برای احیای فعالیتاخیهای این هفته افزود. در

 زد. دست 

 یدهندهمشنبه گفت که واکریستالینا جورجیوا یک ،المللی پولرییس صندوق بین

های مایتحویژه برای کشورهای فقیرتر حاضر است به -ی پولالمللبینصندوق  - نهایی

 د. کنپرداخت ارایه به صورت وام و پیشاضافی 

صندوق  اعالم کردگفت سخن می 20 گروهسای مالی ؤکه در کنفرانس ردرحالیوی 

مدت خواهد بود ولی در عین حال هشدار آمدها محدود و کوتاهاین باور است که پی بر

ی همکار»مخرب داشته باشد. او افزود  یآمدهاتواند پیدار ویروس میداد که شیوع ادامه

وشن ر خصوص اگراش اساسی است بهآمدهای اقتصادیجهانی برای کنترل ویروس و پی

 «. دار خواهد بودشود که شیوع آن گسترده و ادامه

تشدید ا رکننده های جلوگیریفعالیتتعطیالت آخر هفته مقامات دولت ایتالیا  طی

و این تر شده یورو بیش یرشد اقتصادی منطقه ثیرگذاری برأت یچون امکان بالقوه کردند

 اقتصاد ایتالیا حتی پیش از این هم گرفتار رکود شده بود. که  استدر حالی 

کشور به این ویروس جدید که از شهر ووهان چین درابتدای  27در  نفر هزار76بیش از 

 اند.هم از این بیماری درگذشته نفر 2200اند. و بیش از سال شروع شد، آلوده شده
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قرار است  -ایرویز و آبیریا هم هست که مالک برییتش - یالمللبینگروه هواپیمایی 

برای بررسی  را منتشر کند که حتماً 2019جمعه برآورد وضعیت مالی خود برای سال 

 -ییونقل هوای حملالمللبین یآمدهای آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اتحادیهپی

قاضای تپیش هشدارداد که کاهش  یهفته -کندکه منافع صنایع هوایی را نمایندگی می

 23.7 –دالر  میلیارد 29.3شود که درآمد این صنایع در سال جاری مسافران باعث می

هوایی  هاییک دهه برای اولین بار شاهد کاهش مسافرت طیتر شود و کم – پوند اردمیلی

 خواهیم بود. 

گذاران چهارشنبه گزارشی گروه کاالهای الکچری هرمس برای راهنمایی سرمایه

های ، زنجیرهونقلحملهای اند که گروهگران هشدار دادهکرد. تحلیلمنتشر خواهد 

انی فروشان در میان کسها، تولیدکنندگان کاالهای الکچری و خردهداران، هواپیماییهتل

کنندگان چینی از خرید یا رفتن به مسافرت مصرف عخواهند بود که به خاطر امتنا

 ترین زیان را خواهند دید. بیش

هایی وجود دارد عرضه در اقتصاد جهانی هم نگرانی ینجیرهزی دربارهال، عین ح در

 یتههف روکنند. کمپانی جگوار و لندلواند و کار نمیهای چینی تعطیلچون کارخانه

اجه با کمبود قطعات یدکی موها در انگلیس کارخانهکه ممکن است  ندداد گذشته هشدار

ا قطعات الزم هها آناند که با توقف فعالیتکرده کنندگان اتوموبیل اعترافتولیدشوند. 

صدا درآورده که  را بهاند. اپل هم آژیر خطر را در چمدان از چین به انگلیس وارد کرده

  های چینی با کمبود آیفون مواجه شویم.ممکن است به خاطر تعطیل فعالیت در کارخانه

 

 

 اصلی: منابعپیوند با 
 

1. Economic impact of coronavirus outbreak deepens 

2. The economic effects of the COVID-19 coronavirus around the world 

https://www.theguardian.com/business/2020/feb/23/economic-impact-of-coronavirus-outbreak-deepens
https://www.theguardian.com/business/2020/feb/23/economic-impact-of-coronavirus-outbreak-deepens
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/coronavirus-economic-effects-global-economy-trade-travel/
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(1) 

 گیرهای اجتماعی برای مقابله با بیماری همهبیمه

 1گابریل زوکمنو  امانوئل ساز

 

ه برای گیری اجتماعی، کهای فاصله. سیاستکندویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می

هایی چون مقابله با شیوع بیماری اهمیت مبرم دارد، باعث شده تا تقاضا در بخش

های اجتماعی کاهش یابد و صنایع دیگر هم ها و سرگرمیها، هتلونقل، رستورانحمل

توانند سرکار حاضر شوند، و شیوع کارگران نمی)ضه ی عرسبب اختالل در زنجیرهبه

رود توانند به کارشان ادامه بدهند. انتظار میها شده است( نمیبیماری باعث تعطیلی بنگاه

مدت باشد، و احتماالً تنها چند ماه طول بکشد. اگرچه دولت ی مستقیم به تولید کوتاهلطمه

تواند برای ولید کار مؤثری بکند، ولی میی مستقیم به تتواند در خصوص این لطمهنمی

ی تخفیف سختی اقتصادی در طول شیوع بیماری مؤثر باشد و مانع از آن شود که این لطمه

 مستقیم به تولید باعث زیان درازمدت به اقتصاد بشود. 

های ها زیانتواند برای بنگاهی مستقیم به تولید میی دولت، این لطمهدر نبود مداخله

ها کارکردن گسترده خود را نشان بدهد. بسیاری از بنگاهبار آورد و به صورت بیبه زیادی

ه کنند. طور مؤثر مقابلقدر نقدینگی ندارند که با این کمبود در تقاضا بهو کارگران آن

ران و سختی بر زندگی کارگها بهخطری که وجود دارد این است که ورشکستگی بنگاه

های درازمدت خواهد اهد گذاشت. تعطیلی هر واحد تولیدی زیانها اثر خوخانوارهای آن

ع بحران شود و باید پس از رفی بین کارفرمایان، کارگران و مشتریان قطع میداشت. رابطه

ها و ازنو بازسازی شود و کارگران بیکارشده باید کار تازه پیدا بکنند. حتی برای بنگاه

ها و تداوم همانند، حفظ بنگاعی از فعالیت بازمیگیری اجتمادلیل فاصلهکارگرانی که به

 این که به کارگران مزدشان پرداخت خواهد شد اهمیت اساسی دارد. 

                                                      
 .برکلی هستند -امانوئل ساز و گابریل زوکمن به ترتیب استاد و دانشیار اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا . 1
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ها تواند مددکار شرکتهای بدون بهره، میتدارک نقدینگی، برای مثال به شکل وام

 تو کارگران بیکارشده باشد که این شرایط بحرانی را از سر بگذرانند ولی این سیاس

ه تواند زیان به بنگاه یا به کارگران را جبران کند، بلکخود کافی نیست. وام نمیخودیبه

تری سرشکن کنند. درمورد بحران ها را بر مدتی طوالنیدهد هزینهها امکان میتنها به آن

قبل ها و کارگران را تآید که دولت زیان بنگاهناشی از ویروس کرونا، به نظر درست می

ندیده به شود بتوانند تقریباً صدمهها وقتی که این بحران شدید برطرف میآنکند تا 

 کارشان ادامه بدهند. 

های اجتماعی ای از بیمهگیر جهانی، ما به نوع تازهدر پیوند با این بیماری همه

کند. ها عمل میگذاری شده و از طریق بنگاهای که مستقیماً هدفنیازمندیم. یعنی بیمه

عنوان تواند عمل کند این است که دولت بهی اجتماعی میای که این نوع بیمهشیوه بهترین

طور کامل جای تقاضایی را که از دست آخرین خریدار وارد عمل شود. اگر دولت به

تواند به کارگرانش مزدشان را بپردازد و رود در بازار پر کند، هر واحدی میمی

ای که انگار در شرایط عادی و طبیعی دارد گونهکند بهای خود را حفظ های سرمایهدارایی

عنوان د بهتوانگونه دولت میدهد. برای این که نشان بدهیم که چههایش ادامه میبه فعالیت

های هواپیمایی را در نظر بگیرید. اگر تقاضا برای آخرین خریدار عمل کند شرکت

کند، ولت این جای خالی را پر مییابد، ددرصد کاهش می 80های هوایی مثالً مسافرت

های کند و در نتیجه درآمد شرکتها درپرواز را خریداری میدرصد صندلی 80درواقع 

های هواپیمایی بتوانند حقوق شود شرکتماند. این باعث میاز فروش بلیط ثابت می

 با خطرهای شان را بدون این که کارمندان خود را بپردازند، هوا پیماها و دیگر دارایی

 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 

 های مدیریتی نداشته و بعالوه یک شوک موقتی است.ها مدیران در حوزهتصمیم گیری
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برعکس  شوند. درستهای گوناگونی از این شوک متاثر میثانیا، صنایع مختلف به شیوه

د و یابهای کاهش مییک شرایط رکودی معمولی که در آن تقاضا تقریبا درهمه بخش

 هیچ گونه محدودیت زمانی هم ندارد. 

ت؟ عنوان آخرین خریدار چه میزان هزینه خواهد داشدولت در اجرای این برنامه به

ود شدرصدی در تقاضا برای کاالها و خدمات که سه ماه طول بکشد موجب می 40کاهش 

طور کامل تواند بهرشد منفی داشته باشد. دولت می درصد 10تا تولید ناخالص داخلی 

تولید ناخالص داخلی را با افزودن بر بدهی خود درصد  10زیان بخش خصوصی به میزان 

ری اجتماعی به گیقیم به تولید ناشی از اجرای سیاست فاصلهی مستجبران کند. یعنی لطمه

آمدهای توزیعی این سیاست را با مدیریت شود. پیحساب دولت واریز و اجتماعی می

یاتی تواند تصمیم بگیرد که با نظام مالتوان کنترل کرد. دولت بعدها مینظام مالیاتی می

 های تصاعدی وا استفاده از مالیاتبرای بازپرداخت این بدهی چه بکند و احتماالً ب

 ستانی از ثروتمندان آن را بپردازد. مالیات

عیب به اجرا گذاشت ولی انجام طور بیتوان بهی خریدار آخرین را هرگز نمیبرنامه

ترین شکل اجرای آن است. برای کسانی که برای خود کار زیاندست دولت کمآن به

ها ی آنهای درآمدتواند زیاندگان اینترنتی دولت میکنند و کارگران دیگر مثل راننمی

ی بزرگ، های بیکاری بسیار شباهت دارد. برای بنگاهرا جبران کند و این کار به بیمه

د کرد. ها کارگران را بیکار نخواهنهای دولتی باید مشروط به این باشد که این بنگاهکمک

 -اند حتی وقتی که بالاستفاده شده -ها هم بهتر است تا کارگران خود را برای بنگاه

رعت تولید سچنان نگاه دارند تا بعد بتوانند همین که تقاضا رو به افزایش گذاشت، بههم

را ازسر بگیرند، بدون این که مجبور باشند به استخدام کارگران تازه اقدام کنند. درب 

 اید پرداختشوند حقوق معلمان بخش آموزشی دولتی، حتی وقتی مدارس تعطیل می

 شود. 
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آمدهای اقتصادی بیماری گسترده از آن صحبت هایی که برای مقابله با پیطرح

دمه هایی که صطور مؤثری برای اثرگذاری بر بخششود هم کافی نیستند و هم بهمی

 خواهند دید، هدفمند نیستند. 

کند. به میهای آنها را جبران نها کمک خواهد کرد ولی زیانها به آنوام به بنگاه

ولی  کندها مساعدت میتعویق انداختن پرداخت مالیات به حفط نقدینگی در بنگاه

ایی هم خواهد هخوبی هدفمند نیست چون این به تعویق انداختن مالیات حتی شامل بنگاهبه

اند. پرداخت مستقیم به افراد )برای نمونه فرستادن شد که از این وضعیت زیان ندیده

 طورموقتهای اقتصادی بهالری برای خانوار( اگرچه در تخفیف سختیهای هزار دچک

طور مؤثر هدفمند نیست و بعالوه برای کسانی که کمک خواهد کرد ولی این سیاست به

اند، میزانش ناچیز است و آنها هم که هنوز کار عنوان مثال کارشان را از دست دادهبه

ها نیاز ندارند. در طول اجرای سیاست اختاند که به این پردکنند و تأثیر نگرفتهمی

چون  گونه بر تقاضای کل بیفزاییم،گیری اجتماعی، هدف این نباید باشد که چهفاصله

ی بیکاری و ی بسیاری از کاالها و خدمات قدرت خرید ندارند. بیمهمردم برای هزینه

را ازدست  انشوند، برای کمک به کارگرانی که کارشپرداخت وقتی کارگران بیمار می

 رد. ها کمکی نخواهد کدهند یا آنها که قادر به کار نیستند مفید است ولی به بنگاهمی

ی آخرین خریدار در صورتی که برای مدت بسیار محدودی اجرا شود مفید این برنامه

های تجاری توان مدیریت کرد و تصمیم گیریی آن را میعالوه هزینهخواهد بود و به

های ناشی از ویروس ی هزینهثر نخواهند شد. با این همه، باید گفت که همههم از آن متأ

م به ی مستقیکرونا را جبران نخواهد کرد. مهم نیست که دولت چه خواهد کرد ما با لطمه

یافت شان را درهای هواپیمایی حقوقتولید روبرو خواهیم شد. حتی اگر کارمندان شرکت

ها مثل بخش مواد غذایی، مستقیم برای بعضی از بخش کنند، پروازی انجام نخواهد شد.

ی های ناشی از قرنطینه، اختالالت در زنجیرههای دیگر، به خاطر محدودیتاز هر چه

آخرین  عنوانی دولت بهسبب معیارهای قرنطینه اثری نخواهد داشت. ولی برنامهعرضه به
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ها هد داد. برای خانوارها و بنگاها را اندکی تخفیف خواهخریدار، سختی کارگران و بنگاه

مدهای آجریان نقدینگی را حفظ خواهد کرد در نتیجه شوک ناشی از ویروس کرونا پی

د ای که ناچارند از مصرف خوثانوی بر تقاضا نخواهد داشت، یعنی کارگران بیکار شده

احیا کرد. را  هاتوان به سرعت فعالیتبکاهند. همین که روند نزولی تقاضا متوقف شود، می

ای که اند ولی تدارک این جریان نقدینگی به شیوههای تجاری فعالً ضربه خوردهفعالیت

اشت ی بهدشود این فعالیت تا زمان رفع این بحران در حوزهایم، باعث میبررسی کرده

 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

 

. گیردی عرضه هم روزانه شدت میاند. اختالل در زنجیرهبازارهای جهانی پرنوسان شده

ی گذاران هم همهاندازند. سرمایهدور میهای پیشین خود را بهنگریاقتصاددانان هم پیش

اند. شیوع ویروس کرونا بحرانی در شان را به بازار اوراق قرضه معطوف کردهتوجه

شود. سازمان است که دارد به بحرانی اقتصادی دگرسان می ی بهداشت عمومیحوزه

گوید که در بهترین حالت، های اقتصادی و توسعه در برآورد این ماهش میهمکاری

 درصد کاهشآمدهایش رشد اقتصادی جهان را نیمبیماری ناشی از ویروس کرونا و پی

کار گونه بهی را چهها معیارهای مالی اضطرارخواهد داد. ولی برحسب این که دولت

نظر گونه واکنش نشان خواهند داد، بهی بهبود بهداشت عمومی چهگیرند و در حوزهمی

رسد که رشد اقتصادی جهان حدود نصف خواهد شد و به این ترتیب بسیاری از می

ی این سازمان، از زمان عیار خواهند شد. به عقیدهکشورهای جهان گرفتار رکود تمام

 کند. اماترین خطری است که اقتصاد جهان را تهدید میاین بزرگ 1929رکود بزرگ 

مقابله با این خطر بزرگ چندان آسان نیست. بحرانی که شروع اش با شیوع یک بیماری 

پردازان در آمدهای آن برای سیاستباشد بحرانی غیرعادی است و بعید نیست مقابله با پی

 د. ی جهان بسیار دشوار باشامریکا و بقیه

است.  آوری همراهاطمینانی حیرتاولین دلیل این است که شیوع ویروس کرونا با بی

ها خواهند اند و یا حتی چه تعداد از آندانند چه تعداد از مردم آلوده شدهمسئوالن نمی

الً چه داند که اورو هستند و کسی نمیاطمینانی کامل روبهها و خانوارها با بیمرد. بنگاه

طور ها چه بکنند. همانآمدهایش قرار است دولتکشد و یا برای مقابله با پیمیمدت طول 
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دهد، مردم عادی به شدت واهمه دارند و بعید که خرید ناشی از هراس در بازارها نشان می

 نیست که این وضعیت برای چندین ماه طول بکشد. 

. در قتصادی استی تأثیرگذاری ویروس کرونا بر میزان رشد ادلیل دیگر هم شیوه

وضعیت رکودی وقتی  2001بسیاری از رکودها، ازجمله رکود بزرگ و یا رکود سال 

ها کارگران هشود، بنگاگونه میتشدید شد که میزان تقاضا در بازار کاهش یافت. وقتی این

کنندگانی که کمبود نقدینگی دارند، از خرید خانه و یا خودرو کنند، مصرفرا بیکار می

صاد نفع اقتهای پرخطر که در درازمدت بهگذاران هم به پروژهکنند. سرمایهمیاجتناب 

ت های اقتصادی و تغییر جهدهند. برای تخفیف زیاناست دیگر منبعی تخصیص نمی

های اسنادی دهند و برداراییهای مرکزی نرخ بهره را کاهش میی تجاری، بانکچرخه

ردن تری به گکنند تا ریسک بیشا تشویق میگذاران رافزایند و سرمایهامن خود می

ر اختیار تری دکاهند و منابع مالی بیشبگیرند، کنگره و پارلمان هم از میزان مالیات می

ی دولت در ساختن دهند و در ضمن هزینهها و حتی خانوارها قرار میشهرها، ایالت

 شود. تر مییشمحیطی بهای بهداشت زیستها، مدارس و پروژهزیربناها، مثل پل

ی عرضهگذارد. این ویروس برولی ویروس کرونا تنها بر تقاضا دراقتصاد اثر منفی نمی

کل هم اثرات زیادی گذاشته است. تا به همین جا، شیوع این بیماری باعث شده که با 

ی بسیاری از داروها، صنایع شیمیایی، ابزارهای پزشکی، و کاالهای مصرفی کاهش عرضه

ل ها در چین تعطیرو هستیم، چون کارخانههای هوشمند در بازار روبهگوشی معمولی مثل

نیروی  هم ریخته است. با کمبودی مبادالتی را بههای پیچیدهشده و این تعطیلی هم شبکه

رو هستیم چون بسیاری از کارگران مجبورند در خانه بمانند و سرکار نروند. انسانی هم روبه

ی جیرهدیگر تنها به زن»نوشته است این ویروس  استاندارد اند پورگر طور که تحلیلهمان

گیرند هم عرضه و هم تقاضا هردو از این بابت تأثیر می»بلکه « ی کل مربوط نیستعرضه

 «. انددلیل شرایط مالی محدودکننده تشدید شدهآمدها هم بهو این پی

ها در سرتاسر جهان برای کمک به این که اقتصادشان گرفتار واشنگتن و دیگر دولت

ی. های مالهای پولی و سیاستسقوط آزاد نشوند دو نوع ابزار در اختیار دارند. سیاست
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وسوی تقاضا در اقتصاد اثر ها عمدتاً بر سمتمشکل در این است که هر دو این سیاست

ناهایی را که ویروس کرونا )عمدتاً در بخش عرضه( ایجاد توانند تنگگذارند و نمیمی

کند برطرف نمایند. تا همین جا فدرال رزرو در حرکتی غافلگیرکننده نرخ بهره را می

ی که ی امریکایگونه به آن تولیدکنندهکاهش داد. اما کاستن از نرخ بهره قرار است چه

ارد کند کمک کند؟ بریان کولتون تواند کاالهای واسطه ای الزم خود را از چین ونمی

رایط ی پایین در این شگوید منافع نرخ بهرهاقتصاددان ارشد مؤسسه فیچ ریتینگز می

ی ای از شوک اقتصادی وارده از اختالل در زنجیرهبرانگیز است چون بخش عمدهپرسش

 لعالوه، فدراشود. بههای اقتصادی ناشی میهای رسمی در فعالیتعرضه و محدودیت

اند که درواقع این ابزار حدی پایین آوردههای مرکزی نرخ بهره را بهرزرو و دیگر بانک

 پردازی دیگر کاربردش را از دست داده است. اصلی سیاست

های ماند یعنی گنگره و دیگر نهادبه این ترتیب تنها ابزارهای سیاست مالی باقی می

ی دولتی را افزایش بدهند. دونالد هاگذاری در کشورهای مختلف میزان هزینهقانون

تری خواهند قانون موقتی بخشش مالیاتی را بگذرانند که پول بیشترامپ و مشاورانش می

 تواند مددکار باشد چون باها نمیپردازیدر جیب کارگران باشد. ولی این نوع سیاست

و حتی  اندتعطیلی محل کار بسیاری از خانوارها منبع درآمد خود را از دست داده

ی برق و مایحتاج دیگر خود را بپردازند. این سیاست برای جلوگیری از توانند هزینهنمی

ثری نخواهد شوند هیچ اها که به خاطر اختالل در تولید ورشکست میورشکستگی کمپانی

 رودآور خانه مریض است و یا سرکار نمیداشت. و به همین نحو برای خانواری که نان

 د. ای نخواهد بوی بیمار رسیدگی کند، هم مفید فایدهیک وابسته برای این که به

رای جانبه بما به طرحی همه»گوید جان کوچرین، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، می

های مقابله با بحران ناشی از ویروس کرونا نیاز داریم که بدون این که به بحران در شاخه

کوچرین ادامه  اید،بله درست شنیده«. یری کندها جلوگتر دامن بزند، از ورشکستگیپایین

وکارها و جلوگیری از ورشکستگی همگانی و ها و کسبتنها راه حفظ شرکت»دهد می
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ای که شیوع بیماری را پوشش هاست چون نظام بیمهخانوارها کمک مالی برای نجات آن

ای هم وجود ندارد. دانم چنین برنامه کند تا جایی که من میوی اضافه می«. بدهد نداریم

 توان چنین برنامه ای تهیه کرد. جیسون فورمن، اقتصاددانالبته معنایش این نیست که نمی

هاروارد، معتقد است که کنگره باید تصویب کند که فوراً به هر فرد بالغ امریکایی دانشگاه 

رای بعضو مرکز واشنگتن  -دالر بپردازد. کلودیا سهرن  500دالر و هرکودک هم  1000

هایی برای کمک مالی به خانوارهایی که گرفتاری دارند پیشنهاد رشد برابر هم سیاست

ای پردازی از خود عالقهکرده است. ولی دولت ترامپ هرگز برای رهبری در سیاست

های باتجربه ناموفق بود و رهبران اصلی نشان نداده است. دولت او در جذب تکنوکرات

ای در مدیریت بحران مالی ندارند و حتی باعث هیچ تجربه داری، تقریباًوزارت خزانه

ی ادارات مختلف دولتی از کارشان استعفا اند که هزاران نفر از کارمندان باتجربهشده

کوشد با گسترش بیماری و بحران اقتصادی ناشی از آن مقابله بدهند. امریکا در حالی می

 را برای مقابله با آن ندارد.کند که دانش نهادی و دلیری تکنوکراتیک الزم 

آفرین سازی و رکود سیاسی هم بخشی از مشکل ماست. دولت ابزارهای ثباتدوقطبی

ذاران گخودکار کمی دارد که در این شرایط بتواند مددکار باشد و ضروری است قانون

ا هدر این مورد به اقدام دست بزنند. ولی درگنگره وحدت نگاه وجود ندارد. دموکرات

خواهان هم در مجلس سنا اکثریت رل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند و جمهوریکنت

حت کنترل ت» کند ویروس کرونا دارند. درنتیجه در سال انتخاباتی که کاخ سفید ادعا می

سرعت و هایی که بهمداران برسر سیاستو مشکالت زیادی نداریم، توافق سیاست« است

 مسائل مقابله کند، ساده و آسان نیست.  طور مؤثر بتواند با اینبه

پردازی در این خطر که شیوع این بیماری در بیرون از امریکا شدت بگیرد هم سیاست

ا را هایش تقاضا در اقتصاد امریکتواند با سیاستکند. کنگره میامریکا را دشوارتر می

کند. تواند بمیافزایش بدهد ولی برای افزایش تقاضا خارج از اقتصاد امریکا کاری ن

ویروس کرونا به اقتصاد چین صدمات زیادی »گوید گر مودی میمارک زندی، تحلیل

هان اقتصاد ج«. »آیدزده است که اکنون دارد به صورت ضربه به کل اقتصاد جهان درمی
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حتی قبل از شیوع این بیماری بسیار شکننده بود و در برابر رویدادهایی که غیرمعمول 

تری داشت و ویروس کرونا یکی از آن موارد غیرمعمول است. بیشباشند شکنندگی 

روشن نیست این ویروس از کجا آمده است ممکن است این ویروس درواقع همان چیزی 

غیر  یعنی رویدادی بسیار نادر و –گویند روایت قوی سیاه باشد که اقتصاددانان به آن می

آمدهای مهمی داند ولی پیچیزی نمی اشبینی که تا اتفاق نیفتد کسی دربارهقابل پیش

 «.خواهد داشت

 شوند.جا بسیار حادند و درسرتاسر جهان هرروز حادتر میآمدها تا به همیناین پی

 مانند. آمدها باقی میحتی وقتی که ویروس هم سرانجام از انظار برود، این پی

 

 پیوند با متن اصلی:
The Coronavirus Recession Will Be Unusually Difficult to Fight 

  

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/viral-recession/607657
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(3) 

 اقتصاد ایتالیا خیلی جدی خواهد بود های ویروس کرونا برزیان

 تایمز مالی

 

درشهر گوانزاته که به مرز سوییس نزدیک است، سرجو تامبورینی در برابر این 

خطر های تجارتی پیوسته با منسوجات او را بهی فعالیتبحران بهداشت عمومی که همه

 ترین کار این است کهساده»گوید که کند. آقای تامبورینی میسری میانداخته خیره

ن تصمیم گرفتم که بحنگم چون االن دیگر زمان ی دنیا را قرنطینه کنیم ولی مهمه

 «. جنگیدن است و ما در حال جنگ هستیم

اسپا با برندهای الکچری همکاری دارد و ساالنه چهار شرکت نساجی او به نام راتی

دست درصد درآمد او هم از صادرات پارچه به 80کند. میلیون متر پارچه تولید می

اردی است، یعنی بخشی از ایتالیا که شیوع ویروس آید. مرکز اصلی شرکت در لمبمی

 ی نقاط اروپا شدیدتر است.کرونا در آن از بقیه

کار گرفته شد برای دولت ایتالیا هم شدیدترین نوع محدودیتی را که در اروپا به

د در خانه شوها گفته میکار گرفته است و به ایتالیاییجلوگیری از گسترش ویروس به

ها، مدارس، بمانند و مگر برای نیازهای اضطراری از منزل خارج نشوند. بارها، رستوران

ها و ها به غیر از داروخانهفروشیی خردهکز ورزشی و همهها، مراها، موزهدانشگاه

اند. وقتی مردم با هم مالفات های غذا فروشی درسرتاسر کشور تعطیل شدهمغازه

 شان باشد. کنند در درون و بیرون از منزل باید حداقل یک متر فاصله بینمی

کار لیون نفر را بهفروشی در ایتالیا تقریباً چهار میفروشی و بخش عمدهبخش خرده

درصد از  12درصد از کل مشاغل کشور در این دو بخش است و  15گیرد و حدود می

 شود. تولید ناخالص داخلی هم در این دو بخش تولید می

نظر کامل نیاید ولی شدیدترین محدودیت بر تحرک ی سراسری بهحتی اگر قرنطینه

کار گرفته شده است، تا به سو بهفردی است که از زمان جنگ دوم جهانی به این

چه یعنی آن -جا تأثیرات ویرانگری بر ایتالیا خواهد گذاشت و اختالل در عرضه همین

گسترش داده که براثر  –تامبورینی شده است  وکار آقایرا که موجب اختالل در کسب
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های کوچک و شوک تقاضا هم تشدید شده و باعث ورشکستگی بسیاری از شرکت

 شود تا ایتالیا گرفتار رکودی دردآور بشود. موجب می

که برآورد کرده بود اقتصاد ایتالیا  -گذاری سوییس یبانک سرمایه -یو بی اس 

داشته باشد برآوردش را بازبینی کرده و االن  % 0.3ممکن است امسال رشدی معادل 

خواهد رفت یعنی اگر سناریوی منفی درست باشد  کوچک %0.4معتقد است که اقتصاد 

 درصد خواهد بود.  %0.8کل کوچک شدن اقتصاد حدود 

 

 

 

وکار در سومین اقتصاد بزرگ کنندگان و صاحبان کسبسرنوشت اقتصادی مصرف

های مسئوالن بانک مرکزی اروپا خواهد بود که گیرین تصمیمی یورو در کانومنطقه

ی کنند. گیری واکنش خود به بحران تصمیمشنبه جلسه بگذارند و دربارهقرار است پنج

ی اصلی این است که مشکالت اقتصادی که در حال حاضر تنها در ایتالیا واهمه

 منطقه بشود. زودی شامل چند اقتصاد دیگر هم در این رؤیت است بهقابل
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ی سناریوی بحران ما درباره»گوید که ی یورو میپردازان منطقهیکی از سیاست

 . «ایمکنیم. ما وارد بررسی سناریوی خیلی بد شدهخیلی بد، واقعاً بد صحبت می

شود تا از دولت ایتالیا امیدوار است اگر اجازه بدهد مردم سر کار بروند، باعث می

ها برای بسیاری از صادی جلوگیری شود. ولی این محدودیتتوقف کامل فعالیت اقت

خصوص در بخش گردشگری که شش درصد تولید ناخالص را تولید واحدهای کوچک به

 عیار خواهد بود.ای تمامکند، فاجعهمی

میلیون نفر دربخش مسکن و خدمات  1.7براساس برآورد اقتصاد کاپیتال، حدودا 

ها و ها به خاطر محدودیتها بعید نیست که فعالیتخشکنند و دراین بغذایی کار می

 درصد کاهش روبرو شود. 75ی سراسری با قرنطینه

گوید که اغلب این کارگران داران است میای از هتلفدرال برگی که اتحادیه

گونه پرداخت بیکاری ساله دارند و طبق قانون هم شامل هیچتر از یکقراردادهای کم

 فروشی هم لطمات زیادی خواهد دید. شود که بخش خردهینی میبشوند. پیشنمی

شود. او ادامه بخش خدمات است که در واقع دارد نابود می»گوید که برونال روسا می

ها، سینماها و بخش خدمات انفرادی را در نظر بگیرید. در این رستوران»دهد می

 «.شودمی طور کامل حذفافتد بلکه بهها مصرف به تعویق نمیبخش

را که در میالن  –شرکت ضبط موزیک  -گوید که او پلی ساند اندریا روچی می

وضعیت »گوید که تعطیل کرده است. او می 2020ایجاد کرده بود حداقل تا سوم آوریل 

 «. رسدواقعاً بد است. من هیچ منبع درآمدی ندارم و هیچ پولی به شرکت من نمی

های موقت فعالیت تولیدی در بعضی از کارخانهطور شرکت فیات کرایسلر هم به

های دیگری در پیش گرفته است تا شیوع خود را در ایتالیا تعطیل کرده و سیاست

ای دو یا سه روز ها هفتهبیماری در بین کارگران را کاهش بدهد. چهار تا از کارخانه

ر کرد منتش ای که روز چهارشنبهتعطیل خواهند شد. شرکت فیات کرایسکر در بیانیه

تر شود، میزان تولید برای این که فاصله بین کارگران در محل کار بیش»افزود که 

 «.کار بگیریمهای تازه را بهایم تا بتوانیم این فرایندروزانه را کاهش داده

وزیر ایتالیا، روز چهارشنبه گفت که برای شهر رم میزان جوزپه کونته، نخست

میلیارد یورو افزایش یافته  25های اقتصادی به یانهای دولتی برای تخفیف زکمک



 

 
 

ی احمد سیفترجمه 161  

تر کردن میزان مزد پرداختی، کمک به تری صرف بیشاست. قرار است منابع بیش

 چنین منبع اضافی برای خدمات بهداشتی بشود. صادرکنندگان و هم

ه کنند کها را بازبینی میی تضمین دولتی برای بانکچنین دارند برنامهوزرا هم

ها و خانوارهایی که در ها شد تا در برخورد با شرکتتوان مشوق بانکونه میگچه

گیری بکنند. حتی این موضوع را هم تر سختبازپرداخت بدهی خود مشکل دارند، کم

اند که خانوارها تا زمانی که بحران اقتصادی ادامه دارد مجبور به بازپرداخت بررسی کرده

 شان نباشند. اقساط بدهی مسکن

قیاس با توجه به م»گوید که اقتصاددان ارشد اقتصاد کاپیتال می -جک الن رینولدز 

های رود که دولت سرانجام برای سیاستشود انتظار میمشکالت اقتصادی که ایجاد می

حمایتی که باید در پیش بگیرد، منابعی معادل چندین درصد تولید ناخالص داخلی را 

 «.اختصاص بدهد

ها تأثیر بزرگی بر یابد، این سیاستی سراسری ادامه مینطینهتا زمانی که قر»

تقاضای کل نخواهد داشت ولی احتماالً میزان هزینه برای مواد اساسی حفظ خواهد 

 خاطر ناتوانی در پرداختشود تا از ورشکستگی بدهکاران بهشد و عالوه بر آن باعث می

تر ها هم اندکی سادهالیاتجلوگیری شود در ضمن شرایط برای پرداخت بعضی از م

 خواهد شد. 

اقتصاددانان انتظار دارند که میزان کاهش تولید ناخالص داخلی از آن چه که چند 

یا برای شود تا اقتصاد ایتالتر باشد که باعث میکردند بسیار بیشهفته پیش گمان می

ذشته، سال گذشته وارد رکود بشود چون در سه ماه آخر سال گچهارمین بار در ده

 درصد کاهش یافته بود.  0.3 تولید ناخالص داخلی حدود

بینی ما این است که در تولید فصل اول سال جدید، پیش»گوید که آقای روسا می

اگراین وضعیت ادامه یابد ما » و « رو خواهیم شددرصد روبه 3تا  2با رکودی معادل 

م و تازه این بستگی کنیدرصدی را پیش بینی می 2یک رکود  2020برای کل سال 

 «.کننده موفق باشدی مؤثربودن اقدامات پیشگیریدارد که فرض ما درباره

که این وضعیت براقتصاد دیگر کشورهای در حالی»دهد که آقای روسا ادامه می

ی عرضه و عضو یورو احتماالً اثر منفی خواهد گذاشت، به خاطر اختالل در زنجیره
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کنندگان ها و مصرفآمدش بر احساس شرکتتاً پیکاهش در تقاضای کل، ولی عمد

 «. دانند چه برسرشان خواهد آمدخواهد بود که نمی

که درواقع فدراسیون بخش صنعتی « کونفیاینداسترا مودا»رئیس  -کالدیومارنزی 

ت ها در ایتالیا مطرح اسگوید این پرسش برای شرکتکاالهای تجملی در ایتالیاست می

های بزرگ در شرکت«. »کار بگیردتواند بهر منابع دارد که میقدهر شرکت چه»که 

ها خواهد گذاشت، تری بر آنآمدهای ناشی از این بیماری، اگرچه اثر گستردهتحمل پی

های کوچک هستند که برای تداوم مشکالت خیلی کمی خواهند داشت ولی شرکت

ی هر برند به این بستگی دارد ی زندگادامه»او ادامه داد «. حیات خود باید مبارزه کنند

 «. آمدها را تحمل کنندکه چه میزان توان دارند که پی

اطمینانی نسبت به آینده او به گوید که باوجود بیاما آقای ترامبورینی می

ا های متنها کاری که باید بکنیم این است که کارخانه»گذاری ادامه خواهد داد سرمایه

گذاری ادامه بدهیم و صبر چنان فعال باشند، به سرمایهمپذیر است هتا جایی که امکان

 «کنیم تا اوضاع به حالت طبیعی خود برگردد

 

 پیوند با متن اصلی مقاله:
Italy faces mounting economic damage from coronavirus 
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رساند، هنگام تحملی از درد میرا به میزان قابل های بشر، آدمیمرور تاریخِ فالکت

 ی زندان وهای ماضی اندکی از رنجِ تجربهاند. فعلها گذشتهخوانشِ تاریخ زمانِ فعل

کنیم رنج و اندوهی کاهند؛ چون گمان میاندوهِ تأمل در وضع بیماری در زندان را می

اما  نکنیم حاال اوضاعِ جهان بهتر شده است. اکنواست مربوط به گذشته و خیال می

ق اتفا :ها حالِ مستمرند، مضارعِ ملموسفعلدر چشمِ ما زل زده است.  رحمانهیب تْیواقع

ا ها زمان آینده ر. زمانْ اکنون است، خبرِ بد به گوش همه رسیده است. فعلافتددارد می

ایت ها سرمرض از جامعه به زندان»آید: می ی هولناک بر زباناند و جملهنیز تسخیر کرده

ای به خود گرفته های تازههای مدرن شکلزندان« ها به جامعه.اهد کرد و از زندانخو

های زندان تبدیل است. اما پس از شیوع ویروس کرونا در جهان شهرها خود به مجتمع

 اند. شده

 ی زندان در ایران، مروری بر وضع شیوعدر این جستار پس از نگاهی اجمالی به پیشینه

های قضاییِ برخی از کشورهای جهان دارم و بعد تأملی های نظامندانویروس کرونا در ز

 داری.ی دست نظام سرمایهدارم بر هزاران هزار زندان ساخته

 

بر جای مانده  یپهلوقاجار و  عصردر  رانیا یهاوضع زندانی هایی که دربارهدر گزارش

ها جاییِ زندانطور که پیداست وجود امراض مُسری خصوصیتِ همیشگی و همهاست، آن

ی ناصر نوشته (1390تاریخ زندان در عصر قاجار و پهلوی )بوده است. در کتاب 

هایی آمده است از های رضاشاهی گزارشی زندانربیعی و احمد راهرو خواجه درباره

 ارانمیب شریپذ یی برایزندان جا یخانهمریضدر  یدمیبروز اپ یهدر دور این قرار که

 نیاز خوان یکی. خواباندندیم دورهاینت کرمِسِ یرا رو روزرهیت یهاضیمر ماند،ینم

 زدم،یزندان قدم م یخانهمریض اطیدر ح یگاه سردصبح»رد که کیم فیتعر یاریبخت

اهده قرار داده بودند، ناگهان مش ندمرده بود فوسینعش پنج شش تن را که از ت یادر گوشه

به  شبیکه د یردرفتم، معلوم شد کُ  شیداده، پ یها به خود حرکتردهاز مُ یکیکردم که 



 پایان وقت هواخوری 166 

ا برودت هو ،گذاشته بودند تا امروز دفن شود اطیاموات به ح یهحالت اغما بوده در زمر

ان مردگ انیاز م را چارهیرد بتا کُاو را به هوش آورده بود. من مأموران زندان را آگاه کردم 

زندان شهربانی وسط شهر قرار داشت و از نظر بهداشت  رازیدر ش« به بستر خود نقل دهند.

برای زندانیان و اهالی اطراف زندان دردسرساز بود، بعضاً موجب سرایت امراض مسری 

مجاهدان و خانی محبسِ شمسی زندان ارگ کریم 1307شد، در سال بین اهالی شیراز می

ای قرار داشتند، در غایت بد و کُشندهزندانیان سیاسی بود، زندانیان در وضعیت به

زندانیان به علّت رطوبت به امراض مختلف  تربیشهای مرطوب و فاقد هوا و نور. زیرزمین

ر از به مراتب بدت وهوا وضعْها به علّت گرما و بدی آبشدند. در خوزستان زندانمبتال می

انات ترین امکها فاقد کمیافت و زندانشدت شیوع میر نقاط بود، امراض مُسری بهسای

های کننده نبود. در اکثر زندانبود؛ روماتیسم و سل شایع بود، پزشک و مواد ضدعفونی

ی ی هولناکخراسان امراض مُسری همچون تیفوس بسیار شایع بود. زندان اصفهان دخمه

 شان شایع بود. دربودند و مرض تیفوس در میان بسبود که صغیر و کبیر در آن ح

دادند قدری مهیب بود که محبوسان ترجیح میهای پهلوی اوضاع بههای زندانخانهمریض

یماری کوشیدند بی سلول خود بمیرند ولی نزد پزشکان زندان نروند، زندانیان میگوشه

  خود را مخفی نگاه دارند.

قاجار، زندانِ قصر اولین زندان مدرن ایران بر روی یکصدوسی سال پس از بنای قصر 

ی پهلویِ اول سه بار گرفتار حبس الشعرای بهار در دورههای آن بنا شده بود. ملکویرانه

 و در این زندان به مرض سل مبتال شد و تا پایان عمر زجر کشید از این سوغاتی زندان.

 یدرباره در این زندان حبس شد، 1316نفر که در سال  53ی، از اعضای گروه احسان طبر

به سراغ  دییفویو فصل تابستان ت فوسیفصل زمستان ت»نویسد: رضاشاهی می زندان قصر

 کرد،یم یابزرگ کشتار سبعانه یدورهایخصوص از محبوسان کرو به آمدیمحبوسان م

را  نکنند آ یریجلوگ اورییو ب کسیب انیاز مرگ زندان کهنیا یبه جا خانهمریضدر 

اران . پرستکردیم جادیبا نام مرگ وحشت ا کسانی خانهمریض. نام نمودندیم عیتسر

 نیو معالجه در ا رممکنیبهداشت غ تیدوا کم، غذا بد، رعا رحم،یبدخو، پزشکان ب
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 و فقط در فروختندیرا م خانهمریض یشوم محال بود. پرستاران اغلب داروها یهمحوط

تنگدست  نمارایبا ب بردند،یمؤثر را به کار م یهیو ادو هاونیثروتمند انژکس انیمورد زندان

را به  یاسیس یهسخنان مأموران ادار ناًیپرستاران ع نیو ا شدیم یبدرفتار یدرجه تینها

تکرار  شدندیم تابیو از شدت مرض ب سوختندیکه در آتش تب م یمحبوسان

  [1]«.کردندیم

مانده از مرگ و مرض در زندان مخوف قصر تصاویری تلخ و برجایهای گزارش

کند. اما این تصاویر تلخ و هولناک زندان در تاریخ ایران مدرن هولناک برای ما ترسیم می

ی بعد تکرار و تکرار شد. خاطرات بازمانده  از زندانیان در دوران پهلوی همچنان در دهه

ی تصاویر هولناک از زیست روزمره هی انبوی اخیر همگی گویادوم و نیز چند دهه

های پس از انقالب های ایران در سالهایی که از برخی زندانزندانیان است. در گزارش

یردار های واگها با بیماریی کارکنان زندانههمنتشر شده است نیز وضع بهداشت و مواج

ای واگیردار پوستی، هی بیماریهایی دربارههای اخیر گزارشتعریفی ندارد. در سال

های شیوع ویروس این روزها گزارش [2].های عفونی و مننژیت منتشر شده استبیماری

و  سامانشود. وضع نابههای ایران نیز هر روز از سوی زندانیان منتشر میکرونا در زندان

 غیرشفاف است. 

 

ظتی کمربند حفا میالدی شیوع ویروس کرونا از چین آغاز شد. قرنطینه و 2019اواخر سال 

ها حبس شدند، تشکیل شد، عبور و مرور مردم و انتقال کاال ممنوع شد، مردم در خانه

انان و زندانب انیزندانچندی بعد همزمان با انتشار خبر مهار ویروس در چین اعالم شد که 

، اندکرونا مبتال شده روسیبه و یجمعدر زندان رنچنگ در شرق استان شاندونگ دسته

 یرخکه ب ه شدگزارش داد است. نفر دو هزاراز  شیبندانیان و کارکنان این زندان شمار ز

 لیدلاز افسران زندان به یکیم سرفه داشتند و یعال هیماه فور لیاز نگهبانان زندان در اوا



 پایان وقت هواخوری 168 

جام آزمایش ، سپس با انشد دییکرونا تأ روسیبه و یو یشد و ابتال نهیقرنط دیشد یسرفه

 [3].اندبه ویروس مبتال شده هااز کارکنان زندان نفرو هفت  یزنداننفر  200معلوم شد 

های اروپا هستند. پس از شیوع ویروس کرونا ترین زندانهای ایتالیا از پرازدحامزندان

ها خشمگین کاربستنِ محدودیتدر ایتالیا مالقات با زندانیان ممنوع اعالم شد. زندانیان از به

دو روز به طول انجامید و طیِ آن شش تن از  شدند و دست به شورش زدند، شورش

شدگان در اثر مصرف بیش از حدِ داروهایی جان تند. برخی از کشتهزندانیان جان باخ

ها باختند که پس از آغاز شورش از کلینیک زندان به سرقت برده بودند. در یکی از زندان

ه درونِ ها بعد پس از یورش پلیس بشورشیان دو تن از نگهبانان را گروگان گرفتند، ساعت

ویتو در شهر میالن شماری از زندانیان به ن سَنها آزاد شدند. در زندازندان گروگان

بامِ زندان رفتند، پرچم ایتالیا را باال بردند و خواهان عفو عمومی شدند. در زندان شهر پشت

هایشان را به آتش کشیدند. در زندان شهر سیسیل محکومان تُشک انیزندانتوسکانی 

فوجای  شد. پنجاه تن از زندان دست نگهبانان کنترلمافیایی شورش کردند، این شورش به

 [4].جنوبی فرار کردند و نیمی از آنان دستگیر شدند

 هایها و بیمارستانگاهها، بازداشتمیلیون نفر در زندان 2.3در ایاالت متحد آمریکا 

های آمریکا حمام، مستراح و سالن غذاخوری مشترک است. روانی هستند. در زندان

زدن هم رند، از سینکِ مستراح برای شستن دست و مسواکندرت سرپوش داها بهمستراح

 اند و موادنفره حبسهای کوچک چهارها در سلولزندانیشود. اغلبِ استفاده می

ها ی هوا ضعیف است، دریچهکننده و الکل در زندان ممنوع است. تهویهضدعفونی

آن را  یاند هزینهشوند و زندانی در صورتی صابون خواهد داشت که بتوندرت باز میبه

های مزمن رنج پرداخت کند. چهل درصد از زندانیان ایاالت متحد آمریکا از بیماری

یروس امانِ وخود غیرانسانی است و در شرایط شیوع بیخودیها بهبرند. وضعیتِ زندانمی

ها تهدیدی جدی برای جامعه ها، این مکانکرونا و بازداشت و آزادی مداوم زندانی

نزد  یسه روز در زندان هستند و پس از آزاد ایاز افراد فقط دو  یبرخ اند.شده خوانده

واقعیت این است که جامعه نیز  [5].گردندیخود بازم یسالخورده نیخانواده و والد
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های رسمی و سایر گیر مرزهای زندانهای عالمهاست. بیماریتهدیدی جدی برای زندان

 کند. نقاط جوامع را شکننده و محو می

های ویروس کرونا دیده نشده است ولی به دلیل نشانه نیسان کوئنت یِالتیزندان ادر 

هایی از این زندان را قرنطینه کردند، آنفلوآنزا برای احتیاط بخشی عالئم شبهمشاهده

های زندان آغاز مالقات ممنوع اعالم شد و غربالگری زندانیان و ضدعفونی ساختمان

ان از ابتال، صدها نفر از زندانی در برزیل پس از شیوع ویروس کرونا و افزایش ترس [6].شد

 [7].از چهار زندان در ایالت سائوپائولو فرار کردند

، هنگام شیوع آنفلوآنزای 2009هومر ونترس، پزشک و اپیدمیولوژیست، در سال 

های نیویورک ( عضو تیم مسئول مهار و نظارت بر این بیماری در زندانH1N1خوکی )

و  هاگاهر خدمات بهداشتی و درمانی در بازداشتبود. ونترس اکنون در نهاد نظارت ب

ها و گوید زندانمی نیویورکروگو با ها مشغول به همکاری است. او در گفتزندان

است و زندانیان و کارکنان زندان نسبت به عموم مردم در  ها مملو از جمعیتگاهبازداشت

الت شوند که با مشکی قرار دارند. زندانیان در کنار افرادی حبس میتربیشمعرض خطر 

کنند. از زمان شیوع ویروس کرونا اصطالحاتی میان وپنجه نرم میجدی سالمتی دست

کردِن مسطح»و « دقرنطینگیخو»، «گیریِ اجتماعیفاصله»مردم رواج یافته است، مثل 

شود ی شیوع و کنترل بیماری نمودارهایی ترسیم میی اطالعات دربارهبرای ارائه]« منحنی

دهد. گیر را نشان میشده و سرعت شیوع و کنترل بیماریِ همهکه اثراتِ اقداماتِ انجام

یار بس کردن منحنیِ بیماریهای همگانی برای مهار بیماری و مسطحهنگامی که تالش

زیاد به کار  Flattening the curveیا  کردن منحنیمسطحاهمیت دارد اصطالح 

ها ی ونترس واقعیت این است که تمام این اصطالحات در زندانبه گفته [رود.می

کند، در محبس هر تالشی برای ها وضع را بدتر میها در زندانمعناست. اجرای آنبی

شود کند. وقتی فردی دستگیر میتر میاجرای این کارها شیب باالرفتن منحنی را سریع

 رود و در تمام این مراحل میانشود، سپس به دادگاه و بعد به زندان میابتدا بازداشت می

https://www.newyorker.com/news/q-and-a/how-prisons-and-jails-can-respond-to-the-coronavirus
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/how-prisons-and-jails-can-respond-to-the-coronavirus
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 ستد و اگر نیمکتی برای نشستن پیدا نکند، رویایوآمد است، میانبوهی از افراد در رفت

ت در ی دسوشوشستهای واگیردار بسیار سریع است. نشیند. انتقال بیماریزمین می

و  ها دستمال کاغذیها و روشوییها غیرممکن است. در بسیاری از مستراحزندان تربیش

وم دوم و سشود، سپس به سلول صابون نیست. اغلب بیماری از یک سلول شروع می

اگیردار های وها از اساس برای گسترش بیماریی زندانکند، گویی نقشهسرایت پیدا می

 طراحی شده است. 

ید گوها میهومر ونترس در مورد راهبردهای پیشگیری از بدترشدن اوضاع در زندان

 یترین کار این است که در ساختمان زندان مکانی مجزا شود برای نگهداری زندانیانمهم

اند. اگر بتوان مکانی برای زندانیانی که عالئم حاد بیماری دارند در نظر گرفت که سالم

ها هایی که مملو از زندانیان است، سلولی زندانباید این کار صورت بگیرد. ولی درباره

 توان گفت اینتوان زندانیان را از یکدیگر دور کرد فقط میجای خالی ندارند و نمی

اند. تا زمانی که کاری بنیادین در مورد رد جدید بشر برای انتقال بیماریها دستاومکان

تر خواهد شد. در مورد ها انجام نشود عمر این بیماری برای همگان طوالنیزندان

 شان زندانی دارند، باید اقداماتی برای کاهشهایی که بیش از هفتاد درصد از ظرفیتزندان

ز اند که زندانیانی که بیش ااز پزشکان درخواست کردهشمار زندانیان انجام شود، جمعی 

ر الخصوص اگسال سن دارند آزاد بشوند، اگر تعداد زندانیان کمتر باشد، علیشصت

ی برای ابتال قرار دارند از زندان آزاد بشوند، احتمال تربیشافرادی که در معرض خطر 

 شود. می تربیشها مهارِ بیماری در زندان

ی اول شیوع آنفلوآنزای خوکی ی رایکرز هفتهید در زندان جزیرهگوونترس می

زد کردیم افسری در آن اتاق قدم میزمانی که دمای بدن و عالئم زندانیان را بررسی می

مرگ  به جهانِ »به صورتش زده بود و روی ماسک نوشته بود:  N95 که ماسک

است و چه کسی کردیم تشخیص بدهیم چه کسی مریض ما سعی می«. آمدیدخوش

مریض نیست، این کار موجی از آشفتگی در میان زندانیان و کارکنان زندان ایجاد کرده 

ش ی احمقانه را روی ماسکبود و مطمئنم آن افسر هم ترسیده بود و به همین دلیل آن جمله
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اید گیر تعامل با کارکنان زندان بهای همهنوشته بود. به نظر ونترس در زمان شیوع بیماری

ست و بخش اعظم این همکاری این است ها ضروریدر اولویت باشد، زیرا همکاری آن

که وقتی بیمار هستند یا وقتی کسی بیمار است اعالم کنند و عالئم بیماری را در محیط 

یوع در زمان ش کرزیرا یهریجزاش در زندانِ ی تجربهزندان نادیده نگیرند. ونترس درباره

از  های سالموگو با زندانیان بسیار دشوار بود، تعدادی بچهگفتگوید بیماری می

رخی توانند هر جایی بروند. در بها گفته شده بود نمیساله به باال بودند که به آنشانزده

داخله ها مبمیرند کارکنان زندانهای زندان شوند یا پشت میلهها اگر افرادی بیمار زندان

ی ارهکنند و دربها تلویزیون تماشا میشود. زندانینجام نمیکنند و کارهای اساسی انمی

ن به ی اهمیت رفتشنوند ولی در زندان صابون نیست. آنها دربارهاهمیت شستن دست می

در  چیزیشنوند ولی هیچم مییی عالهنگام مشاهدهبیمارستان و مراجعه به پزشک به

ها ومرجِ شدیدی پشت میلهنه هرجها نیست. سطح ریاکاری و معیارهای دوگادسترس آن

کند یها ابراز نگرانی مومیر گسترده در زندانآورد. دکتر ونترس از احتمالِ مرگبه بار می

ومیرهای ناشی از این بیماری قابل پیشگیری است. نگرانی و معتقد است بسیاری از مرگ

یماری های بکه نشانهی وجود دو گونه معیار مراقبت است؛ بیماران زندانی ونترس درباره

 شان را از دسترا دارند ممکن است از رفتن به بیمارستان منع شوند و ممکن است جان

کنند ها مراجعه میم به بیمارستانیبدهند، از سوی دیگر بیماران آزاد در جامعه با همان عال

دان زنومیر در و ممکن است درمان شوند. در این شرایط و در شرایطی که قطعاً نرخ مرگ

  [8].ومیر خواهیم داشتقابل کاهش است دو نرخ متفاوت از مرگ

های جهان چیزی کم ی مرض کرونا در زندانهای جدید دربارهاما تمامی گزارش

یم. در دفاعکه همه در برابر این ویروس به یک اندازه بیغایت ملموس: ایندارد، چیزی به

ازی سداری و نظام شهرسازی و آپارتمانسرمایه های جهانِگیر نظام زنداناین بیماری عالَم

 ها. کردنِ ناگزیرِ انساناند؛ حبسداری هر دو کارکردی یکسان پیدا کردهجهانِ سرمایه
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های دانزن هاییی و شکل شکنجهو وسعت تنها سیأرنج و عمق  زانیم توانینمالبته 

 یهطنق ترینمهم .داشتپن یکیها در آپارتمان ینگیرا با خودقرنط های قضایینظام

 یِآزاد سلبِها در آپارتمان انیو زندان های قضاییی نظامهادر زندان انیمشترک زندان

مخالفانِ حضورِ سیاسی در  یهشعار مورد عالق در خانه بمانیمشعارِ  است. حرکت

دند، اند مدافعِ وضع موجوطلبانی که بارها اثبات کردهی اصالحها، شعار مورد عالقهخیابان

 یوقت»هانا آرنت  ریتعببه وردِ زبان همه شده است. در خانه بمانیم یعنی حرکت نکنیم.

به ذهن ما  خاص که ممکن است یهایآزاد یههم انیاز م م،یشنویرا م یآزاد یهواژ

رفتن  ییااست. توان نیتریادیبن نیو همچن نیترکهن یخیحرکت از نظر تار یِ آزاد د،یایب

طور که آزادبودن در رفتار است، همان یالگو نینخست گر،ید ییبه جا ییاز جا

 [9]«بوده است. یبردگ شرطشیپ میقد اریبس نحرکت از دورا یِآزاد محدودکردنِ

 به انسان یدارهیجهان سرما یایهدا نیدر شمار آخرو سلبِ آزادی حرکت کرونا  روسیو

 است.

های خاص خود را ها نیز بیماریها و آپارتمانسلبِ آزادیِ حرکت در محبسِ خانه

 ،یناتوان ،یینایزوال عقل، ضعف ب ،دِ نیتامیاضافه وزن، کمبود و ،یافسردگدارد. 

ها ی بازارهای مجازی و بازیکنندهانسان به مصرفشدنِ بیش از پیشِ ی و تبدیلروزمرگ

  .الینو سایر محصوالت آن

کشید، در دورانی  1890را در سال  هواخوری زندانیاننقاشی  گوگونونسان 

 های افتاده در میان دیوارهای سنگی بلندشدت افسرده بود. زندانیان با سرها و شانهکه به

چرخند. یأس ند. در فضایی تیره و تنگ دور خود میروزیر نظارت مأموران زندان راه می

مارگون ای زرد و بیو رنجوری در بدن تک تک زندانیان پیداست. یکی از زندانیان با چهره

رسِ محبوسان است. با ها کوچک و بسیار دور از دستبه بیننده زل زده است. دریچه

 اند، گویی خبروارد زندان شده ی کوچکِ سفید پرزنانها دو پروانهها از دریچهی اینهمه

زمانی که در آسایشگاه روانی بستری  گوگوندهند. ی زندگی و آمدن بهار میاز ادامه

شدگی و تنگنای جسمی و روحی این اثر را خلق بود برای توصیف و بازنماییِ حسِ حبس
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کاهش را  انیزندان شمارِ بساچه کردیرا تجربه م 2020سال بحران  گوگوناگر کرد. 

 انیانو دور از زند گریکدیکه با فاصله از ، ناظرانی دادیم شیو شمار ناظران را افزا ددایم

 شماری در آن سویهای بیرمقِ زندانهایِ کمو شاید چراغ کنندیم هرا نظار وضع ستادهیا

 کرد؟می تربیشها را هم شمارِ پروانه گوگوناما آیا  انداز بود.ها در چشمدریچه

هایی وان مکانتر از آن است که بتتر و سریعروس کرونا فراگیرتر، ناپیداتر، ناشناختهوی

ها را از سایر فضاهای شهری سوا کرد. سالمتی هر فردی در هر جای جهان همچون زندان

 ها وها گره خورده است. سالمتی هر زندانی در هر کدام از سلولبه سالمتی تمام انسان

ها در آزادترین نقاط جهان گره خورده به سالمتی آزادترین انسان های جهانچالهسیاه

ها هخان ها در چهاردیواریهاست انساناند، ماهاست. بسیاری به خودقرنطینگی روی آورده

ی جهان افتاده در بندِ هزاران هزار زندانِ ساختهاند. تکها محبوسو آپارتمان

داری نشسته و شهرهای جهان را به ان سرمایهاند. تبی سرد بر پیشانی جهداریسرمایه

خرین آ در زندان بمانیمشهرهای هزاران هزار زندان بدل کرده است. دیستوپیایی که شعار 

ی مغز عقیمِ ساکنانش است. گویی دوران قرارداد اجتماعی و حضور جمعی در زاییده

وانیم تر از آن است که بتهای شهر به سر آمده است. واقعیت سیاهمیادین و بازارها و خیابان

داری به پایان نمایی طفره برویم. وقتِ هواخوری جمعیِ زندانیانِ جهانِ سرمایهاز سیاه

پرخطر، در  ها در هواخوریِ جامعهرسیده است. حضورِ جمعیِ زندانیانِ محبوس در خانه

ا مرگ ا برابر بهی مکانها غیرقانونی و در همهها غیرعاقالنه، در برخی مکانبسیاری مکان

 شماری از خودمان است. 

ع و بازگشت به اوضا شدنِیمنتظر عاد مانیهایواریچهارد یدر روزمرگ میتوانیم

از  شیپ یایبازگشت به دن باری،. میزل بزن مانیهالیبه موبا شیتر از پشکننده ییایدن

کل بازارها ش . شکل جهان، شکل روابط و مناسبات بشر،رسدیبه نظر م دیکرونا بع روسیو

شاید بدیلی متولد شود، تغییر نظام مسلط بر جهان بدیل کند. یم رییها تغو شهرها و زندان

شود، این وضعیت است. تغییر خود بدیل است، بدیلی که از دل همین وضعیت متولد می
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 داری است. ویروسهای جهان سرمایههایش بهتر از زندانکم شکل زندانبدیلی که دست

ها یونتر یکی کرده، بلکه میلهای قضایی را با اجتماعِ بزرگهای نظامفقط زندانهکرونا ن

کاسبان  های خالی ازکرده است و خیابانبدل های زندانی کیفیت را به مجتمعآپارتمانِ بی

رانده به زندان تبدیل کرده است؛ حاشیهدست و بههای تهیو مشتریان را برای توده

های اند از قراردادهای کاری، دستمزدهای روزانه، مراقبتشده هایی که محرومتوده

 ها در زندانِ شهرهایداری. این تودههای سالمتی و بیکاریِ جهان سرمایهبهداشتی و بیمه

هایِ بهداشتیِ جهان اند. نظامآور به حال خود رها شدههای مرگخالی در معرض ویروس

 دانها بدل به زنشان جهان را برای تمام انساناند و با شکستداری شکست خوردهسرمایه

 اند. کرده

نقدِ وضعِ موجود نیاز به تأمل در وضع موجود و اندیشیدن به جهانی بهتر دارد، نه 

افتاده به دنبال ثروت و موفقیت و شهرت. وضع های تکدویدن در ماراتنِ انسانوقفهبی

ت؛ پذیر اسرفته است، اما اولی هنوز امکاناز انسان گ ،وقفه دویدن راموجود دومی را، بی

ن بر داری برای فشارآورداتحاد زندانیان، همبستگیِ انواعِ گوناگونِ زندانیانِ جهان سرمایه

 نیه اب و طبیعت را که بشر راآنپذیر است. داری امکانساختارهای ستروَنِ جهان سرمایه

 ییرها هازندان نیاتنگنای از  و طبیعت را بشر را تواندیکه منقطه رساند بشر است و آن

 بخشد بشر است.

 

 هانوشتپی
صر ربیعی، احمد راهرو خواجه،  .1 سخه 1390، تاریخ زنداننا شر ققنوس، ن ، تهران: ن

 کند.های مختلف فرق میی الکترونیک، شماره صفحه در نسخه

به: های شاااایع در زنداندر مورد بیماری .2 ید   ،محمدجواد یگلچاهای ایران نگاه کن

 نالکا زندان واگیردار در زندانیان یپوساات یهایبیمار شاایوع»، رمضااان پور افشااار

شگاه علوم پزشک یمجله،  «رشتشهرستان   ،11 یدوره ،1381زمستان  ،گیالن یدان
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 یسابقهیبو کاهش  دادهایرو یلیو تعط جهان در کرونا روسیو گسترش با همزمان

بر  کرونا نیسنگ یهیسا و کرد فروکش هم یاسیس یهااعتراض ارتباطات،

 در یتیامن یروهاین. شد فرماحکم بود، معترضان اریاخت در یروز که ییها«ابانیخ»

به  هاو اعتراض هیاول یهامقاومت آور،اشک گاز کیشل و معترضان با یریدرگ بافرانسه، 

 یهااستیو مخالفان س زردهاقهیلتجمع توسط ج تیو ممنوع وآمدترف تیطرح محدود

 و ینظام یروهاین یمداخله با زیعراق ن در داردامنه اعتراضاتماکرون را شکستند. 

 دولت اعالم یو منتقدان جد شد کنترل رانهیشگیپ یهااستیس وسختسفت اعمال

از آن،  یکرونا و کاهش خطرات ناش روسیو انتشاراز  یریکردند به جهت جلوگ

ر س بر هایریدرگ یکه صحنه کنگهنگ. میگردیخود باز م یهابه خانه الحسابیعل

 از یهاست که خبربود، حاال هفته گرید یمطالبه چهارو  نیاسترداد مظنون یحهیال

گسترش روند روبه قت،یحق در. ستین معترضان یهاییمایراهپ وشلوغ  یهاابانیخ

 یاهندهدتکان یکه سال گذشته اوج گرفت، با انرژ یمدن یو نافرمان یاسیس یهااعتراض

 را اشیشرویپ یجلو یجد یمانع عنوانبهکرونا  روسیو اما ،شد 2020وارد سال 

 دست ازها بود تا حداقل به صورت موقت دولت یکرونا ناج روسیو انگارگرفت. 

 . شوند خالص خود مخالفان بارخشونت بعضا   و داردامنه اعتراضات

 

 یواقع روسیو با ناتمامجدال  عراق؛
زدن پس ی، برا2019در عراق که از اول اکتبر  یضددولت یهااعتراض دیجد فاز

 یهاو سرکوب ییگرافرقه ،یاسیس یمداخله ،یضعف خدمات عموم ،یتیکفایفساد، ب

 ترضانمع. کرد دهیچیپ گذشته از شیرا ب عراق یاسیس تیوضعشروع شد،  زیآمخشونت

 و یریگمیتصم در تعلل ،موضع رهبران اما هستند، یفور و یاساس راتییتغ خواهان

 ترنیکشور خشمگ نیا یجایرا در جا یعراق شهرندان ،هاآن یاسیس استقالل عدم

 قیمحمد توف انصراف طورنیو هم یعبدالمهد عادل یاستعفا با مسأله نیا و. استکرده 

 یوعال ما»زدند:  ادیفر معترضانشد.  ترشیب ،یریوزنخست مقام در او نیجانش ،یعالو

 رسدیم نظر. به داد رخ زین یزرف عدنان مورد در که ستیزیچ نیا و [1]«میریپذینم را

 نظام یبازساز یبرا یانداختن اصالحات ضرور قیو به تعو یاسیس یهاچهره رییتغ

 کهییتا جا د؛یافزایها مبحران یرهیصرفا  به زنج یگذاراستیو س یریگمیتصم
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 در [2]«هستند کرونا از ترخطرناک وحشت، و ظلم»با سردادن شعار  یمعترضان عراق

 دست به تجمع زدند.  زیمقامات ن یهشدارها رغمبه و عراق در کرونا وعیش اول یروزها

 خواستار قتیحق در ،[3]«است کرونا روسیو از بدتر فساد»عراق با شعار  یاعتراض جنبش

 با که هستند یاسیس یاطبقه انِیپا و کشور یاسیس نظام در نیادیبن راتییتغ

 منافع خادمِ فاسد و  کسرهی عراق، یجامعه یهاتیاولو و هاضرورت گرفتندهیناد

 اند. در نظر گرفته شده یخارج یهاقدرت

 مواد عیتوز و اعتراض دانیم کردنلیاستر یبرا ییهانیکمپ جادیا با هاآن

. ددادن ادامه خود یضددولت یهااعتراض به گانیرا ماسکِ و دستکش کننده،یضدعفون

 ترضانمع یسنجتب و نهیمعا به ییهاکینیکل انداختنراه با زین یپزشک انیدانشجو

 .پرداختند

: گفت یامصاحبه در بغداد ریتحر دانیم معترضان از و یعراق یدانشجو محمد،

. [4]«هستند کرونا روسیو از ترخطرناک اریبس یدمیاپ کی فساد، و یاسیس احزاب»

 زیچ هر از ما و هستند یواقع روسیو استمدارانیس»: دیگویم یگرید یساله 18جوان 

 . [5]«میهست مصون یگرید

 که یزیرا از چ تیافزود و وضع یاسیس یهاکرونا در عراق به چالش وعیشواقع  در

 هرهاش که هایعراق پرحرارت یهاییمایراهپ که رفتینم انتظار اماکرد.  تردهیچیبود، پ

 ،درا فراگرفته بو هیناصر نجف، کربال، ه،یوانید بغداد، مثل عراق سراسر ییهاو استان

 و کرونا وعیش رغم به»نداشتند:  یانتظار نیالاقل خودِ معترضان چن ای شود،مختل 

 میخواه ادامه را خود یضددولت تظاهرات ،یتیامن یروهاین انهیوحش یهاسرکوب

 .[6]«داد

بغداد گفت:  ریتحر دانیم شدنیخال با یعراق یساله 22معترض  ،یجمال یعل 

 هیگر تظاهرات شدنفیضع خاطربه و مینینشیم روادهیپ در دوستانم با من روز هر»

 رتکرا ندهیآ در یترشیب یانرژ با را خودش انقالب اما»: دیگوی. او در ادامه م«کنمیم

 .[7]«کرد خواهد
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 میگردی! دوباره باز مماکرون فرانسه؛

 و هاتیمحدود اعمال رغمبه ماکرون، دولت یهااستیس مخالفان و زردهاقهیجل

 نیا هدف یاز معترضان فرانسو یکیرفتند.  هاابانیباز هم به خ رانه،یشگیپ یهااستیس

 م،ییوبگ ماکرون به میخواست»: کرد روشن نیچن نیا یامصاحبه دررا  یاعتراض میتصم

 .[8]«میهست نجایا هنوز ما

 لو نیمار ،یافراط یگراراست رهبر بر 2017 مه در ماکرون امانوئل یروزیپ هرچند

 و فرانسه در یاسیس دنظریتجد و سمیپوپول هیعل کیدموکرات مقاومت از ییهانشانه پن،

مهم و  یواقعه کی، 2018نوامبر  7که در  دیینپا یریاما د کرد، آشکار را اروپا

 رو کرد.روبه ریاخ یهادر دهه یاجتماع امیق نیتریکشور را با جد نیا کننده،نییتع

 ،راضاتاعت کینامید اما بود، نیبنز متیق زردها،قهیجل یریگشکل یِاصل محرک اگر

 یریگیپ ،یزندگ تیفیحداقل دستمزد و بهبود ک شیمطالبات، از جمله افزا زا یبیترک

ان و توجه به بازنشستگ ییروستا یزندگ یاز انزوا یریشگیطرح رفراندوم شهروندان، پ

 ازدواج لغواز مطالبات ناهمگون، مثل  یاگسترده فیط یرایوجود آورد و پذ به را

فراتر  ییهاعبارت است از درخواست دید توانیم که یزیچ پسشد.  انیگراجنسهم

 سوخت. یاتیاز اصالح مال

ه ک دادند نشان ،یاسیس تیمشروع و یحکمران بحران کردنبرجسته با زردهاقهیجل

 در که دارد وجود نییپاروبه متوسط یطبقه و یکارگر یطبقهدر  یقیعم یِتینارضا

لن طور که آفرانسه داشته باشد. همان یبرا یندیناخوشا اریعواقب بس تواندیم ندهیآ

و فعال  نیخشمگ یقالب در هاگروه نیا یبرجسته یجلوه زردهاقهیجل» کرد،اشاره  ویبد

خشونت  ییگرادر اسطوره شهیر زردهاقهیرشد و گسترش جل زیکه در مجموع ن [9]«است

و  یانجیم یاز ثروتمندان، ضعف نهادها یتینارضا ،یاسیاعتماد س دیبحران شد ،یانقالب

 دارد.  ینخبگانِ باالدست نیو توه یعدم اصالحات اقتصاد

ا کرون روسیو انتشار ون،یزیتلو در یسخنران کی یط مارس، 12 در ماکرون امانوئل

 زین هفرانس کشور ریوز کاستنر، ستفیکرآن،  رویکرد و پ مدارساعالم یلیتعطرا علت 

 ی. اما صدها نفر از معترضان فرانسودانستنفر را ممنوع  100 از شیب یهاییگردهما

دولت ماکرون  هیشدند و عل جمع [10]«ماست مال ابانیخ»شعار  ومحافظ  یهابا ماسک

و حضور صدها پرسنل  یتیامن نیمواز دیتشد با مارس، 23 از اماشعار سر دادند. 
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کاهش  یریبه نحو چشمگ انحقوق بازنشستگ معترضان و زردهاقهیتجمع جل ،یانتظام

برگزار  2018نوامبر  17که به صورت منظم از  زردهاقهیجل یِ«هاشنبه شینما»و  افتی

 مختل شد.  شد،یم
 

 «است ماریب شهر اکنونهم» م،ییآیم بعداً کنگ؛هنگ

 ترس و سرکوب یندهیدر اعتراض به رشد فزا کنگ،هنگ درنفر از معترضان  هاونیلیم

ه ک «ضداسترداد» تظاهراتآمدند.  هاابانیبه خ نیچ یاقتدارگرا ستمیآرزوها توسط س

از توقف نداشت،  ینشان چیه دیشد یهایها ناآرامشروع شد، بعد از ماه 2019از ژوئن 

روع کرد. بعد از ش یعملرا  یکنگمقامات به معترضان هنگ امیکرونا پ روسیو کهنیتا ا

 خپاس در یکنگهنگکرونا باشد، مقامات  روسیاز و یخبر که نیاعتراضات و قبل از ا

 .[11]«گرید یجا ای د،یبرو خانه به»: بودند گفته معترضان مطالبات به

 در داردامنه اعتراضات یجرقه ن،یمظنون استرداد زیبرانگبحث یحهیال هرچند

اشاره  نیچننیاز معترضان ا یکیفراتر از آن است.  یزیاما مسأله چ بود، کنگهنگ

 ی... مردم ما؛ یهمه یبرا یعطف ینقطه نیهم و بود احمقانه استرداد یحهیال»کرد: 

دادن آشکارکردن و نشان یشانش برا نیو از ا میهم را داشته باش یهوا دیبا ،مثل ما

 یحهیال کهآن از شیب ،یریتعب به.  [12]«میبه حکومت استفاده کن مانیهاو زخم ازهاین

 کنگهنگ سر بر جنگ نیا شود، هاابانیدر خ یاسیس جیسبب بس نیاسترداد مظنون

 اام م،یتعلق دار نیها به چآن یمعترضان را دور هم جمع کرد؛ چراکه به گفته که بود

مثل وطن، فرهنگ،  ییزهایچ یبرا ستند،ین ینیچ کهیکسان. [14[]13]«میستین ینیچ»

 مبارزه کردند.  یو دموکراس یآزاد

 یبرا یدامآشکار و  دیشر، تهد قانون»استرداد  یحهیمعتقدند که ال معترضان

 یهااستیتا س کندیتالش م قیطر نیهاست که پکن از ا [16[]15]«یکنگهنگ یهمه

 لیدل نیهم بهها اعمال کند و همه را تحت نظر داشته باشد. بر آن یترشیب یکنترل

خود،  یفارغ از دولت محل ن،یشیپ یهاتر از اعتراضآشکارتر و متفاوت «نه» کیدر 

 .نیچ: دندیجهان را به چالش کش یهاقدرت نیتراز بزرگ یکی
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ن دام یضددولت یگسترده یهانیبه کمپ حهیال یاجرا شدنیمنتف از بعد یحت 

 یدرباره قیبر تحق استرداد یحهیال کاملبر رد  ترشیاز اصرار ب ریغو به  شد هزد

ز تمرک انیزندان یو آزاد یهمگان یعنوان شورش، حق رأ یریگبازپس س،یخشونت پل

 در ینسلنیب یپکن و تحول یندهیفزا یهاچالش یدهندهسطح نشان کیدر  نی. اشد

به اقتصاد بود،  شانتوجه تمام که یقبل یهانسل برخالف 80 و 1990 نسل. است نیچ

لب  ریجمله را بارها ز نیخاطر ا نیهستند و به هم یو دموکراس یبه دنبال ارزش آزاد

 پول خودتر از مهم یراه و روش ،یزندگ دیشا ،یدموکراس دیشا»: کنندیزمزمه م

 .[17]«باشند

 و یناگهان یاهیهد نیا و کرد متروک را کنگهنگ یهاابانیخکرونا  یدمیاپ اما

تمام را زیچهمه دولتکه  جاستنیقسمت ماجرا ا نیبدتر اما. بود پکن به ارزشمند

: دیگویم کنگهنگ نگانیاز کارشناسان دانشگاه ل یکی وئن،یتصور کند. سامسون  شده

 زهنو جنبش دگاهید از اما شده، متوقف اعتراضات که کند فکر است ممکن حکومت»

 خاموش زین مردم تیعصبان و نشده برآورده مطالبات از یلیخ چراکه دارد؛ ادامه ماجرا

نا، کرو روسیو وعیش»: گفت کنگهنگ شهر معلمان از یکی الو، یتون. [18]«است نشده

 ،یآزاد یما برا یمبارزه ینو برا ی. بلکه سرآغازستیجنبش ن انیپا یبه معنا

 .[19]«است نیچ استبداد هیعل ینبرد نیو استقالل است. هرچه باشد، ا یدموکراس

را فراموش  ترشیب یِدموکراس و کنگهنگ سر بر جنگ معترضان هرحال،به

 ادامه مبارزه به و برگردم هاابانیخ به که دارم زهیانگ گذشته مثل من»اند: نکرده

 شهر حالش خوب شد.  کهنیاز ا بعد فقطاما  [20]«دهم

 

 ؟یناگهان انِیپا یادامه ها؛اعتراض

 یهاجنبش گریمورد بحث قرار گرفت، اما د یاسیس یهااز اعتراض چند سه نمونه هر

 .اندداشته یمشابه سرنوشتهم  یاسیس یهاو اعتراض یاجتماع

 کابوس ییگو ،یابانیخ یهااستیس رفتنهیحاش بهکرونا و  روسیو وعیش با

 یهاکه شاهد اعترض یآرامش را به مناطق یبه نوع روسیو نیو ا گرفته آرام هاحکومت

 نیکه در ا مدهوجود آها بهدولت یبرا یاالعاده. فرصت فوقاست هبود، بازگرداند یاسیس
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تر وسختسفت یهااستیو س یحفظ نظم عموم یبرا دیجد ینیبا وضع دکتر طیشرا

 اعمال اب و رندیبگ دهینادرا  یاعتراض یهاکرونا مطالبات جنبش روسیدر مقابل انتشار و

 یرقانونیجنبش را غ تیتر موجودمشروع ظاهربه یشکلبه وآمدرفت یهاتیمحدود

 هم با ناکرو با جنگ در دیبگذار»بر  یمبن دولتمردان شعار زین معترضان انگار. بخوانند

 گرانیازباز  یاریبس. نگرندیبه آن م دیترد یدهیو با د دانندینم یرا واقع «میشو متحد

که با استفاده از آن  دادهها قرار در دست دولت یاکرونا بهانه روسیمعتقدند و یاعتراض

 یمیقد یدهیا حاال، روس،یو نیو ا بپردازندبه سرکوب و حذف مخالفان و منتقدان 

 یدمیاپ از یبخش حال،نیباا. است کرده محقق را خود مقابل انیجر حذف یبرا هادولت

 رونیازاشده.  جادیا تیکفایب استمدارانیس یلهیوسبه که است یاسیس تیغاکرونا به

ه را مسأل نیا نده،یعدم تکرار آن در آ یتا حداقل برا کنندیتالش م مبارزاناز  یاریبس

 کنند. یبرداراز آن بهره یاسیس یهاو در اعتراض رندینگ دهیناد

 ییسرنوشت محتوم و نها «میبمان خانه در» شعار ایآ دیپرس دیبا حال، نیباا

 ها خواهد بود؟ ها و جنبشاعتراض

 انیپا یبه معنا معترضان از هاابانیخ و شهرها شدنیخال رسدینظر م به

 نبشج تیکلبخش از  کیصرفا   معترضان یابانیخ کنشنباشد.  یاسیس یهااعتراض

 یشهر یو فضا هاابانیمعترضان از خ ینینشعقب و کرونا روسیو یریفراگ. است

ن شدو با فراهم کنند نیتمر را مقاومت و یستادگیا معترضان  شود سبب تواندیم

 .ندینما یجنبش را وارس یهااستیس ،یخودانتقاد یبرا یفرصت

جنبش در  یو سازگار یریپذانعطاف به تواندیم کرونا یجهان یدمیاپ تیوضع

 و نیآنال یهارسانه. شودآن  تیخالق رشدباعث  یحت و کندمختلف کمک  طیشرا

و  یاسیس مخالفتانتقال  یفرد برامنحصربه ییمجرا توانندیم زین یاجتماع یهاشبکه

 دیبازتول یرا برا یخانگ ای یشهر یها در فضاتا اعتراض باشند یبریاعتراضات سا

مخابره شد که نشان  یریمنتشر کنند. تصاو یروسیجنبش به صورت و یهااستیس

 زانیآو خود یهاخانه و هاپنجره از را خود زرد یهاقهیجل فرانسه، در زردهاقهیجل دادیم

جنبش  ،یریگدر دوران همه یکنترل یهااستیاعمال س رغمبه دهند نشان تا [21]کردند

و « بولسونارو» یهااستیدر اعتراض به س زین شدهنهیقرنط یهایلیبرزهنوز زنده است. 



 های سیاسی چه کرد؟ویروس کرونا با اعتراض 184 

 ظروف زدنهمبهها با و بالکن یهاکرونا از پنجره روسیاو نسبت به و یهاواکنش

 ،یرستیه کیکرونا را  یریگهمه بولسونارو ریژائ ترشیپآشپزخانه اعتراض کردند. 

 ادی «ییجز یآنفوالنزا» کیو از آن با عنوان  بود دانسته یاو ترفند رسانه یپردازالیخ

ما  گفت: یریگهمه نیبه ا بولسونارو واکنش مورد در یلیشهروند برز کی. بود کرده

 . [23[]22]کندیکار مچه داندیکه نم میدار ی. ما دلقکمیندار جمهورسییر

 ریتعب «یاجتماع یهاجنبش یزمستان خواب»دولتمردان به  چهآن رسدینظر م به 

 یهاجنبش گرانیبازاز  یاریبسداشته باشد.  تیچنان واقعآن تواندینم کنندیم

 نترنت،یا بر یمبتن یِاجتماع یهاپلتفرم و نیآنال یارتباط یهایفناور بستر بر یاجتماع

 نیا در .کنندیم تیتقو را خودساخته یاشبکه یجامعه ،یاشبکه ارتباطات گسترش با

 و رد اعضا نیب ها،ارزش و هادستورالعمل اهداف، ها،استیس ،یاجتماع جنبش جهانِ

 و یاجتماع یهانظر، چه جنبش نی. با اسازدیبرمو مشترکات بالقوه را  شودیم بدل

 ینوع تنترنیبر بستر ا ،یکیزیف یسرکوب فضاها تیدر موقع ،یاعتراض یهاچه جنبش

 به را سلطه مراتبسلسلهو  زنندی( را رقم میبریسا ییگراکنش)و  یاز کنش جمع

 ترشیب شده،رهیذخ یو انرژ هامکان یدر فضا ی. کاستن از عمل شورشکشندیم چالش

 یهارسانهموجود در  یهاشگاهیدر اند یشیاندو هم یهمکار یهاشبکه تیصرف تقو

 یهانیکمپ قیاز طر تواندیم زین یاسیس یبرابر و عدالت آرمان پس،. شودیم یاجتماع

 یهاوهیها به دنبال شتا جنبش کندکمک   بساچه طیشرا نیاو  شود یریگیپ ینترنتیا

 اعتراض باشند.  دیجد

 یوقوع جد لو احتما هایکردن دموکراسبا مختل کرونا روسیو یریگهمه اما

 یهادولت نیب در( 26 ،25 ،24: به دیکن رجوع مثال یبرا) انهیاقتدارگرا یسونام

 یهاندیفرآ افتادن قیتعو بهها خواهد گذاشت. بر جنبش یقیعم راتیتأثمختلف، 

 ها،ولتد توسط رانهیگسخت یهانظارت اِعمال ان،ینظام توسط شهرها کنترل ،یانتخابات

 یهایو آزاد اجتماعات محدودکردن همراه، تلفن یهاداده قیطر از شهروندان کنترل

 نممک تنهانه ل،یقب نیا از یموارد و هاپارلمان مثل یانتخاب ینهادها یلیتعط ،یمدن

ذشته گ از شیبلکه ب نجامد،یاستبداد ب میو تحک یدموکراس ینینشعقب به است

 تحقق. کندها محدود دولت توسطرا  هاآن یجمع عمل منابع و یمدن یجامعه گرانیباز

 نیهمچنخواهد داشت.  یبحران و شدت آن بستگ یینها یالبته  به دامنه یزیچ نیچن
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 باشند، تریقو کشور کیدر  یدموکراس یو ساختارها کیدموکرات یهاقدر سنت هر

 تیوضع نیا. اما شوند ایاح توانندیم یکمتر یهانهیهز لیبا تحم یاعتراض یهاجنبش

 .استمتفاوت  یکلبه کیردموکراتیغ یکشورها در

کسب  یریگو تمرکز قدرت، که در دوران همه هاتیها با اعمال محدوددولت 

 نایجهت، پا نیالشعاع قرار خواهند داد؛ بدتحت ترشیجنبش را ب تیاند، موجودکرده

 زین حاضر حال دررا رقم بزند.  هاجنبش سرکوبِدر  ینینو فاز تواندیکرونا م روسیو

و  تیامن»اسم  به ره،یغ و یلیش عراق، ر،یالجزا کنگ،هنگ در یاعتراض یهاجنبش

 روروبه شانیهادولت کیردموکراتیو غ انهیگراسرکوب دا یشد واکنش با، «سالمت

 یابر یاضطرار طیشرا یِ اسیس یامدهایپ بحران، نیا از مهم یجنبه کی پسهستند. 

 امکانات قیطر از هاشبکه تیتقو و اعضا جذب رغمیعلکه  است یاعتراض یهاجنبش

کند.  دیرا تهد یاعتراض یهاجنبش تیدارد موجود امکان ،یریگهمه دوران در یمجاز

 یهاکیتکن سرکوب، یهایاستراتژ در دنظریتجد با احتماال ها دولت ،یتیوضع نیدر چن

. تجربه درنیبگ شیکنندگان در پبا اعتراض مواجهه در را یترخشن یِانضباط و یکنترل

 ز،یآممسالمت یهاشدن از اعتراض دیبا ناام یاعتراض یهانشان داده که جنبش زین

 یهازهیو انگ کنندیم لیتعط را یدموکراس یبرا مبارزه روندالاقل به صورت موقت 

 . دهندیماعتراض را از دست 

 بافت است، اثرگذار یاعتراض یهاجنبش بر شدتبه یرونیب طیشرا کهیحال در

 در که یمراتبسلسله یهاجنبش. دارد یاکنندهنییتع نقش یاعتراض یهاجنبش

 رد ایاح یبرا یکمتر توان از هستند، یابرجسته یِرهبر نقش یدارا مختلف، یهاهیال

 حذف و کیردموکراتیغ یمداخله با توانندیم هادولت و برخوردارند اعتراض یهاچرخه

 یهادر مقابل، جنبش اما،. زندیبر همبه را جنبش یدهسازمان جنبش، رهبران

رنگ، مک یبا نقش رهبر ،یافق یهاشبکه یو دارا انهیجومشارکت باز، ،یمراتبرسلسلهیغ

و اهداف  هاارزشدارند.  اتیح دیتجد یبرا یترشیب توان ،یریگدوران بعد از همه در

 یترشیکند، شانس ب ریمختلف جامعه را درگ یهاهیقدر قشرها و الچههر زیجنبش ن

 دارد.  یابانیخ حضورقوا و  دیتجد یبرا
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 یحونبه باشد،طرز تفکر مردم  شدنعوضکرونا  یریگهمه امدیبود پ دواریام دیبا ،

 ست،یزطیمربوط به مح ییهایناامن: کندمتعدد حساس  یهایها را نسبت به ناامنکه آن

 دیام نظر، نیا با. یاسیس یهایو ناامن یسالمتـیستیز یهایناامن ،یاجتماع یهایناامن

 زنانهیبا خشونت عل یترشیب یبا انرژ یستیفمن یهاجنبش ،یریگهمه انیبا پا  رودیم

 اکوحشتن شیاز افزا یامیسازمان ملل در پ رکلیگوترش، دب ویمقابله کنند. آنتون

گذشته توجه به حقوق زنان  ازشیموضوع ب نیو ا [27]داد خبر جهان در یخانگ خشونت

به  ،«عتیحفظ طب»با شعار  هایطیمحستیسبز و ز یهاجنبش. است هرا برجسته کرد

 ستمیانسان و س یهایاز دستکار یو خطرات ناش دهندخود ادامه  یهااعتصاب

 دیأکو ت یفرامل یهاجنبش فشار ن،یهمچن. کنندسودمحور را گوشزد  یاقتصادـیاسیس

 یمیقلا راتییبه تغ یترشیها توجه بتا دولت شودباعث  یالمللنیب یهاسازمان ترشیب

ان همزم یاسیس یهاجنبش ن،یبر ا عالوهپاک داشته باشند.  یو انرژ یجهان شیو گرما

آن  یامدهایو پ بحران تیریمددر  هادولت یبر ناکارآمد ،یدموکراس یبا مبارزه برا

 یدرمان امکانات به یجهان یدسترس یبرا یجهان بهداشت یهاجنبشو  بگذارنددست 

 . کنند یترشیتالش ب یسالمت به مربوط یهارساختیز تیتقو و

کرونا  روسیدرس و نیتربه مهم هاتیتکاپوها و حساس نیا یهمهکه آخر آن سخن

 شیپ د؛ینک لیتبد «کردنیزندگ» یبرا یبهتر یرا به جا ایدن دیبا: گرددیبه بشر بر م

 شود.  رید یلیخکه  آناز 

 

 :منابع

1. Davison, J. Yaakoubi, A. (1/2/2020).  New Iraq PM appeals to the 

masses but is rejected by protesters. Available 

at:https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests/new-iraq-pm-appeals-to-

the-masses-but-is-rejected-by-protesters-idUSKBN1ZV3SY 

2. Kukkab, s. Abdul-zahra, q.(4/3/2020).  Iraq's protesters struggle to 

keep waning movement going. Available at: 

 https://abcnews.go.com/International/wireStory/iraqs-protesters-

struggle-waning-movement-69594651 

https://www.reuters.com/journalists/john-davison
https://www.reuters.com/journalists/aziz-el-yaakoubi
https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests/new-iraq-pm-appeals-to-the-masses-but-is-rejected-by-protesters-idUSKBN1ZV3SY
https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests/new-iraq-pm-appeals-to-the-masses-but-is-rejected-by-protesters-idUSKBN1ZV3SY
https://abcnews.go.com/International/wireStory/iraqs-protesters-struggle-waning-movement-69594651
https://abcnews.go.com/International/wireStory/iraqs-protesters-struggle-waning-movement-69594651


 

 
 

زادهابوالفضل مظلوم 187  

3. Ahmed, hassan ali. (7/3/2020). Iraqi protesters stand firm, say 

corruption worse than coronavirus.  Available at: https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2020/03/iraq-protests-coronavirus.html 

4. AFP. (2/3/2020). Iraq Covid-19 outbreak refuels anti-govt protests.  

Available at:https://www.nst.com.my/world/world/2020/03/570844/iraq-

covid-19-outbreak-refuels-anti-govt-protests 

5. France 24. (2/3/2020). 'They're the virus': Iraq outbreak refuels anti-

govt protests. Available at:       https://www.france24.com/en/20200302-they-

re-the-virus-iraq-outbreak-refuels-anti-govt-protests 

6. Azhar, Al-Rubaie. (25/2/2020). 'Coronavirus won't stop us': Iraqis 

vow to continue protests despite spread of lethal virus. Available at: 

https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-wont-stop-us-iraqis-vow-

continue-protests-despite-spread-lethal-virus 

7. Azhar, Al-Rubaie. (23/3/2020). Despite Political Turmoil and 

Coronavirus, Iraq’s Protest Movement Continues. Available at: 

https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/despite-political-

turmoil-and-coronavirus-iraqs-protest-movement-continues 

8. Irish, John. (14/3/2020).  French police lockdown central Paris as 

Yellow Vests defy coronavirus. Available at: 

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-france-

yellowvests/french-police-lockdown-central-paris-as-yellow-vests-defy-

coronavirus-idUSL8N2B709D 

9. Badiou, A. (2019). Lessons from the “Yellow Vests” 

movement. African Yearbook of Rhetoric, 9(1), 14-19.  

10. Aljazeera. (18/1/2020). Police use tear gas in new 'yellow vest' 

protests in Paris. Available 

at:https://www.aljazeera.com/news/2020/01/police-tear-gas-yellow-vest-

protests-paris-200118175445728.html 

11. Kirby, Jen. (26/11/2020).  9 questions about the Hong Kong protests 

you were too embarrassed to ask. Available at: 

https://www.vox.com/world/2019/8/22/20804294/hong-kong-protests-9-

questions 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/iraq-protests-coronavirus.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/iraq-protests-coronavirus.html
https://www.nst.com.my/authors/afp
https://www.nst.com.my/world/world/2020/03/570844/iraq-covid-19-outbreak-refuels-anti-govt-protests
https://www.nst.com.my/world/world/2020/03/570844/iraq-covid-19-outbreak-refuels-anti-govt-protests
https://www.france24.com/en/20200302-they-re-the-virus-iraq-outbreak-refuels-anti-govt-protests
https://www.france24.com/en/20200302-they-re-the-virus-iraq-outbreak-refuels-anti-govt-protests
https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/azhar-al-rubaie
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-wont-stop-us-iraqis-vow-continue-protests-despite-spread-lethal-virus
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-wont-stop-us-iraqis-vow-continue-protests-despite-spread-lethal-virus
https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/azhar-al-rubaie
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/despite-political-turmoil-and-coronavirus-iraqs-protest-movement-continues
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/despite-political-turmoil-and-coronavirus-iraqs-protest-movement-continues
https://www.reuters.com/journalists/john-irish
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-france-yellowvests/french-police-lockdown-central-paris-as-yellow-vests-defy-coronavirus-idUSL8N2B709D
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-france-yellowvests/french-police-lockdown-central-paris-as-yellow-vests-defy-coronavirus-idUSL8N2B709D
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-france-yellowvests/french-police-lockdown-central-paris-as-yellow-vests-defy-coronavirus-idUSL8N2B709D
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/police-tear-gas-yellow-vest-protests-paris-200118175445728.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/police-tear-gas-yellow-vest-protests-paris-200118175445728.html
https://www.vox.com/authors/jen-kirby
https://www.vox.com/world/2019/8/22/20804294/hong-kong-protests-9-questions
https://www.vox.com/world/2019/8/22/20804294/hong-kong-protests-9-questions


 های سیاسی چه کرد؟ویروس کرونا با اعتراض 188 

12. Kirby, Jen. (28/8/2019).  6 Hongkongers on how the protests have 

transformed their lives and their city. Available at: 

https://www.vox.com/2019/8/28/20799049/hong-kong-protests-first-person 

13. Takahashi, Tetsushi. (23/9/2019). Anti-Hong Kong sentiment runs 

deep in China. Available at: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Hong-Kong-

protests/Anti-Hong-Kong-sentiment-runs-deep-in-China 

14. John, Tara. (30/8/2019). Why Hong Kong is protesting: Their five 

demands listed. Available at: https://edition.cnn.com/2019/08/13/asia/hong-

kong-airport-protest-explained-hnk-intl/index.html 

15. Law, Violet. (30/8/2019).  Hong Kong police arrest prominent 

activists ahead of mass rally. Available at: 

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/hong-kong-police-arrest-

prominent-activists-mass-rally-190830072954586.html 

16. Chan, Holmes. (31/3/2019). In Pictures: 12,000 Hongkongers march 

in protest against ‘evil’ China extradition law, organisers say. Available at: 

https://hongkongfp.com/2019/03/31/pictures-12000-hongkongers-march-

protest-evil-china-extradition-law-organisers-say/ 

17. Kirby, Jen. (28/8/2019).  6 Hongkongers on how the protests have 

transformed their lives and their city. Available at: 

https://www.vox.com/2019/8/28/20799049/hong-kong-protests-first-person 

18. business times. (25/2/2020). Virus delivers blow to Hong Kong 

protests but rage remains. Available at: 

https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/virus-delivers-

blow-to-hong-kong-protests-but-rage-remains 

19. Colombo, Marta. (17/3/2020). Coronavirus Hardens Local Anger in 

Hong Kong. Available at: https://www.usnews.com/news/best-

countries/articles/2020-03-17/why-coronavirus-is-a-major-setback-for-

hong-kong-protesters 

20.  Fan, Jiayang.  (9/12/2019). Hong Kong’s Protest Movement and the 

Fight for the City’s Soul. Available at: 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/12/16/hong-kongs-protest-

movement-and-the-fight-for-the-citys-soul 

https://www.vox.com/authors/jen-kirby
https://www.vox.com/2019/8/28/20799049/hong-kong-protests-first-person
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Hong-Kong-protests/Anti-Hong-Kong-sentiment-runs-deep-in-China
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Hong-Kong-protests/Anti-Hong-Kong-sentiment-runs-deep-in-China
https://edition.cnn.com/2019/08/13/asia/hong-kong-airport-protest-explained-hnk-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/08/13/asia/hong-kong-airport-protest-explained-hnk-intl/index.html
https://www.aljazeera.com/profile/violet-law.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/hong-kong-police-arrest-prominent-activists-mass-rally-190830072954586.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/hong-kong-police-arrest-prominent-activists-mass-rally-190830072954586.html
https://hongkongfp.com/2019/03/31/pictures-12000-hongkongers-march-protest-evil-china-extradition-law-organisers-say/
https://hongkongfp.com/2019/03/31/pictures-12000-hongkongers-march-protest-evil-china-extradition-law-organisers-say/
https://www.vox.com/authors/jen-kirby
https://www.vox.com/2019/8/28/20799049/hong-kong-protests-first-person
https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/virus-delivers-blow-to-hong-kong-protests-but-rage-remains
https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/virus-delivers-blow-to-hong-kong-protests-but-rage-remains
https://www.usnews.com/topics/author/marta-colombo
https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2020-03-17/why-coronavirus-is-a-major-setback-for-hong-kong-protesters
https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2020-03-17/why-coronavirus-is-a-major-setback-for-hong-kong-protesters
https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2020-03-17/why-coronavirus-is-a-major-setback-for-hong-kong-protesters
https://www.newyorker.com/contributors/jiayang-fan
https://www.newyorker.com/magazine/2019/12/16/hong-kongs-protest-movement-and-the-fight-for-the-citys-soul
https://www.newyorker.com/magazine/2019/12/16/hong-kongs-protest-movement-and-the-fight-for-the-citys-soul


 

 
 

زادهابوالفضل مظلوم 189  

21. Oriol, P. L. (21/3/2020).  En confinement, les gilets jaunes 

manifestent à leurs fenêtres. Available at:  

https://www.huffingtonpost.fr/entry/en-confinement-les-gilets-jaunes-

manifesteront-a-leurs-fenetres_fr_5e75f3cbc5b63c3b6491116b 

22. Phillips, Tom. (25/3/2020). Quarantined Brazilians protest against 

Bolsonaro from windows and balconies: 'Get out!' Available at:  

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/brazil-coronavirus-

protests-get-out-bolsonaro 

23. France 24. (31/3/2020). Brazil's Bolsonaro increasingly isolated over 

his anti-quarantine attitude to coronavirus. Available at: 

https://www.france24.com/en/20200401-brazil-s-bolsonaro-increasingly-

isolated-over-his-dismissal-of-coronavirus-as-a-little-flu 

24. Bieber, Florian. (30/3/2020). Authoritarianism in the Time of the 

Coronavirus. Available at: 

https://foreignpolicy.com/2020/03/30/authoritarianism-coronavirus-

lockdown-pandemic-populism/ 

25. Applebaum, Anne. (23/3/2020). The People in Charge See an 

Opportunity. Available at: 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/when-disease-comes-

leaders-grab-more-power/608560/ 

26. Brown, F. Brechenmacher, S. Carothers, T. (6/2/2020). How Will the 

Coronavirus Reshape Democracy and Governance Globally? Available at: 

https://carnegieendowment.org/2020/04/06/how-will-coronavirus-reshape-

democracy-and-governance-globally-pub-81470 

27. UN news. (6/4/2020). UN chief calls for domestic violence ‘ceasefire’ 

amid ‘horrifying global surge’. Available at: 

https://news.un.org/en/story/2020/04/1061052 

https://www.huffingtonpost.fr/author/lucie-oriol
https://www.huffingtonpost.fr/entry/en-confinement-les-gilets-jaunes-manifesteront-a-leurs-fenetres_fr_5e75f3cbc5b63c3b6491116b
https://www.huffingtonpost.fr/entry/en-confinement-les-gilets-jaunes-manifesteront-a-leurs-fenetres_fr_5e75f3cbc5b63c3b6491116b
https://www.theguardian.com/profile/tomphillips
https://www.theguardian.com/profile/tomphillips
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/brazil-coronavirus-protests-get-out-bolsonaro
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/brazil-coronavirus-protests-get-out-bolsonaro
https://www.france24.com/en/20200401-brazil-s-bolsonaro-increasingly-isolated-over-his-dismissal-of-coronavirus-as-a-little-flu
https://www.france24.com/en/20200401-brazil-s-bolsonaro-increasingly-isolated-over-his-dismissal-of-coronavirus-as-a-little-flu
https://foreignpolicy.com/2020/03/30/authoritarianism-coronavirus-lockdown-pandemic-populism/
https://foreignpolicy.com/2020/03/30/authoritarianism-coronavirus-lockdown-pandemic-populism/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/when-disease-comes-leaders-grab-more-power/608560/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/when-disease-comes-leaders-grab-more-power/608560/
https://carnegieendowment.org/2020/04/06/how-will-coronavirus-reshape-democracy-and-governance-globally-pub-81470
https://carnegieendowment.org/2020/04/06/how-will-coronavirus-reshape-democracy-and-governance-globally-pub-81470
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061052




 
 

  
 

                                                      
 ی سیاسیی دکترای اندیشهپژوهشگر دوره. 1

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

  بازتولید خشونت و نژادپرستی

 ی ویروس کرونادر سایه

 

 آزاده شعبانی

 



 ی ویروس کرونابازتولید خشونت و نژادپرستی در سایه 192 

قرنطینه و تعطیلی، شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در سراسر جهان، موجی از 

 به موازت را در بسیاری از کشورهای جهان به همراه داشته است.آشفتگی و سردرگمی 

در آمریکای شمالی و سایر  ها و مقاالت خبری نژادپرستانهآن، طیفی از اصطالحات، ایده

کشورهای جهان انتشاریافته است که عمدتاً جوامع آسیایی و در عین حال گاه کّل 

اند که گاه در تبار گزارش دادهاییهای آسیدهند. امریکاییمهاجران را هدف قرار می

شوند. کشند و حتی تهدید میاندازند، بر سرشان فریاد میها تف میسوی آنها بهخیابان

در مونترآل و برخی از دیگر شهرها در امریکای شمالی، برخی از آنان مورد ضرب و شتم 

 یافته است.وکارهای آسیایی افزایشقرارگرفته و خشونت علیه کسب

های اقیانوسیه، امریکایی-گذاری آسیاریزی و سیاستطبق گزارش شورای برنامه بر

اند. حمله نژادپرستانه را گزارش داده 650بیش از  ی گذشته،تبار طی هفتهآسیایی

 ها در آمریکایرخدادهایی از این دست حاکی از افزایش نژادپرستی علیه جوامع آسیایی

نخستین بار نیست که ترس از بیماری منجر به گسترش گواه تاریخ، این شمالی است. به

های نژادپرستی ضدآسیایی شده است. تعصب و تبعیض علیه جوامع آسیایی، از ویژگی

مشهود در آمریکای شمالی از زمانی است که اولین کارگران چینی در اواسط قرن 

خاطر د بهنوزدهم وارد آمریکا شدند. برای آگاهی از داغ ننگی که بر پیشانی افرا

 نژادپرستی، آگاهی تاریخی و نگاه به گذشته ضروری است.

های نژادپرستانه است؛ درآمد خشونتی سیاستمداران، پیشسخنان نژادپرستانه

استفاده  1۹جای ویروس کووید به« ویروس چینی»که از عبارت  که دونالد ترامپچنان

شمالی، مردم چین را  کرد. بیش از صدسال پیش، سخنگوی کاخ سفید در آمریکای

دانست که در شرایطی غیربهداشتی و با استانداردهای خطری برای سفیدپوستان می

کنند. از آن زمان تاکنون، نارضایتی آمریکاییان از زندگی می« ما»تر از اخالقی پایین

طور مداوم به خشونت و نژادپرستی دامن زده است. در این زمینه ها بهحضور چینی

 یتر.پ»توان به مطالعات پروفسور ختلفی صورت گرفته است که ازجمله میمطالعات م

شناسی در دانشگاه ساسکاچوان اشاره کرد که چنین ی جامعهاستاد بازنشسته« اس. لی

 در پژوهش« راجر دنیلز»کند. همچنین برخوردهایی را در طول تاریخ کانادا تبیین می

ی آمریکا را مورد بررسی قرار متحدهالت های ضد آسیایی در ایادیگری پیدایش جنبش

 دهد.می



 

 
 

 آزاده شعبانی 193

 نیروی کار ارزان چینی و حضور در آمریکا

کاوان ی قرن نوزدهم، بسیاری از مکتشفان و معدن( در میانهThe gold rush) تب طال

سوی سواحل غربی آمریکای شمالی جذب کرد. در کنار مهاجرانی از ژاپن، را به

ی دیگر، مهاجران چینی نیز وارد امریکا شدند. مقصد اصلی انگلستان، اروپا و کشورها

های اکتشافی بزرگی هم در بریتیش کاوان جنوب کالیفرنیا بود اما اردوگاهاین معدن

 کلمبیا ایجاد شد.

دولت کانادا  به کنفدراسیون کانادا پیوست، 1871وقتی بریتیش کلمبیا در سال 

-آهن کانادابرای تأمین نیازهای ساخت راهتدابیری اتخاذ کرد که نیروی کار چینی 

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 

 مراتبحقوقی به کردند وآهن کار میها کارگرانی بودند که در انجام پروژه راهکانادا آن

کردند. درواقع، نیروی کار ارزان کارگران کمتر از همتایان سفیدپوست خود دریافت می

تر ساخته بود و دقیقًا به همین گیری از نیروی کار آنان را جذابچینی استثمار و بهره

 ها را به مهاجرت تشویق، چینی«ا.مک دانلد جان.»وزیر کانادا، دلیل بود که اولین نخست

 کرد.می

ها در شهرهای در حال پیشرفت سواحل غربی شکل گرفت. آنان اجتماعات چینی

 هایها و اردوگاهها، فروشگاهشوییوکارهایی به راه انداختند و مشاغلی در خشککسب

آهن در سال کاری و همچنین بخش خدمات خانگی مخصوصاً آشپزی پیدا کردند. راه

 ها پایان داد.ارزان چینی پایان یافت و به کار خوب و 1885

 پیدایش نژادپرستی ضد آسیایی

ها آهن، خشم اجتماعات سفیدپوست نسبت به حضور آسیاییبعد از پایان ساخت راه

، انجمن ضد چینی ویکتوریا، دادخواستی به 1880در شهرها افزایش پیدا کرد. در سال 

در کانادا بود! « هاولمغ»های وحشتناک حضور دولت اوتاوا ارائه کرد که علیه زیان

متحده آمریکا موجب شد که در ایاالت 1882ها در سال تصویب قانون تحریم چینی

 خیلی زود مقامات کانادایی هم اقدامات مشابهی انجام دهند.
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ی مهاجران چینی تأسیس شد تا تأثیر ، کمیسیون سلطنتی درباره1884در سال 

کمیسیون اطالعاتی را از شاهدانی در  ها در کانادا را مشخص کند. اینحضور چینی

فرانسیسکو و پورتلند گرد هم آورد. بیش از پنجاه نفر که از نیروی بریتیش کلمبیا، سان

پلیس، دولت، پزشکان و نیز عموم مردم بودند و تنها دو نفر از شاهدان چینی بودند. 

بنیان های مدیدی روایت شاهدان نشان داد که تعصبات نژادپرستانه برای مدت

 داد.ها را تشکیل میرفتارهای مردم آمریکای شمالی نسبت به چینی

 خاطر بیماریسرزنش به

ترین های چینی کثیفمحله» گزارش کمیسیون سلطنتی چنین نتیجه گرفت که:

و کانون بیماری و منجر به آلودگی هوای  ترین مناطق ویکتوریا هستندو منزجرکننده

مأموران کمیسیون آگاه بودند که چنین شرایطی ناشی  اگرچه« شوند.محیط اطراف می

تواند پیرامون فقرای هر نژاد دیگری راحتی میهای آلوده و پرازدحام بهاز فقر است و زاغه

وجوداین، هم در اذهان عامه و هم بسیاری از سیاستمداران بر پیوند نیز شکل بگیرد. با

 میان بیماری با نژاد تأکید داشتند.

طور مداوم متهم بودند که عامل سرایت بیماری هستند. در گزارش هها بچینی

ها کمیسیون سلطنتی، این باور مشترک بود که سفلیس، جذام و آبله از طریق چینی

رغم این حقیقت که در آن زمان، شده است. بهها و مردمان سفیدپوست منتقلبه هندی

ی زشکانی که با کمیسیون سلطنتکرد و پچین تمام شهروندان خود را واکسیناسیون می

ها دیده نشده مصاحبه کرده بودند اعالم کردند که هیچ موردی از جذام در بین چینی

 است.

، 1886ها عموماً با خشونت نیز همراه بود. در سال چنین احساساتی نسبت به چینی

آمیزی علیه ها صورت گرفت که منجر به حمالت خشونتهایی ضد آسیاییشورش

هایی بر ضد آنچه تشکیل شد که آلودگی ، نیز گروه1۹07ن آسیایی شد. در سال کارگرا

، 1۹07شد. در هفتم سپتامبر و کثافت ساکنان آسیایی بریتیش کلمبیا خوانده می

ها در ونکوور حمله کردند. ها و ژاپنیهای چینیها و مغازهگروهی با خشونت به خانه

د که چگونه هراس از بیماری، منجر به بازتولید دهوضوح نشان میاین حوادث تاریخی به

 شود.خشونت و نژادپرستی می
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های اضطراری سازمان جهانی بهداشت، اظهار کرد: ، مدیر برنامه«مایکل رایان»

دهد و شناسد و به قومیت یا رنگ پوست شما اهمیت نمیویروس هیچ مرزی را نمی»

توان منکر این شد که در اما نمی« ریدکه چه مقدار پول در حساب بانکی خود دایا این

ی تبعیض و نژادپرستی را بزند و راحتی جرقهتواند بهگونه میی ترس، چهدوران غلبه

 منجر به عواقب ناگواری برای افراد شود.

 پاندمی کرونا، محرک ترس و نفرت

-نییویژه چتبار و بههای آسیاییاز زمان اولین گزارش کرونا در آمریکا، آمریکایی

ها و های اقتصادی و فیزیکی از سوی همسایگان، همکالسیها مورد تعرضآمریکایی

های خود قرار گرفتند. در اوایل آوریل در شهر نیویورک، یک زن چینی در همشهری

های مختلف و ها است که گروهی فیزیکی قرار گرفت. هفتهحین قدم زدن مورد حمله

ی نژادپرستانه، ترس و تعصب و سرزنش را بازتولید باالی دولت، با ادبیاتمقامات رده

ها را آسیایی-انگیزی شده که آمریکاییساز اقدامات نفرتکنند. این ادبیات زمینهمی

ت سرعهدف قرار داده است و اگر با این رویه مقابله نشود، نفرت نیز همچون ویروس به

داری شدن سرمایهجهانی گیر مخلوقکند. این پاندمی و بیماری عالمگسترش پیدا می

سوی فرهنگ چینی، تالش برای یافتن است و نه یک کشور واحد. انگشت اتهام به

 گوشت قربانی در چنین وضعیتی است.

حل برای سیاستمداران آمریکایی و اروپای غربی برای گمراه کردن اذهان بهترین راه

ی به گوشت قربانی ، تبدیل کردن فرهنگ چین1۹از سوءمدیریت خود در شیوع کووید 

ها، در ابهام آن نهفته است. در این میانه است. ظرافت مقصر دانستن و سرزنش چینی

های اول آیا منتقدان صرفاً روش حزب کمونیست چین در پنهان کردن بیماری در ماه

روش دفاعی کاران در آمریکا، ازاینها و هم محافظهکنند؟ هم لیبرالژانویه را محکوم می

کنند. آیا این فرضیه روشن است که مقصر واقعی، مردم چین و فرهنگ و ه میاستفاد

بینیم که چگونه انتقادات از چین، به غلیان وضوح میبه هاست؟عادات عجیب آن

ها را که در آمریکا، ها و آسیاییهای نژادپرستانه منجر شده است که چینیخشونت

 دهد.ف قرار میکنند، هداروپای غربی و اقیانوسیه زندگی می



 ی ویروس کرونابازتولید خشونت و نژادپرستی در سایه 196 

د، هراسی )زنوفوبیا( محکوم کری بیگانهمثابهها بهگمان باید حمالت علیه چینیبی

ها منجر به آن شود ی رواداری نسبت به مردم چین و فرهنگ آناما نباید نگرانی درباره

مثابه حق، متمرکز شود. هرگونه تالش جدی های ما صرفاً بر هویت و تمایز بهکه بحث

 -الویز شدن با نقش چین در گسترش این پاندمی، باید حتماً شرایط اقتصادیبرای گ

ی اخیر صعود چین و ادغام اقتصاد این کشور در در بازار جهانی در چند دهه سیاسی

 را نیز در نظر بگیرد که منجر به تسهیل گسترش ویروس شد.

رهنگی ی عالقه فبیایید این ادعا را بپذیریم که پیدایش ویروس جدید کرونا، نتیجه

ها بوده است. در این صورت، اگرچه استفاده از گوشت پانگولین در به خوردن پانگولین

طب سنتی چین مورداستفاده قرارگرفته است اما آمارها حاکی از آن است که عامل 

شدن است که طبقات تاجر اصلی گسترش مصرف پانگولین، حاکی از تأثیرات جهانی

دالر در سال  14کرده است. قیمت گوشت این حیوان از کیلویی این کشور را ثروتمند 

های غیرقانونی که که محمولهیافته است؛ درحالیدالر افزایش 600به بیش از  1۹۹4

 تن هستند. 10شوند بیش از در مرزها مرتبًا توقیف می

دهند غالبًا این کار را برای مشتریانی که گوشت حیوانات وحشی را سفارش می

کشیدن ثروت هنگفت خود و یا جشن گرفتن یک روز خوب و پردرآمد در بازار  رخبه

تر شهروندان چینی از اعمال دهند. اما اینان در اقلیت هستند و بیشبورس انجام می

چنین به  کنند.های سخت برای مصرف گوشت حیوانات وحشی حمایت میمحدودیت

ها که ناشی از فرهنگ غذایی چینیرسد که افزایش مصرف پانگولین بیش از آن نظر می

دوران رسیده در پی آزادسازی اقتصادی در گیری طبقات تازه بهی شکلباشد، نتیجه

 کنند.المللی از آن حمایت میمتحده و نهادهای اقتصادی بینچین است که ایاالت

همین نیروهای اقتصادی هم بودند که گسترش ویروس در خارج از چین را تسریع 

عنوان یک شهر محوری در میان شهر ووهان که ویروس ازآنجا شایع شد بهکردند. 

شد. شهر ووهان ژو و شانگهای و سایر شهرهای چین محسوب میهای گوانگشهرکالن

شدن قرار گرفت چراکه سرمایه در پی نیز ازجمله شهرهایی بود که در معرض جهانی

های های فوریه و مارس اولین نمونهنیروی کار و زمین ارزان برای فعالیت بود. در ماه

پیدایش ویروس کرونا در خارج از چین، در شهرهایی دیده شد که پیوندهای اقتصادی 

 ها در شهر قمها در بخش زیرساختگذاری چینیمثال سرمایهعنوانبا چین داشتند، به



 

 
 

 آزاده شعبانی 197

ستان، ها و یا روابط مربوط به صنعت قطعات خودرو ووهان در صربایران( و کارخانه)

کره جنوبی و آلمان. درست است که ویروس کرونا نخستین بار در چین پدیدار شد اما 

ی جهانی گسترش و شیوع آن وابسته به مجامع جهانی تجاری، گردشگری و زنجیره

 های اخیر پدید آورده است.داری در دههکاال است که نظم اقتصادی سرمایه

 استثناگرایی و نفیِ دیگری

شان در شیوع کووید خاطر نقش فرهنگها بهکه در سرزنش چینی آیرونی جالبی

 هایی با اکثریتوجود دارد در این است که بهترین واکنش به این پاندمی را دولت 1۹

 مبتال(، سنگاپور 380پنج مرگ، ) اند، کشورهایی همچون تایوانقومیتی چینی داشته

های اند. سیاستداشته مبتال( ۹74مرگ،  4) کنگمبتال( و هنگ ۹10مرگ،  6)

ی و تجربه 2003دیدگی از اپیدمی سارس در سال ها ناشی از آسیبی آنمسئوالنه

های رفاهی قدرتمند در شرق آسیا است که سبب تاریخ دولتمقابله با آن و نیز به

های مربوط به ای در زمینه زیرساختبرخالف آمریکا و اروپا، به شکل فزاینده

 اند.گذاری کردههایی سرمایهتی برای مواجهه با چنین بحرانهای بهداشمراقبت

 های ضد چینی، دفاعهای نژادپرستانه و گزارهتردیدی نیست که صحبت از گرایش

در  ایبخشی به اقدامات دولت چین نیست. روشن است که مقامات منطقهیا مشروعیت

این ویروس به سرعت در مورد که به« لی ون لیانگ»چین در ساکت کردن دکتر 

رسد دولت و به نظر می دوستانش هشدار داده بود خطایی مرگبار مرتکب شدند.

تر از آمار واقعی نشان داده ومیرها را کماقتدارگرای چین همواره تعداد مبتالیان و مرگ

ظاهر های بهکنند آیا تضادی میان رژیمهای غربی ادعا میگونه که ایدئولوگاست. اما آن

ک و اقتدارگرا در این زمینه وجود دارد؟ بسیاری از شاهدان توافق دارند که دموکراتی

داشته است و این چین بحران را در ووهان برای چند هفته در ماه ژانویه مخفی نگه 

ای به یک اپیدمی جهانی رفته منجر به آن شد که یک اپیدمی منطقهزمان ازدست

 های دیگر نیز با تأخیریدهد که دولتان میها نشوجوداین، سایر گزارشتبدیل شود. با

طوالنی واکنش نشان دادند: انگلیس حدود هشت هفته واکنش به این مسئله را طول 

 روز عالئم هشداردهنده را نادیده گرفت. 70داد و آمریکا نیز تا حدود 
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این انفعال تا حدی نتیجه استثناگرایی غربی بود که بر این باور بود که ویروس و 

کردند که تنها کشورهای فقیر و است، یعنی گمان می« دیگری»ها تنها برای دمیاپی

شوند. این نکته بسیار مهمی برای به چالش کشیدن غیر سفید با آن مواجه می

جای بازی کردن در زمین سرزنش یک فرهنگ، نژادپرستی ضد آسیایی است. به

. «گردان جهان استعدالت صحنه» نوشته است، باید بدانیم:« توبیتا چاو»طور که همان

ظرانه به ناندازهای ناسیونالیستیِ کوتهما باید از این مسئله آگاه باشیم که چگونه چشم

ها شود. در طول بدترین هفتهاثر و ناکارآمد میهای بیشکل مرگباری منجر به واکنش

-انند یک فیلم علمیها در ابتدا بحران ووهان را مدر ایتالیا، مقامات اعتراف کردند که آن

متحده آمریکا، یکی از دیدند که هیچ ارتباطی با ما ندارد. در ایاالتتخیلی می

ها ایمن است چراکه تعداد کمی چینی در سیاستمداران کانزاس اظهار کرد که شهر آن

اج یافته ای روهای نژادپرستانه، شایعهبر اندیشهآنجا اقامت دارند. در فیالدلفیا، با تکیه

 پوست تأثیر بگذارد چراکه این یکهای سیاهتواند بر آمریکایید که این ویروس نمیبو

ترسند منجر به بیماری چینی است؛ این اطالعات غلطی بودند که امروزه مقامات می

 ها شود.تشدید نابرابری

 ترس از کرونا یا ترس از چین؟

ایی هد آسیایی، پویشی ضهای نژادپرستانهنهایتاً اینکه هم پاندمی و هم واکنش

 هراسی، پیامدهای جدی برایتوانند فراتر از بحث فرهنگ چینی و بیگانههستند که می

ها محصوالت جانبی ظهور چین ها داشته باشند. هردوی اینزندگی و مرگ انسان

ن های تأمیتنها زنجیرهداری جهانی هستند که نهعنوان یک نیروی اصلی در سرمایهبه

کند ها را هم منتقل میراند بلکه همچنین ویروسپیش میمسافرتی را بههای و شبکه

اقتصادی آمریکا و اروپا طی قرون متمادی -مثابه تهدیدی برای پرستیژ سیاسیو به

 است.

 شده بود که چینی پوپولیستی منعکسهایی در این گزارهدر آمریکا چنین ترس

صر از دست رفتن مشاغل تولیدی است. تنهایی )و نه طبقه تجاری و سیاسی آن( مقبه

 شدنمثابه رأی مخالف به جهانیپرسی در انگلستان که بهی همهبه دنبال نتیجه

جی  5ها در انگلستان به شکل وحشت از تجهیز هوواوی به شبکه )برگزیت( بود، نگرانی
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شده ن ظهور و بروز پیدا کرد. تردید نکنید که ترس از چین به خاطر ویروس کرونا ایجاد

توان در نیروی تخریب نامرئی و جهانی آن یافت که در است بلکه ترس از چین را می

های سیاسی و اقتصادی در جایی قدرتحال بر هم زدن نظم پیشین جهانی و جابه

 جهان است.

هم اختراع شود، این  1۹توان انتظار داشت که حتی زمانی که واکسن کووید می

سیاسی را که  -رفت. ما نیاز داریم که نیروهای اقتصادیاحساسات ب از بین نخواهند 

 ها مقابله کنیم و از ناتوانیهای ضدچینی غرب هستند بشناسیم و با آندر پسِ واکنش

های حوزه بهداشت و سالمت که های اجتماعی و بحرانناسیونالیسم در مقابله با بحران

ولت اقتدارگرای چین در نظم جهانی ها رویارو هستیم، آگاه شویم. جایگاه دامروزه با آن

ها را های واقعی بحرانداری را بازشناسیم و ایدئولوژی رواداری و شناخت ریشهسرمایه

 به مردم بیاموزیم.
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، کند نیرا تمر خلوت تواندیم ندیبیکه فرد خود را تنها م یهنگام

 ی بهترین فرصت برای بازیابی این هنِر گمشده است.اجتماع گذاریفاصله
 

 
رود. در طی چند چیز در باالترین سطح غلط پیش میطور که پیداست همهاین

راً اند. اخیی زشت خود را نشان دادهسال گذشته پوپولیسم و اقتدارگرایی دوباره چهره

ی ما فقط در آستانه ترین حد خود در تاریخ سقوط کرده است واقتصاد به پایین

رود، بحران دروکردن محصوالتِ محیط زیستی ویران هستیم. نرخ خودکشی باال می

یر گپناهندگی همانندِ تب سیاسیِ خفیفی ادامه دارد و اکنون ما با یک بیماری عالم

م و ایایم، به لبه چشم دوختهی جهانِ متمدن رسیدهرو هستیم. انگار به مرزِ نقشهروبه

 ودم وجود دارند.شاخراستی در اینجا هیوالهایی بیبریم که بهپی می

دلیلِ آمریکایی به-آورِ آلمانیاما این پایانِ داستان نیست. هانا آرنت، فیلسوف نام

هایی همچون توتالیتاریسم و عشقش به جهان و تالشش برای معنابخشی به وحشت

توانند به کاِر ما نت امروز میهای آرهولوکاست درخورِ توجه است. بسیاری از واکنش

 اجتماعی به علّت ویروس گذاریفاصلهبسا دهد که چهواقع کارِ آرنت نشان میبیایند. به

ای، که آستری طالیی دارد، آستری که در پیوند دیرینه کرونا نه فقط یک آستر نقره

 شناسی نهفته است.میان سیاست و روان

 

 وگو با خویشتنگفت

، 1951اش در سال آوری آرنت شاهکارِ منتشرشدهگفتطور شازقضا به

د. آرنت رسانی تنهایی به پایان میرا با تأمالتی درباره های توتالیتاریسمخاستگاه

کند در دورانِ باستان حاکمانِ مستبد برای جداکردنِ شهروندان از خاطرنشان می

 وندان مانعِ عملکردِاند. کاشتنِ بذر جدایی و بدگمانی میان شهریکدیگر تالش کرده

ی مستبدانه را براندازند. آنچه شود که بتوانند سلطههماهنگِ مردم و ایجادِ قدرتی می

 گیرشدنِ تنهایی بود.تفاوت داشت، حتی در زمانِ نوشتنِ آرنت، همه

تمامی سیاسی بود، انزوا عجزِ شهروندان برای عملِ جمعی ای بهنزد آرنت انزوا تجربه

ای ربهای اگزیستانسیال بود، تجو ایجاد قدرت بود. تنهایی بیشتر تجربهدر فضای عمومی 
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که خصوصیتش ناتوانی در ارتباط با دیگران یا قرارگرفتن در معرض خصومتِ دیگران 

 ، به حد اپیدمیک رسیده است.ن جوانالخصوص میان بزرگساالبود. امروز تنهایی، علی

  خلوتبودن نیست، بلکه باهم نهاییکه نوشداروی آرنت برای انزوا و تعجیب آن

با انزوا و تنهایی متفاوت است زیرا در این دو تنهایِی جسمی الزم است،  خلوت 1است.

خویشتن به شکل اگزیستانسیال تنها نیست، خویشتن با خودش معاشرت  خلوتاما در 

 تخلوکندن است، در ی تنهایی و انزوا قطع ارتباط و دلکند. مشخصهوگو میو گفت

گوی خویشتن با خویشتن، فردِ وفرد با خویشتن و با جهان در ارتباط است. در گفت

وگوی دو خویشتنِ دهد. برعکس، گفتجهان را برای خودش شرح می گزیدهخلوت

اپذیریِ ی یگانگی و تغییرناز راه ارتباطِ دوباره با انسانی دیگر تأییدکننده گزیدهخلوت

 .است گزیدهخلوتهویتِ فردِ 

یابد. آرنت در در اندیشه، وجدان و خلّاقیت جریان می خلوتنزد آرنت تمرین 

ای، به معنای درست کلمه، در هر اندیشه»نویسد: می های توتالیتاریسمخاستگاه

 خلوتواقع، به« وگویی بین من و خودم است.گیرد، اندیشه گفتصورت می خلوت

ند: کدر همین مورد اضافه می روضع بشوضعیت طبیعیِ فیلسوف است. همچنین در 

هاست، اما ترینِ عملبسا اندیشیدن انفرادییعنی باخودبودن و از این رو چه خلوت»

عالوه نزد آرنت عملِ به« تمامی بدون یک شریک و بدون همراه نیست.هرگز به

ست که ممکن است روی کاغذ بیایند و با دیگران هاییی بینشاندیشیدن تولیدکننده

                                                      
1. Solitude  

ی گیرد. در ترجمهجای می lonelinessو تنهایی  isolationنزد آرنت در برابر مفاهیم انزوا  solitudeمفهوم 

ترجم معادل ، مبه فارسی برگردانده شده است توتالیتاریسم که با عنوان توتالیتاریسم هایخاستگاهکتاب فارسی 

رسد معنای موردنظر آرنت، یعنی تنهایی توأم با تأمل، که به نظر نمیاست برگزیده  solitudeرا برای  انفراد

این  به شکل بهتری خلوتفارسی معادل اقیت را برساند. در ادبیات کالسیک گرفتن وجدان و خلّاندیشیدن، شکل

گزیده را به تماشا چه حاجت است / چون کوی دوست هست به صحرا خلوت»خوانیم: رساند. چنان که میمعنا را می

ن ی محتشمی خـدمت درویشـای خلـد بـرین خلـوت درویشـان اسـت / مایهروضه» )حافظ(،« چه حاجت است

)سعدی(،  «ایمروند / ما به خلوت با تو ای آرام جان آسودهگر به صحرا دیگران از بهر عشرت می»یا  )حافظ(« اسـت

 .)مولوی(« بدانک خلوت شب بر مثال دریایی است / به قعر بحر بود دُرهای ناسفته»یا 
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 یابی به بقا وهایی که از اندیشیدن به خلقت، دستان گذاشته شوند، بینشدر می

 رسد.مان به ما میشدن به بخشی از جهانِ مشترکتبدیل

منبع وجدان است. آرنت در  خلوتوگوی خود با خویشتن در همچنین گفت

حل نهایی رایِش ی اصلیِ راهی آدولف آیشمان، چهرهبه محاکمه حیات ذهنی مقدمه

ر نویسد دکند و میطور خاص مفهوم ابتذال شر را بازبینی میکند. بهسوم مراجعه می

طور که پیداست شرِ مفرط از سر غرور، حسادت، نفرت، طمع یا مورد آیشمان این

 نویسد:فکریِ محض است. آرنت میدیوسیرتیِ اخالقی نیست، بلکه از بی

ی کردار جلب شد که دهبودن در کننمایگی و حالت سطحینظر من به کم»

روی تا سطح وچرای کردارهایش را به هیچچونشد او نتواند شِرّ بیباعث می

دنبال کند. آن کردارها کردارهایی  [ی آنها]هاها یا انگیزهتر ریشهعمیق

ی بسیار واقعی که آن زمان الاقل آن کننده–ی آنها هولناک بودند، اما کننده

کامالً عادی و معمولی بود، نه اهریمنی و نه هیوالوار. انسانی  -شدمحاکمه می

های خاص در او نبود. و نشانی از اعتقادات ایدئولوژیک راسخ یا انگیزههیچ

ی او و نیز در شد در رفتار گذشتهیگانه خصوصیت درخور توجهی که می

هنگام محاکمه و در تمام مدّت بازجویی پلیس از او پیش از رفتارش به

پیدا کرد خصوصیتی کامالً سلبی بود: آن خصوصیت نه حماقت بلکه محاکمه 

 1«فکری بود.بی

عیارِ آیشمان در طول محاکمه توجه کرد، به عجزش در آرنت به درماندگی تمام

ها و تشریفات عادی چه بکند و چه بگوید. آرنت در ادامه دانستنِ اینکه در غیاب روال

پا افتاده، چسبیدن به آداب قراردادی و رایج  های پیشها، عبارتکلیشه»نویسد: می

شده است، آنها از ما در بیان و رفتار، کارکردی دارند که از لحاظ اجتماعی بازشناخته

ی رویدادها و امور واقع به ای که همهبرابر واقعیت، یعنی در مقابل توجه اندیشمندانه

 «کنند.طلبند، محافظت میموجب وجودشان از ما می

همین غیابِ »دارد که چگونه آرنت حتی در زمان نوشتنِ این کتاب اظهار می

که در آن تقریبًا  [شده است]ی ما ای بسیار عادی در زندگی روزمرهاندیشه... تجربه

                                                      
ــعود علیا در کتاب هانا آرنت، حیات نهن، جلد اول: تفکاین بخش ترجمه. 1 ، تهران: نشــر ققنوس، 1391ر، ی مس

 ، است. م.17ص 
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هیچ وقتی برای ایستادن و اندیشیدن نداریم، چه رسد به اینکه تمایلی به این کار داشته 

ای نظر از محتوکند که آیا خودِ اندیشیدن، صرفِمی آرنت این پرسش را مطرح« باشیم.

اندیشه، مخالف با بدکاری است؟ و آیا اندیشه عمل اندیشیدن را با وجدان مرتبط 

 "با خود و به خود دانستن"( به معنای con-scienceی وجدان )خودِ کلمه»کند: می

 «کند.نوعی دانستن است که در هرگونه روند اندیشه فعلیت پیدا می

 

 از استبداد تا توتالیتاریسم

( از عمل، poeisis)الهام برای خلّاقیت ضروری است. تفکیک خلّاقیت و  خلوتدر آخِر، 

های متداول ضروری است. اما فردِ منزویِ خلّاق ارتباطش را با جهانِ پراکسیس و دغدغه

ند. کما اضافه می کند و با خلق چیزی ملموس به جهانِ مشترکمشترک اشیا حفظ می

قابله ی روشی برای ممنزلهاز خّلاقیت شخصی به های توتالیتاریسمخاستگاهآرنت در 

رود، در کند: وقتی زیر لوای حکومت مستبد فضای عمومی از بین میمی با استبداد یاد

ترین حالت ممکن است فرد با تفکرات و خلّاقیت خود در فضای خصوصی به انزوا کم

کوفا های منوَر شهای دیکتاتورواقع، به شکل تاریخی هنرها اغلب زیر انواع تازیانهبرود. به

 اند.شده

برای بازسازی جهان ضروری است.  -اندیشه و خلّاقیت وجدان،- خلوتهر سه اثرِ 

جهانی را خلق کردند که ما در آن ساکنیم. نزد ی اول زیستدر عمل این سه در وهله

اصطالحی فنی است، جهان فضایی دیرپاست که ما در آن به دنیا « جهان»آرنت 

ی پشتِ سر میریم آن را با امیدوارشویم و زمانی که میآییم، در آن ساکن میمی

گذاریم. جهانْ قوانین، ادبیات، هنر، موسیقی، فلسفه، نهادها و تمامی اشیای فیزیکی می

دهنده و راهنمای ما مان پناه مشترکرا در بر گرفته است، چیزهایی که در زندگی

کنند. این جهان مصنوعِ آورند و نیز ما را از یکدیگر جدا میهستند و ما را گرد هم می

ت، اما پایدارتر از عمرِ انسان است. در ضمن از آنجایی که جهان مصنوعِ انسان انسان اس

شود و پایداریِ آن نیاز به بازسازی دارد. این امر بخشی از است مستعمل و فرسوده می

 ی هر نسل است.وظیفه
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الخصوص میان بزرگساالنِ جوان اعتماد خوانیم که در آمریکا علیوقتی در اخبار می

رنت کننده باشد. آباید دلگرم در حال از بین رفتن استافراد و نهادهای کلیدی به سایر 

. شوندآورد که این امر تا حدی عادی است، نهادها با گذشت زمان فاسد میبه یادمان می

یِ کاِر بازسازبهاوضاع وخیم شده است فقط به این دلیل که ما به شکلی درخور دست

 لوتخکارِ بهحدی به این دلیل که ما به شکلی درخور دست تا [واقعبه]ایم، جهان نشده

 ایم.ایم. ما تنها بودن را فراموش کردهنشده

آور و های ترسهای اقتدارگرا، ایدئولوژیآورید؟ سیاستآن هیوالها را به خاطر می

 لاند. آرنت استدالبراندازِ نابخردانه دوباره به خونخواهی سر بر آوردهرفتارهای خانمان

گرا های سلطهگیرشدنِ انزوا و تنهایی و افزایش محبوبیتِ جنبشکند که میان همهمی

کند یاستدالل م های توتالیتاریسمخاستگاهو پوپولیست ارتباط وجود دارد. آرنت در 

ماقبلِ توتالیتر است. این حسِ گریز از همگان، از جمله گریز  [یدوره]که تنهایی خود 

 نویسد:کند. آرنت میپذیر میسیباز خویشتن، فرد را آ

ازد سها را در جهانِ غیرِ توتالیتر برای چیرگی توتالیتر آماده میآنچه انسان»

 ای ماننداین واقعیت است که زمانی معموالً در برخی از شرایط اجتماعی حاشیه

ی های فزایندهی تودهی روزانهصورت تجربهشد، اکنون بهسنِ پیری تجربه می

ها ای که توتالیتاریسم تودهرحمانهرسد فرایند بینظر میا درآمده است. بهقرن م

دهد، گریزِ انتحاری از این واقعیتِ تنهایی باشد. کشاند و سازمان میرا بدان می

توان دلگرم بود چیز نمیکس قابل اعتماد نیست و به هیچدر جهانی که هیچ

مندِ دیالکتیک که انسان را در شاخکِ حساس و نیرو»و « استداللِ خودسرانه»

 1«شود.گاه انسان نمایان میهمچون آخرین تکیه« گیردچنگ خود می

 «دلگرم بود توانینم زیچچیو به ه ستیقابل اعتماد نکسچیه»در آن هنگام که 

است که وجدان، اندیشه و  [خلوتدر ]وگو با خویشتن است، گفت خلوتنوشدارو 

 کنند.آورد. این سه نیز جهان را بازسازی میخلّاقیت را به بار می

بداد زیر لوای است خلوتای را باید در نظر گرفت: نزد آرنت برای رفعِ سوءتفاهم نکته

کند، اما ی توتالیتر. استبداد فضای عمومی را کنترل میپذیر است نه زیر سلطهامکان

                                                      
با ، است. 334، تهران: نشر ثالث، ص 1396ی محسن ثالثی در کتاب هانا آرنت، توتالیتاریسم، این بخش ترجمه. 1

 (م.اندکی تغییر )
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د. کنهای اندیشه، وجدان و خلّاقیت را حفظ میکند و ظرفیترا رها میفضای خصوصی 

کند، از راه وحشت، تنهایی و ایدئولوژی حضورِ توتالیتاریسم به فضای خصوصی تجاوز می

ن به شدکلونیزه خلوتکند. چالِش امروز در تمرینِ خویشتن را نزدِ خویشتن مختل می

 خویشتن و جهان است. لحاظِ نهنی نیست، بلکه حفظ ارتباط با
 

 فراخوانی برای قهرمانان

شان خاطر شغلتوانیم قهرمان باشیم. بسیار کسان بهدر این داستان تک تک ما می

گیر الزم است تا کارِ جهان ما شان در خط مقدمِ مبارزه با بیماریِ عالمحضور فیزیکی

را  خلوتاجتماعی باید سعی کنند  گذاریِفاصلهاند به شدهادامه یابد. اما آنها که دعوت

 وگوی خود با خویشتن را از سر بگیرند.هم تمرین کنند، تسلیم وحشت نشوند و گفت

شدت نیاز به بازسازی دارد، اما به احتمال زیاد بازسازی از باال نخواهد بود. جهانِ ما به

 خلوتایت آنچه شود. در نهی افراد آغاز میهای هرروزهبازسازی از پایین، از انتخاب

کند ظرفیتِ آغازیدن، و تواناییِ آوردن چیزی جدید به جهان است. نزد آرنت بازیابی می

ای است که تک ظرفیتِ آوردنِ چیزی یگانه به جهانی که نیاز به بازسازی دارد هدیه

کنیم. برای آرنت این هدیه نوعی معجزه است، تک ما هنگام تولد دربافت می

 ی باور و امید است. سرچشمه

است. فرد هرگاه خود را  خلوتهای تنهایی به کردنِ لحظهی ما تبدیلز وظیفهامرو

 اجتماعی بهترین فرصت برای گذاریِفاصلهرا تمرین کند،  خلوتتواند تنها ببیند می

بیش از هر زمانی ضروری است، هم برای  خلوترفته است. بازیابیِ این هنرِ از دست

نا هم برای بازسازیِ جهان. پس از گذراندن دورانِ جانِ سالم به در بردن از ویروس کرو

 -شدن برای اندیشیدن، بررسی وجدان و خلق چیزی جدیدکاربهدست– خلوت

 دست به کار بازسازیِ جهان« پندار و اعتمادبخش با همگنانمعاشرتِ نیک»توانیم با می

 شویم. 

 

  :منبع
The Art of Social Distancing According to Hannah Arendt, 

Fair Observer, Mar 23, 2020. 

https://www.fairobserver.com/culture/coronavirus-social-distancing-self-isolation-solitude-hannah-arendt-totalitarianism-news-16651/
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ا ب همزمان شده است گیر ضرورت جداسازیْبیماری عالم جدید فضایو  روزگاردر 

را  مانشود خود، از ما خواسته میسویی. از نماوابستگی متقابل جهانی جدید بازشناسیِ

اه در انزوا نگشخصی منازل های خانوادگی، فضاهای مسكونی مشترک، یا آپارتماندر 

خویشاوندی تبعید  یهشدفضاهای جداسازیاز تماس اجتماعی محروم و به  خود را ،داریم

سرعت به ،یلّم قلمرو یهاید اعتنا بهبی با ویروسی روبرو هستیم که از سوی دیگر، کنیم؛

ی، برابر یهدربار اندیشیدنگیر در بیماری عالماین  پیامدهایکند. از مرزها عبور می

بعیض قائل ت و تعهدات ما نسبت به یكدیگر چیست؟ ویروسْوابستگی متقابل جهانی 

اندازه  کیکند، ما را به رفتار می طور یكسانبهبا ما  این ویروستوان گفت . میشودنمی

تهدید  جهانِدر  یستنز یكی از نزدیكان ودادن بیمارشدن، ازدست در معرض خطرِ

 یمعهکه جا کندثابت می اشحرکت و حمله یا شیوهدهد. ویروس بالوقوع قرار میقریب

 یارمیب ریکه درگ یدر مناطق ،در عین حال امااست.  آمیزطور برابر مخاطرهبهانسانی 

اکنون  شاید)داشتنِ آمادگی قبلی  در ها یا مناطقموفقیت برخی ایالتعدم ،رندیگعالم

 تنو بس یهای ملّسیاست(، تقویت باشد کلوبترین عضو آن بدنام آمریكا ایاالت متحد

 نانِکارآفری به میدان آمدنِهمراه است( و  زدهستیزی وحشتبیگانهمرزها )که اغلب با 

 اییشهر هایکه نابرابری دهندنشان میجهانی، همه  بر روی مصیبتگذاری مشتاق سرمایه

و استثمار  ترنساد افر ر،، خشونت علیه زنان، کوئیپوستان، برتری سفیداز جمله ناسیونالیسم

 ید. تعجبنکنپیدا مینیروهایشان  و تقویت بازتولیدهایی را برای راهسرعت به دارسرمایه

 .ندارد

سازی مز به آرابا روشی متمای آمریكا های بهداشتی در ایاالت متحدسیاست مراقبت

ولید و توان تصور کرد تمی پیشاپیشیكی از سناریوهایی که  کند.این اوضاع کمک می

 همین حاال به دنبال خرید )نقدی( . ترامپاست 19کووید   مؤثر علیه یاریابی واکسنباز

حقوق انحصاری واکسن برای ایاالت متحد آمریكا از یک شرکت آلمانی به نام 

VaCurec ه کند، روشن است کدولت آلمان فعالیت می یه، شرکتی که با بودجاست

ترامپ برای کسب امتیازات سیاسی اشتیاق زیادی دارد چراکه این امتیازات انتخاب مجدد 
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ه ب از این موضوع خرسند باشد، نتوانست وزیر بهداشت آلمان، که کند.وی را تضمین می

نی، سیاستمداران آلماشده است. یكی از  داده یپیشنهاد اعالم کرد که چنینآلمان  جراید

ه احتمالی ب فروش انحصاری واکسنِبه هر طریق باید از »کارل الوترباخ اظهار داشت: 

کنم تصور می «هایی دارد.داری محدودیتجلوگیری شود. سرمایه آمریكا  ایاالت متحد

ط در مورد که فققیود این چنینی اعتراض کرده و از  «انحصاری یاستفاده» قیدِ او فقط به 

زیرا  ،گونه استاین امیدوار باشیم ایید. بیشودرود نیز خرسند نمیکار میبهها یآلمان

ارزش  رانزندگی دیگ ها بیش اززندگی اروپایی در آن توانیم دنیایی را تصور کنیم کهمی

  گذاری سخت در جریان است.اروپا ارزش یهدر مرزهای اتحادی بینیم کهمی - دارد

این سؤال در  آید.با عقل جور درنمی کرد؟ترامپ چه فكری می یهپرسیدن دوبار

ن د. ایش متعجبتوان نمی و دیگر اصالا بارها مطرح شده است  غیرعادیوضعیت یک 

ی غیراخالق سازیِبزرگاز خود یجدید یههر نمون در برابر بدان معنا نیست که خشم ما

 ای خرید واکسنِ بر شدر تالش د که اگرآیا ترامپ باور دار. تقلیل یافته استیا جنایتكارانه 

، کردد میمحدو آمریكایی شهروندانِ  بهفقط واکسن را استفاده از آن  احتمالی موفق بود و

 بار نجاتخودشان از تهدیدی مرگ که تصوراین  و بازده شهروندان آمریكایی هیجان

واقعاا  شهروندان آمریكاییآیا  ؟کنندهای او را تحسین میتالشیافتند ولی دیگران خیر، 

را ی وشآمریكایی را دوست دارند و ر گراییاستثنااین ، بنیادین این نوع نابرابری اجتماعیِ

کند که تصور می ترامپآیا  دانند؟حق میکند بهتوصیفش می« درخشان» که خودِ ترامپ

زیع شود؟ وکنند بازار باید تصمیم بگیرد که چگونه واکسن تهیه و تبیشتر مردم فكر می

تر از باید فرا بهداشت جهانی اینكه امربر  کردنپافشاری ترامپدنیای  اکنون در آیا

یز در ما ن بدیهی بپندارد که حق داردآیا او  عقالنیت بازار باشد قابل تصور هم هست؟

 ر مبنایب انحصاراتیکنیم؟ حتی اگر چنین زندگی می ایهای چنین دنیای تخیلیمحدوده

ند که فقط تضمین ک واکسنتوزیع  یهحتی اگر نحوو نشود  به کار گرفته یتابعیت ملّ

ثباتی یب و تشدید مداومت در افراد به واکسن دسترسی خواهند داشت و سایرینبرخی از 
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 هجومشاهد  یقینبه حال خود رها خواهند شد، زمانی که واکسن در دسترس باشد به

 نابرابریِ  .یمبه هرگونه واکسن هست تیابی قطعیبرای دس شدگان تكمیلیثروتمندان و بیمه

تنهایی هب ویروسخود شود. که ویروس تبعیض قائل  کندکاری میاجتماعی و اقتصادی 

ناسیونالیسم،  یتنیدهدرهم هایکه با قدرت ،ها، اما ما انسانشودتبعیض قائل نمی

تبعیض  ئناامطمایم، دهش گرفته و متحرکداری، شكلو سرمایه هراسیبیگانهنژادپرستی، 

 یدر سال آینده شاهد سناریوی دردناکطور که پیداست احتماالا این. شویمقائل می

رای ب یشحق خوبر  گرانید ینهیانسانی با هز مخلوقاتخواهیم بود که در آن برخی از 

اری وسوگهای قابل زندگیمیان را آنها دوباره این تمایز جعلی ، ورزندیستن اصرار میز

در برابر اید بکه به هر قیمتی  هاییجان، یعنی نهندبنا می سوگواریهای غیر قابل و زندگی

زش ارشان در برابر بیماری و مرگ بیهایی که حفظ حیاتجاند و نمرگ محافظت شو

 شود.انگاشته می

ر آن که د ، رقابتیددهمی رخریاست جمهوری ایاالت متحد  رقابت بر ضداینها  تمام

به رچند ، هرسدبعید به نظر میها بسیار نامزدی دموکرات حفظرنی سندرز برای شانس ب

ارز این در مقام پیشتاز بکه بایدن را  یهای جدیدبینیست. پیشنیآماری غیرممكن  لحاظ

 یهاز بیم وارنهم سندرز و هم کننده است زیرا بسیار ویران اکنون کنندها معرفی میرقابت

های جامع مراقبت یبرنامه از یک کردند،( دفاع میMedicareپزشكی برای همه )

 گانهم بهداشتی برای یهای اولیهمراقبت یکنندهتضمینتوانست میکه  یبهداشت عموم

خصوصیِ بازارمحورِ های شرکت به عمر ایچنین برنامه ایاالت متحد آمریكا باشد.در 

های شان را در قبال هزینهن و تعهداتهایی که مرتباا بیماراداد، شرکته پایان میبیم

بخشند وام مید ، وکنندراستی غیرقابلِ پرداختند به حال خود رها مینشده که بهبینیپیش

. نیستند شدنیمهبقابل افرادی که و  گاننشدشدگان، بیمهمراتب وحشیانه بین بیمهسلسله به

 مثابهی بهاشتهای بهدمراقبت یهباررویكرد سوسیالیستی سندرز درشاید درخورتر باشد که 

 یسوسیال دموکراتیک توصیف شود که با آنچه الیزابت وارن در مراحل اولیه یدیدگاه

 درمانی پوشش سندرزندارد. به نظر  یتفاوت از اساسخود مطرح کرد  کمپین انتخاباتی
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های مراقبتنوع آن هر انسانی حق دارد به  این است که ، منظور اواست «بشرحقوق » جزو

اعی درک اجتم تعهدی یهمنزلاما چرا آن را بهکه نیاز دارد دسترسی داشته باشد. بهداشتی 

 وفاقِ  ختنبرانگیدر جامعه با یكدیگر است؟ برای  یستناز ز تعهدی که ناشیکنیم، نمی

مردم آمریكا را متقاعد  ستبایمیچنین تصوری، هم سندرز و هم وارن  یهبارعمومی در

های کدام از ما مراقبتخواهیم در دنیایی زندگی کنیم که در آن هیچد که ما میردنکمی

صادی و اقت جهانی یهدرباردیگر، ما باید  بیانبه  را از سایرین دریغ نكنیم. بهداشتی

اد به که برخی از افر نباشد پذیرش قابل از اساسکه در آن  به توافق برسیم اجتماعی

ه آن هم در زمانی ک، دسترسی داشته باشند را نجات دهد شانتواند جانمیکه  یواکسن

ای را توانند پول بیمهشود بر این اساس که نمیدریغ می هااین فرصت از سایر انسان

 واکسن را تأمین کند.  یهپرداخت کنند که بتواند هزین

ی در مرحله شدهنامثبت دهندگان دموکراتِرأیبا یكی از دالیلی که من همراه 

 یتصورن داشتبرای  ،که او به همراه وارن بودسندرز رأی دادم این  به مقدماتی در کالیفرنیا

ری برای برابحكم داده بود جمعی  ایهکه خواست انگار گشودند،راهی  ماندیگر از جهان

، از یستنبرای ز لوازمی بر پافشاری کنیمایم تا که در آن جمع شده بنیادین، برای جهانی

ه بدون توجه ب درمانی به طور برابر در دسترس همگان باشد، هایمراقبتکه این جمله

توانست این سیاست می یا خیر.مالی داریم  استطاعتکه چه کسی هستیم یا اینكه آیا این

های بهداشت جهانی هستند با سایر کشورهایی که متعهد به مراقبت [برای ما همراه]

ی فراملّ های بهداشتیسیاست مراقبت توانسترو میاز این ، مقرر کند مسئولیت مشترک

 کند.  برقرارهای برابری تحقق آرمان در راستای

 وترامپ انجامد به شک میبیی انتخاب ملّدهند که نشان میهای جدید نظرسنجی

ها، خانمانبی ثباتیِکند و بیمی تعطیلزندگی روزمره را گیر ن زیرا بیماری عالمباید

 ای که بر اساس آنکوتاه بود، ایده این ایدهعمر د. یابو فقرا شدت می گاننشدبیمه

متعهد است به دیدن جهانی که  خواهانِشویم بتبدیل هایی توانستیم به انسانمی
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بر بازار  لطتس به برچیدنِ جهانی که متعهد است ،برای همگان برابر های بهداشتیسیاست

سادگی میان ثروتمندان و افرادی که به دنشویقائل م زیتما که ایهای بهداشتیمراقبت

 نانكهچ ای دیگر فهمیدیمرا به گونه ما خودمان شوند.دست بیماری و مرگ سپرده میبه

طی از شرای فراتر شودکه می. ما فهمیدیم طرح کردندسندرز و وارن این امكان دیگر را 

تی اگر ح گذاری کرد.و ارزش شیدناندیکند شروع به داری برای ما تعیین میکه سرمایه

ما د، سندرز قدرت خود را بازیابی کن که رسدوارن دیگر کاندیدا نباشد و بعید به نظر می

ها در مقام مردم با رفتار با تمام زندگی، چرا ما الخصوص حاالعلیباید بپرسیم،  همچنان

که تصور ایننوز از چرا برخی های که گویی ارزش برابر دارند هنوز مخالفیم؟ گونهبه

پ گونه که ترامها )آنترامپ به دنبال تأمین واکسنی است که حافظ جان آمریكایی

ی و پیشنهاد بهداشت جهان آیند؟هاست به هیجان میکند( پیش از سایر انسانتعریف می

 ایانگاره، كاآمری در ایاالت متحد سوسیالیستی ایانگاره به دیدوباره بخش ییروین عمومی

اید بی سیاست اجتماعی و تعهد همگانی در این کشور منزلهیافتن بهبرای تحققاکنون  که

در  ظر بمانیم.منتتوانیم ، هیچ یک از ما نمیگیربیماری عالمدر زمان  بدبختانه .منتظر بماند

تر به چشم کم های اجتماعی که در انتخابات ریاست جمهوریحال حاضر در جنبش

 باید بیشتر زنده بماند تا در مبارزات بلندمدتی که پیش روی ماست.آرمان آیند این می

مسخره شد به آن اندازه « گرایانواقع» از سویهای شجاعانه و دلسوزانه که اندازچشماین 

برخی  - فرادا روزافزونِ شمار فرصت یافتند تا توجه کافی را به خود جلب کنند و بگذارند

  جهان داشته باشند. تغییرمیل به  –برای اولین بار 

 را زنده نگه داریم. میلامیدوارم بتوانیم آن 

 

 پیوند با متن انگلیسی:

Capitalism Has its Limits 

https://www.versobooks.com/blogs/4603-capitalism-has-its-limits
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جاد ای ویروس این که بییمصا در. اندنوشته بسیار کرونا ها و مخاطراتبدیدر مورد 

عیت موق این از دارند هادولت آگامبن قولبه. جهت سیاسی از حتی نیست، تردیدی کرده

های هی جنبتر در همهو حضور بیش کنند برای تشدید وضعیت استثناییاستفاده می

 یروسو این که است این به آن نگریست. واقعیت توانمی هم دیگری منظر از اما. زندگی

ست ت اطبیع و بشر استثمار بر ناچاربه که را ما سازبحران و گرامصرف زندگی سبک

 گانواری که صدای همدیوانه هجومدر این نشان رفته است. همراه ذهنیت خاص آن به

رمز ت بارهانگار یکانداخته است. ، وقفه هحلی برایش نداشتهم راه کسیرا درآورده ولی 

  کند. دارد ایست می کشیده شده و قطار مرگ و فاجعه

رض تهدید است. اما رشد اقتصادی معیاری دهند که رشد اقتصادی در معهشدار می

اوقات  ترنیست که با آن بتوان کیفیت زندگی و روابط را سنجید. برعکس، در بیش

لی نظم فعشی است. کتر طبیعت و منابع و بهرهنشانگر استثمار و غارت هر چه بیش

اش انباشت سرمایه و و این رشد هم الزمه است تربر رشد و رشد بیشمبتنی  نظمی

جایع دایمی فخلق  معنای ظرفیت برایی است که خود بهروابط انسانطبیعت و تخریب 

روز دیگر خطر انفجار اتمی، و ی نظامی است و مداخله است. یک روز جنگ تربیش

 . های گسترده، امواج پناهجویان و..سوزیگیر، آتشهمههای بیماری

در معرض نابودی قرار گرفته و  وکارهامشاغل و کسببسیاری از اکنون از همالبته 

ر بدتر از قبل خواهد شد. اما از سوی دیگر د -به ویژه فقرا  -ها وضع بسیاری از آدم

، آلودگی هوا در برخی مناطق مثل هاپس از سال بارنخستین همین مدت کوتاه، برای

ها اند، فرودگاهشدههای تولید ضایعات ذهنی و عینی متوقف . کارخانهپکن کم شده

و  شده لیقتورهای مسافرتی تعگیرد، انجام نمیبسیاری اند، پروازهای تعطیل شده

جو و سرگردان در امان است و نفس طبیعت برای مدتی از هجوم گردشگران لذت

دریا، و تر سالم معنای طبیعتبه - مدتکم در کوتاهدست –ها ی اینکشد... همهمی

 جبار فرصتی برایاهباست. گویی  تری پاکیزههوا و آبآسمان، حیوانات، جنگل، زمین، 

 ایجادهم سایر انواع و  ما برای خودویرانگرِ حیات هم  تجدیدنظر در این سبک زندگیِ

 . است شده
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های هالیوودی، وضعیت آخرالزمانی همراه با هول و هراسی که به دنبال در فیلم

که در ها دو کارکرد دارند: یکی اینشود. به نظر من این فیلمتصویر کشیده میدارد، به 

آورند و آن را موحش و وجود میبه بدیلها هراسی از ناشناخته و ناخودآگاه آدم

تر که در آن قرار داریم، آسان وضعیتی رادهند و این خود تحمل نشان می ناشدنیحملت

 این اغلب در کهاین دوم. چسبیممی موجود وضع به رساز سر ت ترتیب، . به اینکندمی

 قواعد یهمه و است پیشین وضعیت استمرار طالب که بخشنجات یک هافیلم

 و دهدناشناخته نجات میاین  جهان را از شرّ ،رسداه میر از است، آن تابع اشرفتاری

 . گرددبه وضع قبلی بازمیهمه چیز خوش و خرم 

قد با فاجعه در قالب فیلم و تخیل مواجه نیستیم. خود فاجعه تمامبار دیگر اما این

ن واکس یافتنِتا از طریق  کندصرف می. بشر دارد تالش زیادی است نازل شدهبر ما 

الً احتماهم . البته در این صورت قبل برگرداند«ِ عادی»همه چیز را به وضع بخش، نجات

و خواهد شد تری ظاهر موحش یبعدی با ابعاد یهبحران، فاجعافتادنِ با به تعویق 

  آورد.خواهد بار تری بهنابودی و ویرانی بیش

زودی سر تا این سرِ جهان این بود که بهاز آنخستین واکنش رهبران سیاسی ن

 دهد کهروشنی نشان میبه)یعنی باید بشود(. این ذهنیت  خواهد شد «عادی»اوضاع 

ی سیاستمداران هاست. در مخیلموجود به هر قیمت مسأله بر سر حفظ و بقای وضع 

اند خود فرمان ایست داده شده، اما نه از سوی آنها. از بس عادت کردهگنجد که نمی

 ها باشد. بدیهی است اندیشه به یکفرمان بدهند، انتظار دارند طبیعت هم تابع آن

 ه ندارد. ها رادیگر به ذهن آن سیاسیِ - اجتماعی -یدهی اقتصادسازمان

در شرایط فعلی تخیلِ بخش زیادی از مردم عادی نیز به گروگان گرفته متأسفانه اما 

داری و وضعیتِ اضطراریِ دائمی ها نیز تصور حیاتی دیگر فراتر از سرمایهشده و برای آن

ها به بهداشت و درمان و آموزش دسترسی تا زمانی که فقیرترینناممکن شده است. اما 

 معنا است.شدن اوضاع بیاز عادی ندارند، سخن

تواند از این فرصت برای تجدیدنظر استفاده کند و اصالً آیا دانم آیا بشر مینمی

تأمل  برای ایزمینه کمدست نظرم به ولی. خیر یا استممکن برای ما دیگر تجدیدنظر 

. ستا رسید، فراهم شده می نظر به بافانهخیال و مضحک و مسخره ترچه که پیشآن به

دهی سازمان در مورد تا ما یهمه باشد به تواند تلنگریهنگام مینابه یفرجه این
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مان با تولید و مصرف و آسمان رابطه، و مانو اجتماعیروابط انسانی مان، سیاسیِ جوامع

 ، ازنو بیندیشیم. و زمین و جنگل و دریا و حیوانات

*** 

اندازد. اصحاب کهف )هفت خوابنده( می ییاد قصهی این روزها آدم را بهقرنطینه

داستان مؤمنانی که خسته از ظلم فرمانروایان و خدایان دروغین به غاری پناه بردند تا 

جا خوابی عمیق به مدت سیصد سال آنان را درربود. خود را در آن مخفی کنند. در آن

. هسپار شهر شدبه وقت بیداری یکی از ایشان به قصد خریدِ غذا از غار بیرون رفت و ر

اما به محض ورود به شهر دانست که زمانه عوض شده و کسی دیگر عهد دقیانوس و 

 آورد. خدای شرورِ او را به یاد نمی

تعلق دارد؛ الهیاتی که برخالفِ توجیه و « الهیات فاجعه»داستان اصحاب کهف به 

ا در متن فجایع ، پرسش از خدا ری دیندارانانکار شر برای سودجویی از جهالتِ گلّه

کردن تنور سرسپردگی به یک قدرت دهد، نه از برای کسب سود، گرممیدنیوی قرار 

شرور دیگر و بردگِی عینی و ذهنی، بلکه برای غلبه بر شرارت و رفتن به سوی جهانی 

وار در این است که در آن، معجزه تر. فرق الهیات فاجعه با دینداریِ گلهبهتر و انسانی

دقیق کلمه یعنی اذعان به عجز بشر و بازشناسیِ حدود تواناییِ او که مستلزم به معنای 

 تنها پس از بازشناسیِ شر و تالش ای فراتر و برتر از فرد انسان است،باور به نیرو و اراده

 جویی از آن رخ خواهد داد، نه با تفرعن، جهالت، دروغ و انکارِ شر.برای اجتناب و کناره

ید، از پس این سکون چه رخ خواهد داد؟ آیا به جاهلیت پیشین توان پرسحال می

برخواهیم گشت یا مسیری متفاوت را در پیش خواهیم گرفت؟ کهنه رو به زوال است. 

 تواند متولد شود؟ آیا نو می
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دولت در مواجهه با شیوع ویروس کرونا در ایران هنوز به استراتژی قرنطینه روی نیاورده 

ها را در دستور مشیی ناهمگن و متناقضی از اقدامات و خطمجموعهاست و، در عوض، 

رسد استراتژی دولت عبارت باشد از نیل به کار قرار داده است و گاه حتا به نظر می

سازی جمعیت از طریق ابتالی دوسوم جمعیت به کرونا. چرا؟ پاسخ قطعی را ایمن

باری تا ایی اتخاذ چنین استراتژی فاجعهحال، برخی قرائن و امارات از چردانیم. باایننمی

 دارند.حدی پرده برمی

تری نیز تر در دستور کار قرار گیرد به میزان بیشاتخاذ استراتژی قرنطینه هر چه جدی

ی خالی ی قرنطینه است. نه خزانهی دولتی برای برقراری لوازم الزمهدر گرو تأمین بودجه

ی کند، نه فرودستراهبردی در مقیاس ملی حکایت میدولت از امکان تأمین مالی چنین 

 مند درون هیئت حاکم از امکان تغییر بنیادیسیاسی دولت در برابر نیروهای نامولدِ قدرت

در الگوی توزیع مخارج دولت به نفع مخارج الزم برای استراتژی قرنطینه، و نه استراتژی 

پیش ازبودجه از راه استقراضِ بیشمشی تأمین کسری اقتصادی دولت از احتمال اتخاذ خط

 از بانک مرکزی.

نیز  ترییشب تر در دستور کار قرار گیرد با شدتاتخاذ استراتژی قرنطینه هر چه جدی

ی تولید ضربه وارد خواهد کرد. کمبود محصوالت خوردههای پیشاپیش ضربهبر ظرفیت

فقدان  عمدتاً یکی به علتها هنوز در ایران شکل نگرفته است، مصرفی در سطح فروشگاه

سازی محصوالت مصرفی و های وسیعی از جمعیت برای ذخیرهقدرت خرید نزد بخش

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 

 سازد.تر میین عرضه و تقاضای اقتصاد کالن را هر چه عمیقعدم تعادل ب

ی گیرد از مجرای ضربه قرار کار دستور در ترجدی چه هر اتخاذ استراتژی قرنطینه

ستانی در اقتصادی هر چه زند امکان مالیاتی اقتصاد کالن میشدیدی که به عرضه

لت ایطی که درآمدهای نفتی دوستاند. در شرتری از دولت میتر را با شدت بیشرکودزده
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شدت کاهش یافته و دولت نیز برای جبران چنین نقصانی به سوی افزایش درآمدهای به

اش خیز برداشته است، اتخاذ راهبردی که به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت مالیاتی

 ود.خواهد افز شدتی دولتی بهشدگی مطلقِ مالیهبینجامد بر احتمال ازکارافتادگی و فشل

تری نیز گیرد با شدت بیش قرار کار دستور در ترجدی چه هر اتخاذ استراتژی قرنطینه

ترین نهاد اِعمال زور آمیزِ قرنطینه نیاز دارد. اصلیبه اِعمال زور برای اجرای موفقیت

مشخصاً نهاد نیروهای نظامی است. در شرایطی که نیروهای نظامی پیشاپیش در حال 

رانی اند، نگی سیاست ایران بودهترِ قدرت سیاسی در عرصهزایندهکردنِ هر چه فقبضه

ی آفرینی نیروهای نظامی در صحنهترشدنِ حضور و نقشدولت دوازدهم از هر چه مرئی

ی از چنین نشینکنترل و مراقبتِ اجتماعی در احتمال بسیار باالی اجتناب نظامیان از عقب

ی ی درجهیابد. نظامیان نیز دربارها بازتاب مییافتن بحران کرونای در پیِ پایانصحنه

ی ضهی قبشان در مبارزه با بحران کرونا رویکرد واحدی ندارند. در آستانهآفرینینقش

سب هایی که هم از کشان فراکسیونعیار قدرت سیاسی در ایران بس پرشمارند میانتمام

رونا به ی کاند هم از رخنهرانامتیاز منفی در پی شکست احتمالی در مبارزه با کرونا نگ

 شان و احتمال حدوث شکاف در ماشین کنترل و سرکوب.ها و نیروهای انسانیپادگان

ترین دالیل دولت است برای عدم اتخاد احتماالً از اصلی گفتهی پیشچهار مالحظه

باالیی درصد  الیابت طریق از جمعی استراتژی قرنطینه و متقابالً تشبث به استراتژی ایمنی

کرونا، نوعی استراتژی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا که آماج انتقاد  به جمعیت از

بسیاری از متخصصان و از جمله پنج نفر از وزرای اسبق بهداشت در نظام جمهوری اسالمی 

تحقیقات  ی ملینیز قرار گرفته است. از باب نمونه، دکتر اکبر فتوحی، رئیس مؤسسه

کند که این نوع استراتژی نباید هدف و روش کنترل اپیدمی باشد و یسالمت، تأکید م

هزار مورد مرگ و هشت میلیون  450درگیری دوسوم مردم در بهترین حالت یعنی بیش از 

رفیت یو که سرجمع بس فراتر از ظسیونیم میلیون مورد نیز نیازمند آیمورد بستری و یک

 ی بهداشت و درمان در کشور است.بدنه
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است در قالب اوالً نوع توازن قوا بین جناحین نظام جمهوری اسالمی و ثانیاً شرایط سی

 یهای سازمانی در بدنهالمللی و ثالثاً ناکارآمدیبرآمده از تحریم اقتصادی بین

ی ایران های پیشاپیش موجودِ ساختاری در جامعهتکنوکراتیک دولت و رابعاً عمق بحران

دولت دوازدهم با بیماری کرونا را تعیّن بخشیده است. باید دید ی ی مواجههعجالتاً نحوه

نه  ایگونه مُهر خود را در آیندهای با کرونا چهی مقابلهگر چنین نحوهآمدهای ویرانپی

 ی سیاسی ایران خواهد زد. چندان دور بر آرایش قوا در صحنه
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 «مان هنوز پانگشوده استمان نرسیده، و اندوه گرانریختنهنوز وقت اشک»

 شکسپیر، ریچارد سوم

 

ی بخت ما گردن ستاره اند، تقصیر برگاه آدمیان اربابان سرنوشت خویش»

 «ایم.نیست، بلکه ما خود مسئول فرودستی خویش

 شکسپیر، ژولیوس سزار 

 

 

ای از آور بود. ویروس نهشههخهه مبهت 2020ی نخسههت سههه  تحوالت سههم هه م

را به   جههنیهنی جههن را درنوشهههت و سهههر ت  پهخم هی وو هن در چین بمجخگل

ترین بحران از پهیهن جخگ دوم جههنی بم این سهههو هواجم .رد. ته  خگهم نگهر  بزرگ

شم شی برای هههر این بیمهری  هلماین هقهلم  خوز چ شکل نگرف م و انداز اهیدبخ گیر 

ست بیخیم دولتچم هیآن س راتژی هخسجمی برای .هرب ست .م گهه گویه  خوز ا  هیی ا

شرایط .خونی  سر جههن .م در قرنطیخمدر  سرته سهبقم ای بیندارند و هیلیهرد ه نفر در 

رود و در این هیهن در اند. جههن بم .دام سو هیو پیش از این تصورنهشدنی قرار گرف م

ام ان ظهر اسهههتد  در یهدداشهههت تهشهههره ت   .ردهانداز هیی قهبلایران چم چشهههم

ی زدههدت ایران در این بسهه ر بحرانانداز .وتههسههخهریو هیی هح مل در هورد چشههم

 جههنی ارائم .خم.

 

(1) 

 ایران: بحران در بحران

دلیل سهههههت قدرت ی ایران را درنوشهههت بمپهخم 1390ی بحرانی .م از اوایل د م

سی بم سداد هی سیه سهده بوده ان سیهر  سید. دلیل آن ب سهه هری ر سداد  سر ت بم ان

ه عددی .هلبد اق صهههد ایران را درگیر .رده بودا انسههداد هخهب  از بخش ههلی بم بخش 

خش ههلیه انسداد نهشی از فقر و شکهف طبقهتیِ واقعی اق صهده انسداد نهشی از بحران ب
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رویم بم هخهب  روزافزون و بم تب  آن بحران تقهشهههی هر،ره انسههداد نهشههی از تههجم بی

هحیطی تهصل از آنه و انسداد نهشی از هروج دایمی سرههیم از طبیعی و بحران زیست

بوده .م  رگونم  جههدار هی اق صهههد ایران بم هدار هی اق صهههد جههنی. اهه هشههکل آن

اقدام در راسهه هی گشهههیش نسههبی انسههداد ه هسهه لزم اقداههتی بود  نه مسههو به هخهف  

 وار وسههبپ پیوند اندام هی بعد از انق ب و بمنخبگهن اق صهههدی بر.شههیده در سههه 

سهه هری  م سداد  سی در ایران اهروز در  مل نو ی ان سیه پوشی نخبگهن اق صهدی و 

 اج مه ی ایرانیهن شکل گرف م است.در تمههی وجوه تیهت 

سداد ه هجمو م شکل گرف خد .م ای از بحراندر هحیط پیراهونی این ان  هی دیگر 

ای و  هی ژئوپل یک هخطقمی نخسهههت بحران نهشهههی از رقهبت ه در و لمترین آنههم

 هی اق صهههدی ایران توسههط دولت تراه  جههنی بود .م سههرانجهم بم دور دوم تحریم

 هی ژئوپل یک  هی ژئوپل یک جمهوری اسههه هی و رقهبتشهههد. بلخدپروازیهخ هی 

یهز هی واقعی جههعم دور هخطقم ای  م ً بخش بزرگی از هخهب  هوجود را از بسههه ر ن

ست.   وه بر آنه این دور جدید تحریم شدید ورود هخهب  ارزی سهه م ا  ه به .ه ش 

 ه م است.هراتپ دشوارتر سهجدید بم اق صهد وشعیت را بم

یهر  عهد بسههه هد نیز اب .هرآ نه .م بحران تکمرانی  مم در شهههرایطی را داد  این  

ای در بسهه ر اق صهههد وبیش  ر هسهههلمتری یهف م اسههت. چخدسهههلی اسههت .م .موهیم

سی ایران اهروز قهبلیت تحو  فوری بم بحرانی فهجعم رزه لبهر را دارد. از وقوع زهینسیه

هری ته یک اه  ف قوهی. بحران تکمرانی اهر ته سهههیله از هع هههلی در هدیریت شههه

ای در ایران پس از انق ب نیسهههت. این بحران از یک هخظر ریشهههم در سههههه هر تهزه

نم ههد هی ه خه ر دوگه ی قدرت در ایران دارد.  م ً در برابر  ر سهههم قوای هوجود ن

ند. دو سهههولت اقدام نههد هسههرو  را هخاه سهههزگیر وجود دارد .م قهدرند بمتصههمیم

صویپ نمونم صلحت نظهم یه  FATFی اهیر آن را در  دم ت شخیص ه سط هجم  ت تو

ی شهههر قم در اب دای گیری در هصههوق قرنطیخمربط از تصههمیمنهتوانی هراج  ذی

گیری بحران .رونه در ایران شه د بودیم. از سوی دیگره تر.یپ ته.می ی ایران و شکل

ی ی اهیر اهری اسههت .م ههن  از بلبم منگهه شههد .هرشههخهسههی آن در تمههی چههر د

 ه بوده اسههت.  واهلی دیگر ههنخد فسهههد پردازیرویکرد هی تکخو.راتیک در سههیهسههت

ی گذش م هخد .م هود از سویی تهصل شکل ته.میت در چههر د مسهه هری و نظهم
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ست سیه صل  سوی دیگر ته سم د م هی ههلیو از  ی گذش م بودهه گرایهنم و نولیبرالی 

حران تکمرانی را تشهدید .رده اسهت. از بهب نمونمه در هقط  آبهزین شهیوع بیمهری ب

.رونه در .شههوره سهههزههن     اتمر فهقد هدیر بودا چرا.م هدیر قبلی چخدهه ی بود 

.م بم دلیل فسهد ههلی در زندان و هدیر جدید نیز  خوز هخصوب نشده بود. این بحران 

ای ته بعهد هخ لف از هدیریت شههههری و هخطقم هی اهیر در اتکمرانی را در سهههه 

 ایمهدیریت هلی و . ن شه د بوده

 هی  هی یهدشهده در بسه ر اج مه ی بم شهکل بحرانتره برآیخد بحراناز  مم ههم

شهی ی در  ست. اگرچم این نهر س رده بوده ا شهی ی گ شی از نهر سی نه سیه اج مه ی و 

 هی ه فهوتی وجود داشهه م اسههته اهه از ی گذشهه م به ابعهد و گسهه رهتمههی چههر د م

 هی سیهسی دو بخش بزرگی از این نهرشهی ی در چهرچوب رقهبت 1396ته  1376سه  

ههه سه  شد اهه از ا  راشهت دی دایت هی« طلپاص ح»گرا و هوسوم بم جخهح اصو 

ز ای اتکرار شهههده بخه بم هجمو م 1398ههه تری در آبهن.م در ابعهد گسههه رده 1396

 هی رسههمی را نداشههت. ا  راشهههت یهبی در چهرچوب جخهح واهله دیگر قهبلیت جریهن

 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. 

پویهیی در تیهت اج مه ی ایرانیهن در تمههی و  روه این ا  راشههههت  خصهههر زندهازاین

  هی هقط  جهری بوده است.لحظم

  
 

(2) 

 کنهای بنیانگذر به ریسک

 1399 هی سهه هری انبهشت سرههیم در اق صهد ایران از  ر هخظری سه  بم لحهظ گره

براسهس برآورد  1398ی سه  هه م 9.شد. نرا رشد انداز ههیبی را بم تصویر هیچشم

صهدی در هر. شوک اق  س ین  صد بود. نخ شش الی هخفی  فت در ز آههر ایران هخفی 

ههه  هی نف ی ایران در تهریخ دوم اردیبهشهههتاین دوره ا  م پهیهن هعهفیت از تحریم

شیوع ویروس  سمی  صهدی نیز زههن آبهز ا  م ر شوک اق  ش م بود و دوهین  سه  گذ
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ی آههر رشههد هه مسههت در برآورد نمههه. ا،رات شههوک نخبهمن 29.رونه در ایران در

اق صهههدی .هه ً هشهههود اسههت اهه ا،رات شههوک دوم نهشههی از ویروس .رونه  خوز در 

شربم ست .م  ست. تردیدی نی شده ا سبهت لحهظ ن صهد برآورد ه و هحه ی دوم بم اق 

تر شههدت بحرانیایران طی اسههفخدههه وشههعیت بحرانی افو  تولید نهههلص داهلی را بم

ست شده بم افو  بی.رده ا شوک یهد صهد سهبقم. بدین ترتیپه دو  شد در اق  ی نرا ر

 ایران طی سه  گذش م انجههیده است. 

شد زیربخش صهدی ایران از اب دای د مروند ر شهن بم 1390ی  هی اق  شخی ن رو

ی جهری وبیش از  مهن اوان د م هه .مد د .م اق صهد ایرانه هس قل از اهر تحریمهی

)سههه  ل و  1395اد سهههه هری بوده اسههت. وا.هوی رشههد اق صهههدی سههه  دچهر انسههد

شهن هی هی بینتحریم شی از  80د د .م بیش از المللی( ن سه  نه شد آن  صد ر در

 ترین ته،یری نهشهی از اسه خراج نفت و گهز بود و در تقیقت ههمافرایش ارز  افزوده

شی از پر.ردن  رل و تحریم صرفهً نه ههنده از تحریم  هی ههلیفیت ه در هقط  برجهم 

فرض پهیهن  هی جدید اق صههههدی. در چخین شهههرایطی ت ی بمبوده نم ایجهد  رفیت

شد  ه نیز برونتحریم شن .ردن هوتور ر صهد ایران و رو سهه هری اق  سداد  رفت از ان

 اق صهدی در چهرچوب نظم سهه هری هوجود شدنی نخوا د بود.

نهشههدنی و تلفیقی از درآهد هیی  مدتهً تهصههلی سههه  جدید دولت نیز .م بودجم

 هیی ابلپ نهگزیر برای نظم سههیهسههی هوجود اسههت نشهههن از تشههدید وهههت  زیخم

اق صهههدی در سههه  جدید دارد. افت اهیر بههی نفت  م تصههو  بم درآهد هی ارزی 

شده را نههمکنپیش شیوع ویروس .رونه نیز تر از قبل هیبیخی  شی از  شوک نه .خد و 

صو  درآهد هی ههلیهتی تصو تحق صهدرات بیرنف ی و ت صل از  شدنی ق درآهد ته نه

.خد. پس در اس مرار افو  اق صهدی در تر هینهیهف خیشده در بودجم را دستبیخیپیش

 ایران تردیدی نیست.

 هی هحدوده ت   برای ایجهد رونق  هی اهیر دنبه  .ردهدر سهههه  چم دولتآن

  هی هیی برای تخفس سرههیمه برای درآهدزایی و ایجهد روزنمانم رچخد .هذب و سوداگر

شههص صعودی  ست. روند  شد ههلی بوده ا شرایط افو  ر  هی بورس اوراق بههدار در 

 هی .هذب .م برای ای است. اهه این رونقترین هرید چخین فرشیماق صهدی .شور ههم

هوا   موهی شههروری اسههت ویژه در زدن چوب تراج بم ا.سههپ درآهد برای دولت بم



 

 
 

 پرویز صداقت 231

هدد  هی بهالی تورم در اق صهدی ر.ودزده است ته بدین ترتیپ بمهخوط بم اس مرار نرا

ی تبهبی ارز  ذاتی سههم و اوراق ههلی و ارز   ه فهصلمافزایش سطح  موهی قیمت

روه این سیهست   وه شهن را بپوشهند و ههن  از سقوط بهزار هی ههلی شود. ازاینجهری

 هی فقر و شههکهف طبقهتیه تقهشهههی هر،ره  هی  موهی )بحرانزدن بم بحرانداهن بر

صهد( فیسرههیم سکبرداری از بخش واقعی اق  سم ری سقوط بیشنف شی از  تر  هی نه

 .خد.  ارز  پو  هلی را تشدید هی

ی هسهیل ژئوپل یک برهی اهیدوارند تهتدودی تحت ته،یر دو  مل شیوع در تیطم

جمهوری اهریکه در سه  جهریه از س .رونه و نیز برگزاری ان خهبهت ریهستجههنی ویرو

شوده اهه هجمو م روند هی بخیهدیی تخشداهخم س م  تری .م  هی نظههی در هخطقم .ه

ست و ات مه  افزایش تخش  هی بحران ژئوپل یک جهری را ایجهد .رده .مه.هن برقرار ا

بم تخش یک  حدود و ت ی گسههه ردهژئوپل  .هن تیهت   هی ه مه ظههیه . و ویرانگر ن

   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 

ی تخظیم نولیبرالی قرار دارد. بسههت شههیوهداری و بنسهههه هری نظهم جههنی سههرههیم

تواند وشعیت بحرانی داهلی را تشدید .خد یه هی وشعیت بحرانی جههنی برتسپ هورد

 .خد.رفت از آن را  رچم دشوارتر هی رته  برونشعهع هود قرار د د اهه بمتحت

ای از ی بحران تکمرانیه آبهز بم .هر هجلس جدید آبهزگر فصهههل تهزهدر تیطم

شدی هی ته.میت هوا د بود. هیرویهرویی هیهن جخهح شت .م ت د تخش توان ان ظهر دا

نه.هرآهدی تکمرانی را .م  مواره طی گذار و قوهی قهنونهیهن قوه ی اجرایی بحران 

 وهرج چههرزا بوده است تشدید .خد و بر ابعهد ان ظهم پر رجی گذش م آسیپچههر د م

 ی اهیر بیفزاید.د م

شهت آبهنی بحراندر تیطم سه   هی اج مه یه ا  را لحهظ فراگیری بم 1398ههه 

ترین ا  راض ای از طبقهت اج مه ی گسههه ردهافیهیی و ت هههور طیف گسههه ردهج ر

سه  ست.  مچخین آبهز هوج دوم  1357 هی بعد از انق ب اج مه ی در تمههی  بوده ا

شهت بههر  ربی بم سیری  مگرا به ا  را شور هی  راق و لبخهن ه شهت در . ویژه ا  را

شخد. بخهبراین هوج افتوانخد ته،یری  م.خد و هیایران را طی هی ش م به زا بر یکدیگر دا
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آبهز شههد و بم اشههکه  هخ لف )انواع  1396ههه ه ههر ا  راشهههت در ایران .م از دی

تری از  هه ا  راشهههت هیهبهنی( اسهه مرار یهفت در د  هوج بزرگ هه نهفرههنیا  صهههب

ای جهی دارد .م هوا هنمی اهروز و فراتر از آن ا  راشهت  دالتا  راشهت در ههورهیهنم

ست.  رچخد نبهید ویژگی سر جههن را دربرگرف م ا  هی ههق  ر هخطقم را .م بم سرته

س رهشکل شهتی در این گ شخص انجههیده  نهدیده گرفت و ا  را ی گیری هطهلبهت ه

 فراگیر را  مگن و  مهنخد تلقی .رد.

 هی اهیر بم شهههکل تر.ت  هی تهشهههر را در سهههه ی بحرانبرآهد هجمو م

ایم. ی ایران شهههه د بوده هی ههلک در جههعمای از ریسهههکی هجمو مروندهپیش

 هی سهههه هری اق صهههدیه ههلیه ژئوپل یکه تکمرانی و ی بحرانهبخهه در تیطمبراین

شکل شه د  سکگیری هجمو ماج مه ی  س مرار ای از ری صورت ا س یم .م در   ه  

 هی ت قهبلیت تبدیل بم ریسههکسههر  هی اهیره بمشههده در سههه هسههیر بحرانی طی

هههرنهشدنی و ویرانگر را دارند. شمن آن .م بدون تردید هخهطرات و ابعهد ههیپ نهشی 

شدید این بحران شمن ت شیوع ویروس .رونه  م  سکاز  شی از آنه آ،هر  ه و ری  هی نه

 گذارد.ههلک هود را برجهی گذاش م است و هی

 کندشدت مخاطراتی که امروز ایران را تهدید می –تصویر یک 

 
شهن داده شده  ه در تصویر شمهرهریسک شده در این هجمو مروند طی  ی یک ن

است. در این تصویره صرفهً ت   شده تصویری از وش  هوجود ترسیم شود اهه بم نظر 

هشهدنی ی دگردیسهی بم ریسهکی هههرن ه یه در آسه هنمرسهد  ریک از این ریسهکهی
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گذارند. هیزان تر.ت هحور ی ایران برجهی هیشدت آ،هر بحرانی بر جههعم س خد یه بم

طور تقریبی و بم« هههرنهشههدنی»و « بحرانی»بم سههمت « اندک»افقی  ر ریسههک از 

 هی  ر بخش ترسهههیم شهههده اسهههت. در بخش گیری بحران مدتهً برهبخهی شهههدت

س مر .ه ش نرابحران شدید ه سهه هریه ت صلم  هی  سرههیمه افزایش فه شت   یانبه

شدید بحران شت ههنواره ت سبد هعی ستدرآهد هی واقعی و  هحیطی و افزایش  هی زی

ی پهیهنی هحور تر.ت را تعیین .رده است. برداری از اق صهد جهی نسبی نقطمسرههیم

( در بورس P/E هی ههلی افزایش نسههبت قیمت بم درآهد  ر سهههم )در هحور بحران

ه طماوراق ب بهزار پو ه در تی بهنکی در  بهت هعوق  طهل  هی ی بحرانهدار و تجم ه

سیپ سبی انواع آ شهت اج مه یه در تیطماج مه ی افزایش ن ی نه.هرآهدی  ه و ا  را

سههد بحران صمیمتکمرانی افزایش ب   هی ژئوپل یکی بحرانگیری و در تیطم هی ت

شدت تخش سطح و  ست  هی هحدود نظههیه هیزان تافزایش  سک از را ر.ت هحور ری

افزایی چم این نگهره قهدر بم تصهههویر آن نیسهههت  مبم چ  را رقم زده اسهههت. اههه آن

گهنمه ی پخج ه به یکدیگر اسههت.  ریک از این هجمو م هی هخ لف و تعههل آنریسههک

 .خخد.  هی دیگر را تشدید هیریسک

 
 

(3) 

 مدتاندازهای کوتاهچشم

 ه تر.ت شهه هبهن بم سههمتِ هههرنهپذیری اسههت. برهبخهی هسههیر نهگزیر این ریسههک

ی تره نظم نههدی هوجود قهبلیت آن را ندارد .م قهدر بم ا هدهه  یر هی سههههه هری

سم اتکه برای تیهت درازهدتچهرچوبی قهبل شد. نههد ته.میت در ایران از هجموع  تر به

بخشههی یعخی انحصهههر قهره هشههرو یت بخشههیهسهههزوبرگ )آپهراتوس( هشههرو یت

شرو یت صهدی بمایدئولوژیک و ه ستبخشی اق  سیه شد و یه   پروریه هی تههیهدد ر

تر فقط و فقط بر سهزوبرگ سر.وب اتکه پیدا .رده است. اهه این سهزوبرگ  رچم بیش

در صههورتی .م از پشهه یبهنی دو سهههزوبرگ دیگر برهوردار نبهشههده دیر یه زود ترک 

 شود. گسیخ گی هیرد و دچهر از مدابرهی
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شی .م هطرح هیههم س ش  هوجود چمترین پر ست .م و دوام قدر قهبلشود این ا

ی ه عدد و ه خو ی هدت بم لحهظ دهیل شدن هجمو ماست. روشن است .م در .وتهه

سیهر بود. چخهن .م دو ههه هی contingentاز  واهل تهدث  شه د فرازوفرو هی ب توان 

و  زا این گونم تیهت اق صهدی.س قهبل تصور نبود .م ویروسی بیمهری یچپیش برای 

یهن هه در ه ههن را بر م ریزد. ا مه ی در ایران و ج هل سهههههه هریاج  تر هدت  وا

 هی اهیر را ه وقف سهزند و ههن  تر.ت از قدرتمخدتر از آن  س خد .م روند هی سه 

 بشوند. هی هههرنهشدنی  هی بحرانی بم سمت ریسکریسک

 .ن .هه ً  هی بخیهنبخهبراینه به فرض ،بهت سهههیر  واهله تر.ت بم سههمت بحران

 ه هشهود است. در چهرچوب بحران سهه هری هوجود این ت ییرات تهصل از این بحران

 ه را بم دنبه  دارد .م یک سهههوی این طیف فروپهشهههی .ههل فهبریک طیفی از بدیل

و سهههوی دیگر آن اتیهی فهبریک  failed stateاج مه ی و گذر بم دولت فروههنده 

 هی دهو.راتیک اج مه ی اسهههت. در صهههورت اسههه مرار اج مه ی از طریق جخبش

 هی گیری بدیلی از د  بحرانهخدی ته.میت از صرفهً سهزوبرگ قهره اهکهن شکلبهره

 تر هوا د شد. تر اهه تر.ت بم سمت فروپهشی هح ملهوجود نههح مل

هدد ابزار هیی .م در اه یهر دارد .خد بمگرچم ته.میت ت   هیبم  بهرت دیگره ا

گیری یک جخبش دهو.راتیک  هی اج مه ی را سههر.وب .خد و ههن  از شههکلهیز 

 هی سهه هری و  هی ریسکه یعخی بحرانشوده اهه  مین تر.ت بحران در سهیر توزه

از طریق افزایش   هی سهههه هریه بحران ژئوپل یکههلی اق صهههد از طریق تحکیم گره

 هی اج مه یه را  ه و بحران اج مه ی از طریق افزایش آسههیپپذیری در تخشآسههیپ

بخشد. .خد و بم این ترتیپ تر.ت بم سمت فروپهشی اج مه ی را ش هب هیتشدید هی

در هقطعی بحرانی شهید تخهه یک تلخگر برای چخین اهری .هفی بهشد. اهه این فروپهشی 

 مراه تر بمانجههد وهههت بیشگیری دولت فروههنده هیالً بم شهههکلجه .م ات مهاز آن

بخشی ایدئولوژیک هوا د داشت. اسهسهً وق ی از سم سهزوبرگ انحصهر قهره هشرو یت

بخشی اق صهدیه اس مرار ته.میت تخهه بم سهزوبرگ نخست ه کی بهشد و هشرو یت

چم از آن برجهی رود و آنی اتکه  م از بین هیروشهههن اسهههت .م دیریهزود این نقطم

 ههند شکلی از دولت فروههنده است. هی
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ایههدئولوژیههک  – هههی اق صهههههدی و فر خگی نهههتوانی دولههت از اتکههه بههم رو 

شرو یت سر.وب ه صهری در  س فهده از قدرت انح شی و بم  مراه آن .هرآهدی در ا بخ

ست. اهری  ه بم جخبشته.خون ههن  از تبدیل هیز  شده ا .م  مزههن  هی اج مه ی 

سبپ بحران سیپ – هی اج مه ی بم  صهدی انواع آ  هی اج مه ی را پدید آورده .م اق 

 ی تر.ت بم سمت ته.میت فروههنده است. .خخدهآن نیز تسری 

 هی هخ لف تلفیقی نیز الب م در هیهن این دو سهههر طیفه سهههربرآوردن شهههکل

ی نشهههیخی در توزهه  قپپذیر اسهههت. ههنخد بدیلی اق دارگراتر در داهل .م باهکهن

ست سبی برای  هی ههرجیه ت   .خد از طریق ا هدهسیه شرو یت ن ی نظم نو ی ه

رای تواند بای هیهود  ایجهد .خد. اهه هعلوم نیست .م چخین بدیلی اسهسهً چم برنههم

  هی سهه هری و اج مه ی و تکمرانی هوجود داش م بهشد. رفت از بحرانبرون

 هی اج مه ی اسهههت. اگر تر.ت از ا اهه اتیهی جخبشبخش ههجرسهههوی نجهت

توان  هی پهیدار اج مه ی هیسهههر شهههود هیگیری جخبش ه بم سهههوی شهههکلهیز 

ی ت ییر قدرت اتیهی گیری سههوژه هی ت ییر را شههه د بود. شههکلگیری سههوژهشههکل

لمپیوند هی اج مه ی را دارد و هطر فروریزی اج مه ی را .ه ش هی ی د د. هسهههه

شکل ذ خی سوژهههم برای  ست .م بهید بر نوهیدی  هگیری این  صل از آن ا  هی ته

  هی اج مه ی بلبم .رد. هدت افو  هیز روند هی آنی و بسیهر .وتهه

 هی سهههه هری در  مل هه را به دو بدیل نهگزیر در براین اسهههسه اسهه مرار بحران

سهزد. نخست گذر بم دولت فروههنده و نهتوان و فروریزی اج مه ی رو هیهدت روبمهیهن

یک بدیلی دهکرات کهنِ  هه از طریق ائ  فی گسههه رده از و دوم اه بدو اهر تخ .م در  تر 

م شهههن قهدر بی ه وسههط و نمهیخدگهنی .هرگر و طبقمویژه طبقمطبقهت اج مه ی و بم

 یهبی اج مه ی هوا د بود.  ههلیت

شیخیم و بم ف . ی « تراندو ی بس گران»سخن آهر آن .م یه بهید  را بم ان ظهر بخ

ه «ستی بخت هه نیتقصیر بر گردن س هره»تر از اهروز تن د یم و یه بپذیریم بس بیش

 ای به ر را رقم بزنیم.توانیم آیخدهم و هیایهود هسرو  سرنوشت هویش

 1399فروردین  15
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اهمیت برخورداری از نظام بهداشتی و درمانی مناسب بیش ، با شیوع ویروس کرونا

شود. در این یادداشت، وضعیت کنونی نظام سالمت و آثار و تبعات از پیش آشکار می

های شود. در سالاختصار تشریح میهای تأمین مالی آن بهاین نوع نظام سالمت و شیوه

موزش، مسکن و... بررسی آاقتصاد سیاسی اخیر، در مطالب متعددی موضوعاتی مانند 

تر توجه شده است. در شده است اما به نظام سالمت و اقتصاد سیاسی آن در ایران کم

 این نوشتار تالش شده گامی در بررسی اقتصاد سیاسی سالمت در ایران برداشته شود.

های بهداشتی و درمانی، و برخورداری از سالمت فردی عالوه برخورداری از مراقبت

های اجتماعی یک حقّ فردیِ همگانی است عنصری ضروری در انجام فعالیتبر آن که 

و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی از الزامات ایجاد عدالت در جامعه است.  است

ساز ایجاد های بهداشتی و درمانی از عوامل زمینهبرخورداری از مراقبت در واقع حقّ

ظ، گسترش و ارتقای سالمتی در جوامع امروزه حفهای برابر در جامعه است. فرصت

ت ی عدالها برای ایجاد و توسعهترین سیاستترین و کلیدیی اساسیبشری در زمره

عدی است که عوامل بُشود. مبحث سالمتی موضوعی چنداجتماعی در کشورها تلقی می

ن ادر این می .و عناصر متعدد و متنوعی در تأمین، گسترش و یا تخریب آن تأثیر دارد

ای برخوردار است لزوم وجود نظام سالمت کارآمد و اثربخش در چه از اهمیت ویژهآن

های جسمی و روانی ضروری افراد برای راستای بسط عدالت، فراهم ساختن فرصت

ی نظام سالمت در تمام توسعه و ارتقای سالمتی در جامعه است. امروز و با توسعه

و مؤثری در زندگی انسان ها، نسبت به  کشورها )چه غنی و چه فقیر(، نقش عمده

ی وجودی و هدف نظام سالمت، حفظ و ارتقای د؛ در واقع فلسفهکنگذشته ایفا می

 سالمت آحاد جامعه با تأکید بر گروه های در معرض آسیب و پرخطر است.

مت است. منابع های سالی تأمین مالی هزینهیکی از ارکان مهم نظام سالمت نحوه

های های اجتماعی، بیمهاز طریق منابع عمومی دولت، بیمه عمدتا  مالی سالمت 

 های تأمین مالی،شود. در ایران نیز شیوهخصوصی و پرداخت مستقیم افراد تأمین می

های های اجتماعی را هزینهترکیبی از همین چهار روش است. منابع دولتی و بیمه

راد بخش خصوصی سالمت های خصوصی و پرداخت مستقیم افعمومی سالمت و بیمه

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دسترسی  ۲۹شوند. براساس اصل محسوب می

 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 

شت آمارهای مربوط به هر کشور در بهداشت استفاده شده است. سازمان جهانی بهدا

شده در آمارهای ارائه و دهدهای مختلف بهداشتی را بر روی سایت خود قرار میزمینه

مودار های ارائه شده در سایت این سازمان گرفته شده است. ناین قسمت عینا  از داده

های سالمت های عمومی و خصوصی سالمت را نسبت به کل هزینهمیزان هزینه یک

 دهد.)به درصد( نشان می

در سالمت و دولتی یک: سهم هزینه های بخش خصوصی نمودار
1

 

 
 

تا  1380باتوجه به آمارهای سازمان جهانی بهداشت، این ارقام برای ایران از سال 

به طور  13۹۲تا  1380موجود است. همانطور که آمار نشان می دهد از سال  13۹۷

های سالمت توسط بخش خصوصی )در اینجا منظور بیمه درصد از هزینه ۶0میانگین 

های خصوصی و پرداخت مستقیم از جیب خانوار است( پرداخت شده است. اما درپی 

درصد کاهش یافته است.  50ی همگانی سالمت این رقم به حدود اجرای طرح بیمه

های از منابع صندوق ایرغم اینکه بخش عمدهشایان ذکر است که علیاز سویی البته 

                                                      
 accounts/en-https://www.who.int/healthسازمان جهانی بهداشت، حساب های سالمت، . 1
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 شود، درشده و کارفرما( تأمین میصورت حق بیمهتأمین اجتماعی توسط خانوارها )به

های تأمین اجتماعی منابع صندوقکلّ های ملی سالمت، جداول تأمین مالی حساب

روسهم بخش خصوصی در صندوق ازاینو عنوان منابع بخش دولتی لحاظ شده است، به

ر منظوبایست بهمی . این سهمدر بخش دولتی لحاظ شده استز نیتأمین اجتماعی 

اصالح گردد. با توجه به آمارهای ربط و مراجع ذیتوسط مرکز آمار ایران  ترتحلیل دقیق

های دولتی درصد از هزینه ۲3هرساله  ،13۹۷تا  1380طور میانگین ازسال موجود به

کردن سهم خانوارها ود. با اضافهشهای تأمین اجتماعی تأمین میسالمت توسط صندوق

ی بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی در تأمین در صندوق تأمین اجتماعی به هزینه

 رسداز سوی دیگر، به نظر می تر هم خواهد شد.های سالمت در ایران بیشمالی هزینه

رو شده است افزایش سهم ی سالمت با آن روبهبا توجه به بحران مالی که طرح بیمه

های جاری باردیگر به بعد در سال 13۹3از سال های دولتی در بخش سالمت هزینه

  کاهش یابد.

های در تأمین مالی هزینه حال باید به بررسی سهم پرداخت مستقیم از جیب خانوار

های ترین و ناکارآمدترین شیوهسالمت بپردازیم. پرداختی از جیب مردم، یکی از ساده

پول را به  ،ی خدماتحین ارائهافراد، تأمین مالی نظام سالمت است که در این روش 

الی ی تأمین مپرداخت با تأمین عادالنه یکنند. این شیوهصورت مستقیم پرداخت می

های سالمت میان خانوارها به عبارت دیگر توزیع هزینه .نظام سالمت همخوانی ندارد در

زمانی عادالنه خواهد بود که براساس توان پرداخت خانوارها شکل گرفته باشد نه 

تحقق عدالت اجتماعی به  منظوربهها براساس خطر بروز بیماری. بر همین اساس دولت

ی هاعنوان یکی از شاخص، بهدر حد توان پرداختی دنبال کاهش پرداختی از جیب مردم

اما تحقق هدف مذکور مستلزم افزایش تأمین مالی از جانب سایر  .هستند یافتگی،توسعه

 های تأمین مالی است. ابزار

 
 

 

 

 



 

 
 

 محمد دارکش 241

نمودار شماره دو: پرداخت مستقیم ازجیب نسبت به کل هرینه های سالمت )به درصد(
1

 

 
 

ی درصد هزینه 53طور متوسط به 13۹۲تا  1380شده، از سال  ارائهباتوجه به آمار 

ی اند. در پی اجرای طرح بیمهطور مستقیم خود خانوارها پرداخت کردهسالمت را به

با توجه به  که گفته شد،، چناندرصد کاهش یافت. اما 4۲سالمت این نسبت به حدود 

 یعت شاهد افزایش دوبارهسررسد بهمشکالت مالی در استمرار این طرح به نظر می

ی ترین شیوههای سالمت باشیم. این نوع پرداخت ناعادالنهسهم خانوارها در کل هزینه

های منفی زیادی نیز دارد که در ادامه به آمدپیهای سالمت است و پرداخت هزینه

 ترین آنها اشاره خواهد شد.مهم

 هاآمدپی

ها مجبور باشند دوش مردم باشد و آنهنگامی که باراصلی هزینه های سالمت بر 

طور مستقیم هزینه های در بازار بهداشت و درمان برای سالمتی که کاال شده، خود به

ها را اختصار آنآن راپرداخت کنند قطعا  با مشکالتی مواجه خواهند شد که در ادامه به

 دهیم.شرح می

                                                      
 /accounts/en-https://www.who.int/healthسازمان جهانی بهداشت، حساب های سالمت، . 1



 کرونا و اقتصاد سیاسی سالمت در ایران 242 

 های فقرزای سالمت:هزینه-1

های پردازیم که به علت پرداخت هزینهخانوارهایی میدر این قسمممت به بررسممی 

 شوند.سالمت به زیرخط فقرپرتاب می

ه به هزینه های فقرزای سالمته: درصد مواج3نمودار شماره
1

 

 
 

ای شرقی سازمان جهانی بهداشت ازسال های سازمان دفتر مدیترانهبراساس بررسی

های سالمت به درصد از خانوارهای ایرانی به علت تحمل هزینه ۲.۶ ،13۹۷تا  13۹4

 های فقرزای سالمت مواجه شدند. زیر خط فقر پرداخت شدند یا اصطالحا  با هزینه

 های کمرشکن سالمتهزینه -2

های سالمتی هزینه های کمرشکن سالمتی زمانی اتفاق می افتد که کل هزینه

پرداخت خانوار یا مصارف غیر  ظرفیت %40بیش از شده ازجیب خانوار برابر یا پرداخت

 خوراکی او باشد.

 

  

                                                      
1  atlas of World Health Organization's Eastern Mediterranean Region Office 

(EMRO) 
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سالمت کمرشکنهای ه به هزینهه: درصد مواج4نمودار شماره 
1

 

 
 

ای شرقی سازمان جهانی بهداشت از های سازمان دفتر مدیترانهبراساس بررسی 

کمرشکن مواجه های درصد از خانوارهای ایرانی با هزینه 13حدود  13۹۷تا  13۹3سال 

 شدند.

های فقرزا و کمرشکن سالمت های درآمدی با هزینهی بعدی ارتباط دهکنکته

شده در ایران ارتباط معناداری بین دهک های های انجاماست. تقریبا  در اکثر پژوهش

های های کمرشکن و فقرزای سالمت وجود دارد. همچنین بیمهدرآمدی پایین وهزینه

های کمرشکن و فقرزای سالمت محافظت درمانی نتوانستند از خانوارها در برابر هزینه

رسد نظر میبهای های بیمهبر صندوقبکنند. با توجه به تأثیر ویرانگر طرح تحول سالمت 

علت اند بههای کمرشکن سالمت مواجه شدهکه درصدی از این خانوارهای که با هزینه

ای به زیرخط فقر پرتاب شوند. براساس نتایج تحقیق های بیمهقوضعیت بحرانی صندو

نگاهی بر عملکرد سازمان بیمه سالمت در » های مجلس، تحت عنوانمرکز پژوهش

ها، شاهد رشد سو طی این سالانجام داده است از یک «13۹۶-13۹۲های سال

از اجرای  ایم که این موضوع ناشیی جمعیت تحت پوشش این سازمان بودهبارهیک

ی همگانی رایگان بوده است و ازسوی دیگر تغییر کتاب ارزش نسبی خدمات طرح بیمه

موجب  ،بهداشتی م درمانی که در راستای طرح تحول نظام سالمت صورت پذیرفت

بعد شده به 13۹4و سال  13۹3های سازمان در نیمه دوم سال ی هزینهبارهرشد یک

                                                      
1 . atlas of World Health Organization's Eastern Mediterranean Region Office 

(EMRO) 
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اعتبارات عمومی این سازمان در قانون  ،درصدی 83.14رغم رشد اعتبارات بهاست که 

هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین تا پایان  10، به عدد 13۹۶سال  یبودجه

میلیارد تومان مواجه بود. با توجه  4400سازمان با زیان انباشته در حدود  13۹5سال 

 یکردهایی در جهتبه اینکه عمال  خلق منابع جدید برای سازمان میسر نیست باید رو

 .(1 .صها اتخاذ شود)کنترل هزینه

 این اعداد مهم

ی ایم تا خوانندگان امکان مقایسهآمارکشورهای دیگرهم قرار داده بخش در این

وضعیت ایران را باکشورهایی که ازنظر سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان کشورهای 

در این زمینه تنها  ،مثال برایشود داشته باشند. ها یاد میای شرقی ازآنمدیترانه

وضعیت کشورهای یمن، سودان، مراکش، عراق و مصر از ما بدتر است و حتی وضعیت 

 کشورهای فلسطین و سوریه کمی از ما بهتر است.

 
 (2017) ازای ده هزار نفر: تعداد پزشک به5نمودار شماره 

 
 

پزشکان از جمله مشکالت دیگری است  یدرکنار تعداد کم پزشک، توزیع ناعادالنه

 که در صحبت های مسئوالن و همین طور متخصصان به آن اشاره شده است.
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تقریبی  طوری تعداد دندانپزشکان وضع از بخش پزشکی نیز بدتراست و بهدر زمینه

یت وضعحتی به ازای هر سه هزار و پانصد نفر یک داندانپزشک وجود دارد. در این زمینه 

 ما بهتر است. لبنان، فلسطین، لیبی، سوریه از کشورهای

 (2017: تعداد دندانپزشک به ازای ده هزار نفر)6 نمودار شماره

 
 

 سخن پایانی

وضوح مشخص شده است، شانه خالی کردن دولت از وظایف ها بهچه در این سالآن

شدن شدن سالمت و بازاریی سالمت است. خصوصیهای خود در حوزهو مسئولیت

ی دسترسی به خدمات سالمت، سیاست مشخص در این چند دهه بوده است. در شیوه

 رسد وشود که در بازار به فروش میچنین وضعیتی سالمت به کاالیی تبدیل می

های تواند به آن دسترسی داشته باشد. در نبود بیمههرکسی که پول داشته باشد می

م و حاکمیت بازار بر بخش سالمت، مناسب، پرداخت اکثرهزینه های درمان توسط مرد

عالوه بر چراکه تر هم خواهد شد؛ ی کارگر و فرودستان سختوضعیت برای طبقه

 های سالمت را نیز باید بپردازند. آموزش و مسکن، هزینه معیشتی و هایهزینه

ی یعقوب صفاری عضو کمیسیون پزشکی بهداشت و درمان مجلس، در طبق گفته

خدمات درمانی افزایش زیادی داشته و  یول سالمت، تعرفهجریان اجرای طرح تح

های بخش درمان شده است. با اجرای طرح تحول سالمت همین امر سبب افزایش هزینه



 کرونا و اقتصاد سیاسی سالمت در ایران 246 

 ۲.۲حداقل  ی خدمات پزشکی، قیمت خدمات درمانیی افزایش ضریب تعرفهبه واسطه

، ۹۲نسبت به سال نیز  ۹5برابر شد. مجموع دستمزد پرداختی به پزشکان هم در سال 

دوش تأمین  های زیادی که بربا شکست طرح تحول سالمت و بدهی 1ونیم برابر شد.سه

کن های کمرشرسد با این شرایط شاهد افزایش هزینهنظر میاجتماعی گذاشته است، به

برخورداری از خدمات پزشکی مناسب نیز همچون حق  و فقرزای سالمت باشیم و حقّ

نظام »گاه داشتن آموزش رایگان به محاق خواهد رفت. این در حالی است که هیچ

ی درمان رایگان و باکیفیت برای اقشار در دهندهکه حداقل تضمین« درمانی فراگیر

کاران،  ثباتدرآمد و بدون بیمه، بیهای محیطی، مانند کارگران کممعرضِ آسیب

 دستفروشان، افراد بیکار و... باشد، به وجود نیامد. 

مراکز درمانی تأمین  اما آخرین میخ تابوت بر خدمات درمانی کارگران، خودگردانی

« های عملکردی بیمارستانهطرح بودج»؛ که البته بعد از مدتی طرح به اجتماعی است

سازمان تأمین اجتماعی تأکید  امیرعباس منوچهری، معاون درمان نام پیدا کرد.تغییر

های خود را د هزینهنتوانبیمارستان سازمان تأمین اجتماعی می ۷8تنها حدود »کرد 

ها ی پرداختی به بیمارستاناو مدعی شد در صورت اجرای طرح، یارانه «پوشش دهند.

اده استف «ترهوشمندانه»منابع و مصارف به صورت شود و فقط قرار است قطع نمی

 ]تأکیدات از من است[. ۲«شود

ی و استفاده« جوییصرفه»، «خرید خدمات»، «سپاریبرون»، «سازیکوچک»

های اخیر اجرای دهه از امکانات، مفاهیمی آشنا هستند که حکومت در« ترهوشمندانه»

ولیبرالی و انداختن بار درمان و آموزش و سایر خدمات دولتی بر دوش های نسیاست

 ها مخفی کرده است. درآمد را پشت آنار کمکارگران و سایر اقش

در دنیای امروز دیدگاه های سالمت چشم اندازی وسیع تر پیدا کرده و ضرورتا  به 

ه است. هر یک از این شدای معطوف طبی سالمت توجه ویژهی غیرکنندهعوامل تعیین

مل  تتعیینعوا یا از طریق  به خودی خود و  بل ثیر أکننده  ت وضمممعیبر یکدیگر متقا

سبب بروز بیأشدت تحت تسالمتی را به در  رتهای بیشعدالتیثیر قرار می دهند و 

                                                      

 http://ayaronline.ir/13۹8/01/۲8۹01۶.html، قابل بازیابی ۹۷ند اسف ۷مصاحبه با عیار آنالین،  -1 

  asriran.com/002yzx، ۹8بهمین  ۲0منتشرشده در عصر ایران، -۲ 

https://www.asriran.com/002yzx
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، زندگی یکننده از قبیل وراثت، شممیوهتعیینعوامل ند. این شممووضممعیت سممالمت می

ثیر چشمگیری بر سالمت أاجتماعی و ... بوده که ت -محیط زیست، وضعیت اقتصادی 

توانند باعث طول عمر و یا ت های پزشممکی میدارند.در واقع صممحیح اسممت که مراقب

بهبودی از یک بیماری جدی شممموند ولی آن چیزی که برای سمممالمت جمعیت مهم 

اقتصادی است که باعث می شود مردم بیمار شوند و یا نیاز  - است، شرایط اجتماعی

 اجتماعی یکنندهتعیینعوامل به مراقبت پزشمممکی داشمممته باشمممند. بدین معنا که 

شغل، تغذیه، طبقهم سالمت صیالت،  سطح تح سیار  یانند میزان درآمد،  اجتماعی ب

المت شوند و در سها میتر از عواملی مانند عوامل بیولوژیک سبب ابتال به بیماریبیش

سان نقش به سالمتی و ان سیدن به اهداف  شوند ر سزایی دارند که اگر نادیده گرفته 

 .ندکنبرقراری عدالت در سالمت را محال می

طور که بهرا ی اجتماعی سممالمت کنندهتعیینعوامل برخی از  اختصممارادامه، به در

 ها برایترین توصممیهاصمملی .کنیمبررسممی میهسممتند کرونا ویروس  باخاص مرتبط 

 دض حلولها با آب و صابون و مابتال به ویروس مثل شستن مداوم دست پیشگیری از

نده وعفونی ماکن کن به گزارش  پرهیز از حضمممور در ا گاهی  با ن یت اسمممت.  پرجمع

سال  یهای چندگانهشاخص سالمی ایران در   138۹سالمت و جمعیت در جمهوری ا

آب اسمتفاده  یبهینهابع غیردرصمد ازجمعیت کشمور ازمن 3.1۹کنیم که مشماهده می

اسممت. این اعداد میانگین کشمموری  ۷.0۹کنند؛ این عدد برای جمعیت روسممتایی می

 یدرصممد مردم از آب غیر بهینه 18.1۷ان ها مثل هرمزگان، اسممت در بعضممی اسممت

ستفاده می شتی ا ضدعفونی53 .)ص کنندبهدا شدن مواد  کننده و افزایش (. با نایاب 

توانند به این مواد دسممترسممی پیدا راحتی نمیدرآمد بهاقشممار کم ها، قطعا قیمت آن

 بکنند. 

اشمماره شممود که براسمماس نتایج در مورد پرهیز از حضممور در اماکن پرجمعیت باید 

شی عوامل اجتماعی م سط مؤطرح پژوه سالمت که تو سهؤثر بر  تحقیقات ملی  یس

نفر در کشممور میلیون  11حدود  انجام شممده اسممت، تقریبا  13۹5سممال  سممالمت در

شیه ستند و حا شین ه ساکن بافت ۹ن سودهمیلیون نفر نیز  علت تراکم ند. بهاهای فر

نشممینان دسممتان و حاشممیهها که محل سممکونت کارگران، تهی جمعیت باالدراین محله
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پذیرتر هسممتند. کارگران زیادی نیز مجبور مقابل بیماری آسممیب اسممت، این اقشممار در

ستند در محیط کاری پرتراکم شونده ضر جایی روزانه مجبورند از برای جابه و شان حا

ماری اصیلی انتقال بیهای عمومی استفاده بکنندکه خود یکی از محیط یوسایل نقلیه

 است.

شرایطی و با چنین زمینه شتی و ای از بیدر چنین  عدالتی در توزیع خدمات بهدا

ار توان انتظثرهستند، میؤنابرابری های اجتماعی که برسالمت م سالمتی و همین طور

دمات ترین صداشت که فرودستان و کارگران و سایر مزدبگیران در شرایط کنونی بیش

 گیری کرونا متحمل شوند. را از همه
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 1کارگر و پزشک / شعری از برتولت برشت –پیوست 

 کنددانیم چه چیز ما را بیمار میمی

 گویندوقتی بیمار هستیم به ما می

 دهیدشما هستید که ما را شفا می

 گویندده سال است که به ما می

 ایدشما درس شفا را در مدارسِ خوب آموخته

 مردم ساخته شدی مدارس با هزینه

 تانسب دانشو برای ک

 شدهها خرجهزینه

 بنابراین باید بتوانید شفا دهید

 ید؟دهشفا  توانیدمیآیا 

 آییموقتی نزد شما می

 است پارهما پارهی های ژندهلباس

 دهیدما گوش می یاسر بدن برهنهتو شما به سر

 در مورد علت بیماری ما

 ما چیزهای بیشتری ینگاهی به لباس ژنده

 گوید. در مورد ما به شما می

 همین دلیلبه

 کند.هایمان را پاره میهای ما را خسته و لباسبدن

  استگویید از رطوبت طور که میآن ماندرد شانه

 ی ماستحضور لکه بر روی دیوار خانه و این رطوبت همان دلیل

 به ما بگویید پس

 آید؟این رطوبت از کجا می

 بسیار زیاد و غذای خیلی کمکار 

                                                      
1  https://utmedhumanities.wordpress.com/2014/10/13/a-workers-speech-to-a-

doctor-bertolt-brecht/ 

https://utmedhumanities.wordpress.com/2014/10/13/a-workers-speech-to-a-doctor-bertolt-brecht/
https://utmedhumanities.wordpress.com/2014/10/13/a-workers-speech-to-a-doctor-bertolt-brecht/
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 کند.ما را ضعیف و باریک می

 گوید:ی شما مینسخه

 کنید. خودتان را تقویت

 گوییدپس حتما  به گیاه خیزران هم می

 خیس نشود.

 خواهید گفت تردیدبی
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حال  دررذرد. ها در ای ان م ی افغاندووو ان دهه از حضوووگر ردووو  د  نزدیک به چهار

مهاج  افغان  گنیلیم 2.5از  شیبتا  1.5بنا به آمارها و ب آوردهای مخ لف حدود حاضوو   

بخشوو  از  (1)د.نده م لیرا تشوو   انیا تجمعی کل از ٪3 تا کنند که م  زندر  انیدر ا

دووو  ی کبا انگیز از افغاندووو ان اسوووت که   کارر ان فصووول ها م بگط بهمهاج ت افغان

ی دیگ  م بگط به پناهندران  و بخش عمد  (3و2)م  شوووگند  انیادرآمد و شوووغل راه  

هاست ای ان را ب ای زندر   کار و رذران دالیل جنگ و کد  امنیت دههشگد که بهم 

 نام شوود پناهندران ثبتاند. ب  طبق منابع رسووم  شووان ان خاک ک د عم  خگد و ف زندان

با نف (  هزار450دووو ان  )افغان ی  دارندران رذرنامههزار نف (951دارای کارت آمایش )

دون مدارک ب افغاند ان  مهاج حداقل یک میلیگن نف   شگدهد ند. رف ه م   انیاروادید 

صد از آن 97کنند. زندر  م  (4) انیدر ا س ای  و در شه ی و رو صد  3ها در مناطق  در

 و  خارج   دول یغ یهاو سوووازمان UNHCRاردورا  تحت م اقبت  21از آن ها در 

  (5و1).کنند( زندر  م BAFIA  )امگر اتباع و مهاج ان خارج یادار 

ماری ک ونا در ای ان دولت و وزارت بهداشت ای ان اقدامات یبا اعالم رسم  شیگع ب

در  ب ای مثالهای  ب ای پیشووگی ی از شوویگع ایم بیماری اندام دادند و رسووان و آراه 

شه وندان م  س ند کههمیم چارچگک از  ست خگا ست م ت  د شگیند  از د شان را ب های

ان هایشدادن و تا حدّ ام ان از حضگر در اماکم عمگم  پ هیز کنند و ب ای مدت  در خانه

اکنگن با رذشووت بیش از سوو  روز از اعالم رسووم  شوو وع اپیدم  ک ونا  بح ان  .بمانند

 یال تد بهعنگان مثری د. بهحاصووول از ایم بیماری ه روز زوایای جدیدی به خگد م 

د ه شان م زی ساکم در ای ان ن د ان   درغم رف هدهد که بهی مهاج ان افغان ئگالن های م

ضگر در اماکم « دموکرات بودن ویروس کرونا»ی دربار  و ان قال از را  تماس و ح

های یاستسازی از سمستثنی»  «وضعیت شغلی و فقر»شلگغ عگامل دیگ ی نظی  

صادی سو»، «اجتماعی و اقت ستر سیا ستیزی در بین برخی ب  های مهاجر
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سلیقه»و « شهروندان ایران سئوالنرفتار  ذار ب  عگامل تأثی ر ت یممهماز « ای م

 است.  خط  اب ال به ایم بیماری ب ای مهاج ان افغاند ان 

 تش یح شگد. ت بیشبندی یادشد  صگرتاجزای شگد تا در ادامه تالش م 

  

 وضعیت شغلی و فقر. 1
صیهبا  شیگع ک ونا  تگ دتآغاز  ش ش   ب ای  ست و های بهدا شگی مداوم د و

س  ش در اخبار  رزارش سک و د س فاد  از ما ص ف ا ضای مدازی بازار م ها و ف

ی دلیل تقاضوووای مصووو ف  م دم و تقاضوووای سوووگدار انهایم مگاد را داغ ک د و به

شد تا جای  که م مح   ان  ع ضه لیل ن رفت به دتگای ایم مگاد با مش ل مگاجه 

س سام ش  افزایش  س فاد  از ماسک  دس  ش و ژل   آور قیمت ب خ  اقالم بهدا ا

ای رگنهوبیش طبقات  بدل شد؛ بهکنند  ب ای امنیت سالمت  به ام ی کمضدعفگن 

ش   تاحدودی که  س فاد  از ایم مگاد بهدا س  به منابع مال   به ام ان ا س   ام ان د

ش ایط زمان  آش ار م شد. روی دردناک و تأسفمن ه  م  د که شگب انگیز ایم 

ری ی از دو م غی  وضووعیت شووغل  و وضووعیت فق  به تحلیل میزان دسوو  سوو  با به  

 زانیم. سازی خگد بپ دازیمینهمهاج ان افغاند ان  به ملزومات بهداش   و ام ان ق نط

بنا  و اسووت  انیپناهندران افغان در ای های جامعهاز ویژر  و سووگغتغذیه فق  یباال

ه افغان قادر ب یجگپنا  یهااز خانگاد  پ شماریتعداد ر ف ه های صگرتپژوهش هب

خگد  یاعضا یب اش اف مندانه   زندر یو اس انداردها هیحداقل آمگزش  تغذ أمیمت

د ندن ست که در کنار نگ ان ایم رزار  (3,6).ی ش ح حال جمعی   ا ش  ها   های معی

های بهداش   از به تگصیهباشند و بنااکنگن باید نگ ان خط  اب ال به بیماری ک ونا هم 

های خگد را با آک و صووابگن و ماسووک و دسوو  ش اسوو فاد  کنند و م تبا  دسووت

  از ومی  ناشووبیماری و م گ های ضوودعفگن  بشووگیند تا از خط  اب ال به ایممحلگل

 آن در امان بمانند.
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د ان  که عامل تأثی رذار ب  فق   شغل  مهاج ان افغان ضعیت  س  م غی  و درمگرد ب ر

ست نیز باید افزود که تاکنگن دربار  د ان  آمار دقیق و ا شغل  مهاج ان افغان ساخ ار  ی 

 اندامنه وهشگ ان در ایم زمیجا ما به تحقیقات  که تاکنگن پژرسم  من ش  نشد  و در ایم

ند اشووووار  م داد  ناکنیم. ا قات بیشب نهبه ن ایج ایم تحقی کار بت  زمی  ای های حقگق  

ار چه در ط   (7) درآمد  غی رسووم  و ناامم اسووتپناهندران افغان مشوواغل پدووت  کم

کاری و کار غی رسووم  به ویژر  اصوول  بازار کار کاری  ارزانهای رذشوو ه  مگقتدهه

ست ا شد  ا د ان  (1397    اللهیخ)ی ان بدل  ش ایط را ب ای افغان های اما آن چیزی که 

شگارت  م  ست که یک کارر  افغان درکنار دیگ  ساکم ای ان د ضاف  ا کند مق رات  ا

شت در بازارکار ای ان های ارتش ذخی  بدن د  معی ش غال و ک ی نی وی کار باید ب ای ا

و  (9)سوووالهی کار یکشوووامل پ داخت هزینه ب ای صووودور پ وانه  رعایت کند؛ مق رات

که در صوووگرت رعایت ن  دن ایم مق رات ف د خاط   محدودیت های شوووغل رعایت 

شوووگد. پ داخ م به دلیل اشووو غال غی قانگن  م بازداشوووت و م حمل پ داخت ج یمه به

شیگ  ست و بحث جزئیات  شت ا د ان  خارج از بحث ایم یاددا ش غال مهاج ان افغان ی ا

ل   ک شووغجا م ذک  شوود سوو کگطلبد اما آن چیزی که باید در ایممفصوول دیگ ی را م 

شغل   عدم د ثن ایداد ناامن   س مزدها  م سطح د شغل   کاهش  نگن سازی از قاتح ک 

ش  از جامعهکار و به ست که ب ای ایم ق ش   ا ش الت معی  ان در ی کارر ی ایتبع آن م

 های اخی  پدید آمد  است. ط  سال

به اتمام اع بار قانگن  اقامت مهاج ان  که کار با تگجه   ت آمایشاز سوووگی دیگ   

به  (10)های آنخ دادما  سوووال جاری  الزام به تمدید و پ داخت هزینه 31دارند در تاریخ 

های های سووواکم ای ان در روزرار ک ونای  و بح انی دیگ ی ب ای افغاندووو ان مدوووأله

های اق صادی بدل شد  است. با در نظ  داش م وضعیت شغل  و معیش   غال  افغاند ان 

ها و اصوو ار مدووئگالن ب ای در خانه ماندن شووه وندان و جه به ایم مؤلفهسوواکم ای ان و تگ

اکنگن هم (11) ب خ  سوووخنان کارشوووناسوووان مبن  ب  درری ی با ایم بیماری تا خ داد ما 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/473409/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/473409/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
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عالو  ب  مدوووائل معیشووو   در ایام ک ونای   اتمام اع بار کارت آمایش و جگاز کار و 

س ان خاهای آن به نگ ان هزینه س پ  شاغل های  د ان  دارای  951نگار و اف اد  هزار افغان

ندر   غال در مگرد ز یت فق  و اشووو  به وضوووع با تگجه  مایش افزود  اسووووت.  کارت آ

باید پ سوووید چهافغاندووو ان  ز تگان ارگنه م های سووواکم ای ان در روزرار ک ونای   

ش ه و به ها م زلزل رهای اق صادی و قگانیم کار معیشت آنکارر ان  که به سب  بح ان

شد ورطه شاند   سالم   خگد  خانگاد  و جامعه در خانه ی فق  ک شت ب ای  اند ان ظار دا

های  که در خانه اضووط اک و اضووط ار معیشووت دارند و در بی ون در مع   بمانند! بدن

 تهدید بیماری و م گ هد ند!

و از ا ی شه  مشهد س گنت دارد های  است که در حاشیهی   از افغاند ان   محمد

های ساکم ای ان است که لیدانس حدابداری دارد و کارر  ساخ مان  ف زندان افغاند ان 

رف ه وق   از او اسفندما ( به س  کار م  28است  او در ایام بح ان ک ونا )از اول اسفند تا 

سالم   سیدیم؛ نگ ان  د   و چ ا در خانه نماندی؛ با لحم جدی رفت: پ  کار چه»ات نی

 « ار  س کار ن م تگ خ جم و میدی!کُنم ب

 ت ی نیز ندبت به زنان کارر  مهاج  داش ه دری زندر  اضط ار جفای بیشایم شیگ 

با خانم میانرفت باس در ورگی کگتاه   یدی ل سوووال افغاندووو ان  که در کاررا  تگل

ک د م گجه نگع دیگ ی از تد به ف ودس   و اس ثمار شدیم  ی شه  مشهد کار م حاشیه

سفندما  به س کار م مصاحبه ورگ ترف ه  در رفشگند  نیز همچگن مگرد قبل  تا اواخ  ا

سالم  دربار  سیدیم چ ا در خانه نماندی! مگ   ب ایت  اتی بیماری ک ونا وق   از او پ 

  "دمه ک  تعطیل کنه حقگقشگ نم "مان رف ه س پ ست کاررا »مهم نیدت! پاسخ داد: 

گه ما  اولِ یدن حقگقمم ن ره ن م حقگقم و نم نا نیز « داشووو م  االنم ا رگی  بح ان ک و

جاسوووت که حقگا کارر ان ایم ن گاندووو ه عطش انباشوووت سووو مایه را ب اهد! جال  ایم

ساعات کاری روزانه  ص  که حدود  17صبح ال   7:30تگلیدی با  زن و دخ  جگان  30ع

 هزار تگمان است.  600در آن اش غال داش ند ماهیانه 
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ی ی کارری بهردی دیگ  در صفحات فضای مدازی خب ها و تصاوی ی دربار در مگ

سازی و رنگ شه داری ته ان ب ای زیبا شه ی در ایام من ه  به کارر ان  آمیزی جداول 

را مالک ق ار دهیم  98ی اول سال نگروز من ش  شد. ار  ایم سخم پ ویز حناچ  در نیمه

تگان ادعا ک د که م « میهدووو   کارر ان افغاندووو ان گنیشوووه  را مد یهای بایز» که:

به نا نیز عمدتا  از کارر ف ه شووود  ب ای رنگکارر ان  آمیزی در روزهای بح ان ک و

 کارر ان افغان بگدند. 

ش   نم  صادی و معی ش ایط تزلزل اق  شت تا بدریاف یم که در  های  دنتگان ان ظار دا

ها ب ای هایشان هد ند به تگصیهی زندر  اضط ار و شالا معیشت ب  بدنکه درری  شیگ 

س فاد ک دن خق نطینه شدن گد و ا ش   بپ دازند در ن یده مهیا ن ی مد م  از ملزومات بهدا

حداقل ش ایط رفاه  از ط ف دولت و اس م ار حضگر در خیابان و کاررا  جهت کد  

 دهد. م  شدت افزایشمعیشت خط  اب ال به ایم بیماری را در بیم مهاج ان افغاند ان  به

 

عمومی و سممیاسممت های اجتماعی و های رفا  شممموتیت در زوز عدم -2

 اقتصادی

های جمهگری اسالم  در قبال مهاج ان افغان ف از و ف ودهای ف اوان  داش ه سیاست

ی آوارران و پناهندران جنگ  افغان به ای ان  و ظهگر پدید  1357اسووت؛ درپ  انقالک 

ست در آن زمان به دلیل روحیه سیا صمیم به اتخاذ  ضای ای ان ت از درهای بی حاکم در ف

تگاندوو ند در شووه ها و روسوو اها طگری که مهاج ان م به (12)در قبال مهاج ان افغان شوود

ذا  ای به غدور از محدودیت س گنت کنند و همچگن شه وندان ای ان  دس  س  یارانهبه

اما پس از  (13).های بهداشوو   و آمگزش اب دای  و م گسووطه رایگان داشوو ه باشووندم اقبت

لت ا بار سوووقگط دو های داخل  و روی ی جنگحزاک خلق و پ چم و درپ  ب وز دو

ای ب   های ردوو  دکارآمدن طالبان در افغاندوو ان به دالیل امنی   و اق صووادی محدودیت

شد به رگنهس گنت و رفت د ان  اعمال  ش موآمد مهاج ان افغان شاهد کنار رذا  ای که 

https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85/1423541
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و جایگزین  سوویاسووت اخ اج با  سوویاسووت درهای باز و جایگزین  آن با سوویاسووت اخ اج

 های اخی  هد یم. ی اقامت مگقت در ط  سالاجاز 

های اق صادی و اج ماع  در های مهاج ت  و تحگل سیاستظهگر و افگل ایم سیاست

شیگ دهه ش ه نیز نقش مهم  در  ش  از جامعههای رذ دت ایم ق شت و زی  ی ای انی معی

رذاری اج ماع  با ایم که حدود چهار دهه از ی سوویاسووتعنگان مثال در حگز داشوو ه به

ها رویدادهای زندر  رذرد و در ط  ایم سووالحضووگر مهاج ان افغاندوو ان  در ای ان م 

ش  بگد   همازدواج و تگلد و م گ دلومی  نیز هم ا  ایم ق سگم و چهارم  هایاکنگن با ن

گا  ه نشوودن حقرسوومیت شووناخهای مگاجه هدوو یم که به سووب  بهف زندان افغاندوو ان 

ان ها س گنت در ای شه وندی و عدم شمگلیت در قانگن کد  تابعیت ای ان  پس از دهه

شووگند و از حقگا اج ماع  در مقام یک عنگان مهاج  افغاندوو ان  شووناخ ه م همچنان به

ها و نادید  ر ف ه شووودن شوووه وند ای ان  مح ومند. ایم عامل م غی  اصووول  مح ومیت

د ان  ساافغان ستهای  سیا سالکم ای ان در  صادی در  د  های اخی  بگهای اج ماع  و اق 

 است. 

م ب انگیزت یرذاری اق صووادی نیز بدون شووک ی   از چالشی سوویاسووتدر حگز 

های اق صادی که مد قیم با معیشت م دم ای ان در ارتباط بگد  سیاستهای کالنسیاست

سازی یارانه ست نیز هدفمند سیا ست. ایم  د م ها بگد  ا سم  و دیگ ی دان به دلیل غی ر

های ساکم ای ان  جای  ب ای آنان در کنار شه وندان ای ان  تحت پگشش خگد افغاند ان 

  ها در طدر نظ  نگ فت. به تبع آن فشووار مضوواعف  ناشوو  از تگرم و آزادسووازی قیمت

 گی دولتهای  از سهای رذش ه نیز وعد ها وارد شد  است. در هف ههای اخی  به آنسال

و خانگارهای م ض ر از بیماری  های حمای   به خانگارهای فاقد درآمدبد هب ای پ داخت 

د ان  د م افغان سم  دان دلما  با تگجه به غی ر شد و م ساکم در ایک ونا اعالم   ان و های 

سازی آنان از حگز  د ثنا د هگاد های رفاه  ایم اف اد و خانم شان نیز از ب    های حمایهای

 به   خگاهند ماند.ک ونا ب « دمگک ات»دول   ب ای مقابله با وی وس 

  

https://tn.ai/2223843
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سلیقه ای  -3 شهروندان ایران و رفتار  ستیزی در بین برخی  سوب مهاجر ر

 مسئوالن
با افزایش شمار مب الیان به وی وس ک ونا در کشگر  ب ای پایش به   و مد م  شه وندان 

شت د ند ر شه های ای ان که درری  اپیدم  ک ونا ه سالمت در ب خ   سیار پایش  های 

  ومیی   از ایم شووه ها  قم اسووت که اولیم مگارد اب ال به ک ونا و م گ (14).شوو وع شوود

ناش  از آن نیز از همیم شه  دید  شد. ایم شه  ی   از شه های مهاج نشیم ای ان است 

  در ط  هزار افغاندوو ان  زندر  م  کنند 65در ایم شووه  شوود  بنا به اخبار و آمار ارایه 

های سوواکم ایم شووه  از   از مح ومیت افغاندوو ان یهاروزهای رذشوو ه خب ها و رزارش

و تشوووخیر ک ونا ان شوووار یافت  در ی   از ایم دسووو  سووو  به خدمات پایش سوووالمت 

سالمت خگد به ی   از رشترزارش د ی افغان وق   ب ای پایش  سیار  هایها مادر و پ

ی   دلیل چهسوووالمت ب ای مقابله با ک ونا در میدان نبگت شوووه  قم م اجعه م  کنند  به

ش وی و مادرشان تگسط مدئگل م بگطه از صف بی ون شد  و از پایش سالمت م فاوت

با عنگان   در مگرد دیگ ی در رزارش (15).آیدبه دلیل غی ای ان  بگدن ممانعت به عمل م 

شووگد که ار چه در از زن و شووگه ی یاد م  تبعیض علیه افغاندوو ان  ها در درمان ک ونا

اند اما در زمان جه نشوود درمان بیماری از سووگی پزشوو ان م کز درمان  با تبعیضوو  مگا

رغم اعالم مدئگالن وزارت بهداشت مبن  ب  رایگان بگدن درمان ت خیر از بیمارس ان به

همیم ی شوووگد. در ادامههای درمان  م ک ونا از ایم خانگاد  درخگاسوووت پ داخت هزینه

ها رزارش  خب های دیگ ی نیز از نف وخ م ماسک و محلگل ضد عفگن  تگسط داروخانه

مان  در همیم رزارش عدمو  نا در ب خ  م اکز در به ک و غان مب ال  ماران اف پذی ش بی

ج ای ای در اعنگان رف ار سوولیقهمن شوو  شوود  اسووت. ب وز ایم رف ارها را باید بخشوو  به

مصووگبات و بخشوونامه ها و بخش دیگ  ناشوو  از رسووگک و تدوو ی ف هنگ مهاج سوو یزی 

سانه ست (19 18 17 16)هار سیا دو  در بیم  90ی تا اوایل دهه 70ی ط  دهه (20)ئگالنهای م

 ب خ  شه وندان ای ان داندت. 

https://www.mehrnews.com/news/2368098/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-65-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://medn.me/c4
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ا از هسممازیمسممتثنی  وضممعیت شممغلی و فقرباال با اشوووار  به  یادداشوووتدر 

ست ستیزی در میان برخی سیا سوب مهاجر  صادی، ر های اجتماعی و اقت

سلیقه سئوالنشهروندان و رفتار  د ان  ای م سدر قبال افغان شد تها  ی ا تد بهع  

بندی و ارایه شگد. بدون ت دید در چنیم مهاج ان افغاند ان  در روزرار ک ونای  صگرت

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

 های ساکم ای ان تأثی ی دوچندان دارد.افغاند ان 

 

 :هانوشتپی
1 .Divkolaye H, Sadat N, Burkle FM. The Enduring Health Challenges of 

Afghan Immigrants and Refugees in Iran: A Systematic Review. PLoS Curr. 

2017 ;  

2 .A. Strand, A. Suhrke KBH. Afghan Refugees in Iran : 2004 ;  

3 .Christensen JB. Guests or trash Iran’s precarious policies towards the 

Afghan refugees in the wake of sanctions and regional wars. Copenhagen, 

Denmark: DIIS· DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL 

STUDIES; 2016. Available from: www.diis.dk 

4 .UNHCR. UNHCR Iran Operation Fact Sheet. 2019. 

5 .UNHCR. GLOBAL Focous UNHCR Operation Wrldwide ISLAMIC 

REPUBLIC OF IRAN. 2020.  

6 .Naseh M, Potocky M, Burke SL, Stuart PH. Assessing Refugee Poverty 

Using Capabilities Versus Commodities: The Case of Afghans in Iran. Adv 

Soc Work. 2018;18(3):853–73 . 

پایگا   .ب رس  یک چالش آیا اتباع افغاند ان  رقی  جگانان ای ان  در بازار کار هد ند؟شه اب  م. . 7

  . 1396خب ی تحلیل  اق صاد مقاوم  . 

ای ان پس از انقالک. ته ان: ان شوووارات  زن  کارر ان درتگان چانه  طبقه. خی الله  ع. کارر ان ب 8

 . 1397 ؛آره

و صووودور و تمدید پ وانه مگقت کار )کارت کار( اتباع  «14آمایش »آغاز اج ای همزمان ط ح . 9

 .1398رفا  اج ماع . کار و   . وزارت تعاونافغاند ان  تگسط دفات  خدمات اتباع خارج 

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Iran%20Fact%20Sheet%20-%20October%202019.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GA2020-IslamicRepublicofIran-eng.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GA2020-IslamicRepublicofIran-eng.pdf
https://moqavemati.net/40973/آیا-اتباع-افغانستانی-رقیب-جوانان-ایرا/
https://moqavemati.net/40973/آیا-اتباع-افغانستانی-رقیب-جوانان-ایرا/
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/152382/آغاز-اجرای-همزمان-طرح-آمایش-14-و-صدور-و-تمدید-پروانه-موقت-کار-کارت-کار-اتباع-افغانستانی-توسط-دفاتر-خدمات-اتباع-خارجی
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/152382/آغاز-اجرای-همزمان-طرح-آمایش-14-و-صدور-و-تمدید-پروانه-موقت-کار-کارت-کار-اتباع-افغانستانی-توسط-دفاتر-خدمات-اتباع-خارجی


 

 
 

اکبر سجادیعلی 261  

 . 1398. . خب رزاری افغان ای کادر مشهد مقدس 14های اخذ کارت آمایشهزینه. 10

ا  . باشوووگت یم حالت تا خ داد درری  ک ونا هدووو یممعاون درمان وزی  بهداشوووت: در بدبینانه. 11

 .1398خب نگاران جگان. 

12. Esfahani AN, Hosseini SH. SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Afghan Refugees and Iran’s Open Door Policy in the 1980s. Soc Sci 

Humanit. 2018; 26:235–52 . 
13. Abbasi-shavazi MJ, Glazebrook D. Second-generation Afghans in 

Iran: Integration, Identity and Return. 2008 . 

 . 1398. خب رزاری دانشدگیان ای ان. میدان  امدادیاران در قمرشت شه ی و هشدارده  زند ح. . 14

 . 1398. صدای مهاج . مح ومیت اتباع افغان از رشت های پایش سالمت. 15

  .1397. دیاران. ضعف ف هنگ  است یس یزی نشانهافغان. 16

مدن  جنگک  ی. هامگن ای ان؛ تارنمای جامعهافغان سووو یزی در ای ان یروحیهواعظ زاد   ای ن. . 17

 .1394ای ان. 

  . 1393. خب رزاری تدنیم. مهاج یم افغان یسگغتفاهم بزرگ دربار  ششبگال  حمیدرضا. . 18

 . 1394. شب ه اطالع رسان  افغاند ان. س یزی از تلگیزیگن مل  ای انشیگع مهاج . 19

صوووادا زیباکالم به رئیس جمهگر در اع  ا  به وضوووعیت  یسووو رشووواد  ینامه. زیباکالم ص. 20

 .1392. خب آنالیم خب رزاری تحلیل  ای ان. نامطلگک پناهدگیان افغان  در ای ان

http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=72525
https://www.yjc.ir/00UUMJ
https://www.isna.ir/news/98122519380/
https://www.facebook.com/vorefugees/videos/508469613060754
https://www.facebook.com/vorefugees/videos/508469613060754
http://diaran.ir/افغانستیزی،-نشانه-ضعف-فرهنگی-است/
http://www.hamooniran.com/item/7146
https://tn.ai/410032
http://afghanpaper.com/nbody.php?id=112325
file:///C:/Users/free/Desktop/edited/nowruz/final/khabaronline.ir/news/312310
file:///C:/Users/free/Desktop/edited/nowruz/final/khabaronline.ir/news/312310




 

 

 

 
 

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 ویروس کرونا، اپیدمی ترس

 «بهداشتی»و تقلیل امر سیاسی به امر 

 

 امید منصوری

 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 

 

 «امر بهداشتی»ویروس کرونا، اپیدمی ترس و تقلیل امر سیاسی به  264

 رسمیت شناخت و تقابل رسمی باکه دولت ایران علناً شیوع ویروس کرونا را بهاز زمانی

 به ایدب که منتشر شده است «کرونا» درباره یبهداشت یهاامیپ یقدربه آن را آغاز کرد،

وزارت بهداشت، هر . شد مشکوک، روسیو نیااز اپیدمی  صرف« شدنیپزشک» یتلق

مری فرستد که تبدیل به اروز یک پیام بهداشتی برای کاربران خطوط تلفن همراه می

رسد چون از فضای مجازی عقب مانده است و نحوی که به نظر میتکراری شده است. به

وع این ی شیکند این شکاف را اشباع کند. اما هدف آن، سیطره بر اخبار دربارهتالش می

های پیشگیری و آخرین وضعیت ویروس کرونا جدید برای آگاهی از راه: »ویروس است

)پیام  «های وزارت بهداشت کشور توجه کنید.ها و پیام(، فقط به اطالعیه19)کووید  2019

 (. 1398اسفند  6شنبه وزارت بهداشت به کاربران خطوط تلفن همراه، سه

. تقابل کنندذهن مخاطب ارسال میهای تبلیغاتی فراوانی به مجریان تلویزیون پیام

بلیغ ای برای تها، جوّ آمادهها در رسانهاعتبارسازی متقابل آنپزشکی سنتی و مدرن و بی

ی مردم در نصیحت های عامهمدهای مختلف پزشکی فراهم ساخته است. استوری

رویکرد  هایی ازبا آن، همه نمونه 1ی تمسخرآمیزمخاطبین و تقبیح محتکران و گاه مواجهه

ر فضای د« بهداشتی»ی ی مواجههی سیطرهدهندهپزشکی به ویروس کرونا است که نشان

سازی را در کمپین توان فاز جدید این جریاناجتماعی است. حتی می

عنوان ها، بهمشاهده کرد که پای سلبریتی« دهیممی_شکست_را_کرونا_ما#»

 میان کشیده است.ها بهرسانه فیگورهای مقبول اجتماعی را در «تأثیرگذارترین»

زیگران، فرستند؛ باکنند؛ وزرا پیغام بهداشتی میرهبران سیاسی نطق بهداشتی می

ی بهداشت عمل ی مردم، همه در مقام کنشگران فعال عرصهها، ورزشکاران و عامهشومن

 که شودیم گونههچ کهنیا باب در ؛دیشیاند هادهیپد نیا یهدربار دیباکنند. می

ی پزشکی عنوان یک مسألهی اجتماعی بلکه بهنه در مقام یک مسأله ،نیچن نیا ییهادهیپد

                                                      

 
شوخی توجه کنید:  .1 سر حداد عادل گفته کرونا گرفتم، فک کنم می»برای مثال یه این  ستپ ان خوان براش بیمار

تفاعی ی غیرانی خانواده حداد عادل برای تأسیس مدرسهکه به بهانه« تأسیس کنن، دنبال بهونه بودن مجوز بگیرن

 دارد.« فرهنگ»
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 یکش است، ریپذانتقال سرعتبه سرویو نیا کهنیا در ؟شودی مردم بدل صرف، به مسأله

آن وجود  تری امکان کنترلشد با سهولت بیشی امنیتی بدل نمیاگر به مسأله اما ست؛ین

 ها مطمئناً هنگفت است. هرچند هزینه -داشت

یاری  الذکرها از مسأله به تقلیل ایدئولوژیک فوقدر این میان برخی صورتبندی

حاکمیت  یشیوع کورونا فقط مسأله»برآن است که  محمد فاضلیرسانده است. برای مثال 

کند. وبیش دموکراتیک عمل میست که کمو دولت نیست. کورونا از جنس مخاطراتی ا

ای واقعی برای کورونا است )اولریش بک ویروس دموکرات وصف تلخ و تا اندازه

دانست(. تبعیض قائل شناس آلمانی، دود و آلودگی هوا را دموکراتیک میجامعه

طلب، کند مسئول، اصالحکشد و فرقی نمیشود، هر کسی را که مستعد باشد مینمی

ق شناسد. کورونا به همه حرا، در قدرت یا بیرون قدرت باشد. فقیر و غنی هم نمیگاصول

« ماند.اش برای مشارکت در کشتن هم نمیدهد. منتظر تأیید صالحیتبرابر برای مردن می

 تراست، کم« دموکراتیک»که شیوع کرونا در این(. 1398اسفند  6خبرگزاری تسنیم، )

ی پیشگیری از آن ضرورتاً چنین نیست. این توان شک کرد؛ اما فرآیند درمان و نحوهمی

لکه آن را تنها دهد، بتنها به جامعه نهیبی در برابر ایدئولوژی پزشکی نمینوع صورتبندی نه

سأله ی این مهای مختلف دربارهسشداند و پرپیامد و راهکار در برابر وضعیت حاضر می

 راند.را به حاشیه می

ها که تاکنون تالش شده است، به آن است ای با وجوه مختلفدهیپد ویروس کرونا

اندیشیده شود. کانال تلگرامی آزگار در دو یادداشت به وجوه طبقاتی و مناسبات پزشکی 

بقاتی که افراد از نظر طبه ازای اینخوانیم که در باب کرونا پرداخته است. در این کانال می

ز تر در معرض ابتال و شیوع این بیماری هستند، مراکتری باشند، بیشدر وضعیت ضعیف

ن بوددلیل پایینها بهی آنتر و همچنین میزان مراجعهها ضعیفدرمانی مختص به آن

ی دولتی هنهای بهداشتی و پیشگیرافعالیت»تر است. نویسنده معتقد است، درآمد، کم

همچنین نویسنده در « عمدتاً در سطح شهر متوجه مناطق متوسط و باالی شهری است.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/06/2210615/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/06/2210615/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/06/2210615
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، ی ارتباط ساختاری جامعه با نظام پزشکی پرداخته است، به مسألهنسبت ما و نظام پزشکی

هرچند آن را در نسبت با کرونا بررسی نکرده است. او در این یادداشت، در پی 

 «شدیدترین کنترل دموکراتیک اجتماعی»شکی در جامعه و ایجاد نظام پز« کردنبازحک»

شده در عبارتی حکبر آن است. او نظام پزشکی را در حال حاضر تابع قواعد بازار یا به

شده از نظام اجتماعی دانسته و معتقد است، در این نظام، برای پزشک، بیمار اقتصاد و فک

  1ت.شده اس« کِیس»ی مشتری، بدل به مثابهبه

رس ی تنحوی مسألهاند بههایی تلگرامی تالش کردهدر یادداشت 3و رمضانی 2اردبیلی

نحوی که رمضانی آن را تا را در نسبت با شیوع این ویروس محل بحث قرار دهند، به

و « آگاه مای اجتماعی»ای انتزاعی باال کشیده است و معتقد است برای بازیابی یک مقوله

  رسمیت شناخته شود.باید به« دیگری خود و»در دیالکتیک 

، «ریخود و دیگ»ی نسبت کنندههای روشنشناختن، بدون واسطهرسمیتاین نوع به

« اقعیشرایط و»دادن به کند که در برابر تنی انتزاعی میرا بدل به قسمی مقوله« ترس»

ترس، چه بسا دهد. این نوع تلقی از کند و تن به امر انضمامی نمیهمواره مقاومت می

 کند.گذاری میشود که مقوالت را جایتبدیل به بخشی از سازوکار ایدئولوژیکی می

]های ضعیف[ در این باب چنین طرح کرد: آیا فقط دولتمسأله را شاید باید این

ی های ترس را باید چگونه جستجو کرد و آیا ترس یک مواجههکاری کردند؟ ریشهپنهان

یوع آن ش وتوان اصرار کرد که ویروس کرونا ست؟ از این نظر میطبیعی در این شرایط ا

 درحال که ستینگر یادهیپد مثابهد بهیبا را آنی مواجهه با ای سیاسی است و شیوهمسأله

چه  -از طریق سعی برای به انقیاد درآوردن حقیقت است ،قتیحق میرژ کی گسترش

 یامیپ درکاری. اندرکاران پنهاندست ها و چه خودها در مرز دولتکاریمخالفان پنهان

                                                      

 
 با عنوان آزگار Azegaar@ ل تلگرامی، در کانانسبت ما و نظام پزشکی. بنگرید به 1

 
 های فلسفیبا عنوان درنگ MMArdebili@در کانال تلگرامی ما و کرونا . بنگرید به یادداشت 2

 
با عنوان  F_Notes@ در کانال تلگرامی« ما»ترسِ مبارک و گامی در راستای آگاهی جمعی  . بنگرید به3

Quasi una Fantasia 
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 از هاآن «دیشد یخودمراقبت» که اندشده حساس یقدربه ژاپن در مردم که میخواند

لیغ بیش نظر نوعی تبهرچند به -است کرده یریجلوگ گرید رداریواگ یهایماریب یاریبس

 1«خود» یوژدئولیا شیپ از شیب د،یشد یخودمراقبت نیا. ستین نیا هیقض کل اما نیست.

 لیالد هاانسان ده،یپد نیا از پس اکنون، «انزوابخش» تیوضع در و بخشدیم قیتعم را

 ناخودآگاه کامالً قضا از ابند کهییم شیخو افتهیدیتشد ییفردگرا هیتوج یبرا نویی واقعی

 که ستا یجهان از شتریب شدن دور و ینییدگرآ طرد ت،یفرد نوع نیا اساس. کندیم عمل

 هک است خودمحور یانسان یسوبه رفتن و باشد آن اساس 2«پذیرانتقال»یا « ینیع تجارب»

  .شناسدیم را شیخو منافع فقط

                                                      
1. Self  

های مختلفی آمده است. برای مثال کانت در ادبیات نظری متفکران مدرن، به صورتبندی  Erfahrung. مفهوم2 

( از حکم ادراکی یا تجربی Erfahrungsurtile، بر آن است که با تمایز میان حکم تجربی عینی )خرد نابدر نقد 

ثری ذهنی و از سوی دیگر، صدق آن برای کند، نه به تأذهنی، اثبات کند که این احکام به عینی از اعیان داللت می

گرید معتبر است )بن« طور کلینزد آگاهی به»همه است و شرط و قیدی سوبژکتیو در آن نیست یا به عبارت دیگر، 

ی هگل و... های متفاوت آن، مثالً در فلسفه(. در حال حاضر کاری با تبار این مفهوم و داللت176: 1380به کورنر، 

رسد، بلکه برای ما تمایزی مهم است که در حال حاضر دانش نگارنده به این نوع تبارشناسی نمی حقیقتاً -نداریم

، نسبت این دو نوع گوقصهی نهد. او در مقاله( میErlebnisی زیسته )بنیامین میان این مفهوم و مفهوم تجربه

تمایز را دارد و در زبان انگلیسی نیز، همچون کند. البته ناگفته نماند که زبان آلمانی امکان این تجربه را مطرح می

است. به همین دلیل ما مجبوریم همواره برای تمایزگذاری این  experienceی زبان فارسی برابر آن فقط واژه

دیگران  نحوی است کهاین نوع تجربه به«. پذیری انتقالی عینی یا تجربهتجربه»ای را اضافه کنیم: مفاهیم، واژه

ای روست که دارتوان به دیگری منتقل کرد و از اینگیری و دریافت آن هستند. این تجربه را میبه بهرهنیز قادر 

پذیری کمترین باب انتقال، منErfahrung(؛ بلکه از نظر بنیامین Scienceاست؛ اما نه عینیت علمی )« عینیت»

پذیر کند که در آن، امر انتقالی را منتقل میی کلی زندگی علمی که نوعی تجربهدشواری ندارد و نه جزییت تجربه

دهد و حقانیت آن قصه به اقتدار انجام می« نقال»یا « گوقصه»اند، دقیقاٌ آن عملی که تنیدهو کنش انتقال درهم

یا « باراخ»گیرد. این نوع انتقال، متمایز از گو منوط است و کسی آن را به همین اعتبار به پرسش نمیفیگور قصه

 کند و فاقد هرگونه پیوند تجربیترین شکل ممکن تحمیل میترین و کمّیاست که تجربه را در سطحی« العاتاط»

رو اعتبار گیرد. از اینگو را میقصه« وثاقت و اقتدار»پذیری است که جای برای مخاطب است، هدف در اینجا صدق

کردن فضای اجتماعی و ها برای امنیتیاز قضا رسانه پذیر است وکه همواره خدشهدم تأیید شود، درحالیبهباید دم

(، بهره Possibilityی اطالعات و اخبار به عنوان قسمی فابلیت )توانایی در دستکاری حقیقت، از این خصیصه

 توانید به منابع زیر رجوع کنید:برند. برای آشنایی با این مفهوم نزد بنیامین میمی
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، دهداین امر موجب شده تا کنشگران صرفاً تجاربی ذهنی و درخود از آنچه رخ می

صرفاٌ  تا دارد یاجتماع -یاسیس وجوه کرونا که کرد تأکید دیبا زین نظر نیا از داشته باشند.

واسطهبه ات است، کیدئولوژیا لیتقل ینوع آن،صرف  کردنیپزشک کهی. درحالیپزشک

دیگر اندیشیده و صرفاً برای مواجهه با مسأله، خویش را  مسائل یاریبس به مینتوان آن ی

 یاصل رکنشگ که لیتقل نوع نیا. محور قرار داده و دیگران را همچون تهدید تلقی کنیم

 کیتکن .خواهندیم هارسانه که میشیندیب گونهآن ما تا شوندیم موجب هستند، هارسانه آن

 یمحور مفهومدر این باب،  «سازیبهداشتی». است «ییبزرگنما» باب، نیا در هارسانه

 سازیبهداشتی تیحقان از حفاظت یبرا آن ییهرو «ایجاد ترس» و استمذکور  کیتکن

 تا شودیم موجب آن، از حفاظت یهیرو و مفهوم نیا افتنی تیمحور. است« خود»و 

 باعث کیتکن نیا. میدهن شخیصت رااش سازیو فرآیند طبیعی آن بر حاکم یدئولوژیا

 یوسوسمت هارسانه رایز بروند، 1«تن» تیمحور و شیخو درون سمت به مردم که شده

 نیا رد کرونا دفعهکی چرا چون، ییهاپرسش طیشرا نیا در. اندکرده نییتع را هاآن ذهن

ها و مبتالیان ما کلیاتی از تعداد کشته .شودینم یریگیپ چندان افت،ی گسترش رانیا در حد

ی ها و موقعیت دقیق فضایها داریم و هیچ اطالعی از ترکیب طبقاتی آنو گروه سنی آن

                                                      
 ،ای از والتر بنیامین به گرشوم شولمهمراه نامهماخولیا، بهی فرشته( 1389آگامبن، جورجو ) -

 7 -های گام نوی مریم برقعی، تهران: جزوهترجمه

ی ، ترجمهی مترجم(ی ویرانی تجربه )مقدمهکودکی و تاریخ: درباره( 1397جورجو آگامبن ) -

 پویا ایمانی، تهران: مرکز

اهلل ی مراد فرهادپور و فضللسکوف، ترجمهنیکالی  گو: تأمالتی در آثارقصه( 1390بنیامین، والتر ) -

 10و  9ی پاکزاد، ارغنون، شماره
- 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    

1. Body  
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 ابعادی از فضاهایدانیم این ویروس در چه ومیر این بیماری نداریم. ما نمیشیوع و مرگ

  شهری درحال گسترش است.

 «یهلطس سازوکار» به معطوف بلکه ست،ین رسانه ابزار به نقد مطمئناً رسانه، به نقد

 و ادیانق سازوکار نقد، محل درواقع. است نهفتهها کاربرد ابزاری آن پس در که استهآن

معنای بهشدن ]دموکراتیک ی میانجیمثابها در همدستی با نظام سلطه یا بههرسانه سلطه

 استفاده آن از که یایش نه ،جاری شدن[ مناسبات قدرت در فضای اجتماعی است

 یهاهینظر هب دنیدرغلت و گذشته به بازگشت یقسمدر حکم  رسانه، ابزار زدن پس. شودیم

 یپ در قدرت، نهاد و هارسانه حاضر حال در. دهدیم سمیفاش یبو که است «انحطاط»

 در «یسیدگرد» جادیا یبرا تالش یقسم آن، فیتعر هرگونه که هستند قتیحق فیتعر

 به نآ لیتبد و قتیحق ینیگزیجا از یاوهیش ،یسیدگرد هرگونه و است «قتیحق»

ل ی منطقی عماین نتیجه. است کاری مرزهای حقیقت و ناحقیقتیا دست« قتیناحق»

 ییجوتقیحق از کنشگران گرداندن یرو یبرا قتیحق مغاک ینوع ساختن: هاسترسانه

 .عیمط ییهاسوژه به شدن لیتبد ای
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 )کرونا ویروس جدید( 19: آمار اعالمی کووید 1ی تصویر شماره

 
 www.behdasht.gov.irمنبع: 

 هابازنمایی ویروس کرونا در رسانه

 

ها شد. رسانه« هاامپراتوری رسانه»ی عمل توان متوجه شیوهجاست که میدر این

 ضد حقیقت -ها تبدیل به حقیقتملت -کنند و در مرز دولتها را گزینش میبحران

ی ای متافیزیکهای مولد آن، همچون مقولهرا بدون میانجی« ترس»ای کنند. اینکه عدهمی

کردن و مقوالت اصلی آن، یعنی بهداشتی« کردنپزشکی»ی اساسی برای ترویج مثابهبه
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رآمده سازی ایدئولوژی غالب بطور ناخودآگاه در راستای طبیعیاند، بهاین مسأله برساخته

 -قیقتها در حکنند. درواقع مرزبندی دولتسازی را بازتولید میو سازوکار سلطه یا مطیع

دن کرده است. برهمین اساس، رعایت نکر ضد حقیقت، شیوع کرونا را بدل به امری امنیتی

 شود. یم -«جوحقیقت» -کنشگر« شدنمستثنی»بهداشتی، موجب قسمی  -امور امنیتی

را بدل به نوعی حق « سازیمستثنی»قرار است این  1محورهای سلطهامپراتوری رسانه

کنند، ها مرزبندی میطور خاص کنند. آنها، بهطور کلی و دولتطبیعی نهادهای قدرت به

ی جدی در روایت های ترس هستند و با دستکاری حقیقت، از طریق مداخلهمروج رویه

ت که دیشد، متوجه هسانکردن فضا هستند و آنکه دیالکتیکی میآن، میانجی امنیتی

نحوی ها نه صرفاً نماینده که بهیابند، پس میانجیسازوکارها بدون میانجی، فعلیت نمی

بلکه  ی نهاد قدرت نیستند؛ها نیز صرفاً میانجی و نمایندهخود سازوکارها هستند. این رسانه

 خود قدرت هستند. 

محدود  «طلبحقیقت»ای کنند و این چنین است که صداهها پارازیت تولید میرسانه

 های نهادهایشدن ایدهتوان گفت، با نوعی دمکراتیکجاست که میشوند. در اینمی

نای معاست و دموکراسی به« ای شدنتوده»ی منطقی آن قدرت مواجه هستیم که نتیجه

شود. نا میمعپذیری است، بیابراز صداهای مختلف که مبنای آن صحت، اعتبار و استدالل

اشد. پراکنی بن شرایط نباید تعجب کرد که امپراتوری رسانه، نوعی قلمرو دروغدر ای

اند، این امر عامل ترس است، نه ترس وجودی هم گره خوردهپراکنی بهکرونا و دروغ

ی مقوالتی سازها که عامل پیگیری امور بهداشتی شده است. اینکه ترس و بهداشتیانسان

د یابند، نحوی تعمیی تولید حقیقت نهادهای قدرت، باید بهاند و همگان در فضادرهم تنیده

                                                      

ها که در پی بخشی از رسانهها ازهم متمایز کنیم. زیرا ی عمل رسانه. ضروری است که این تمایز را در شیوه1 

ها چون رمق اقتصادی چندانی ندارند سازی هستند، باید از نظام سلطه جدا شوند. فقط اینکه این دست رسانهآگاه

 د. شونمحور کم میهای سلطهرسانه هایو بلندی صداها بسته به جریان گردش سرمایه است، همواره زیر آواز سیرن

فورسیس، در اساطیر یونان باستان بودند که با آواز زیبای خود، ملوانان را فریب داده  ها دختران ایزد دریا،سیرن

 ترجمۀ سعید نفیسی، تهران: هرمس بنگرید(اودیسه، ( 1387کشیدند. به هومر )و به کام مرگ می
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راند. سازی ترس، عمالً هرگونه امکان دیگر را به حاشیه میدهد که ضرورینشان می

جاست، : گل همینی منطقی استیک نتیجه« مدافعان سالمت»های امنیتی چون گذارینام

 «.Hic rhodus, hic salto»جا برقص! همین

ی ها، هرگونه تجربهی مفهومی مدنظر رسانهدر شرایطی که منظومه پس این ترس

سازد، را ناممکن می« امر جمعی»گیری تنها امکان شکلعینی را ناممکن ساخته است، نه

های عظیم پس از آن، انسان بلکه پس از کرونا، همچون دو جنگ جهانی و دیگر بحران

ای از اطالعات و خبر که جای هرگونه دهچیزی برای انتقال به دیگران ندارند، مگر تو

ش ی تازگی خویاطالعات آن ارزشی را که در لحظه»اند: تأمل عمیق در واقعیت را گرفته

کند و فقط در آن لحظه زنده است و ناچار باید خود را تماماً به آن داراست حفظ نمی

(. 7: 1390امین، )بنی« لحظه واگذارد و بی فوت وقت هویت خویش را بر آن آشکار سازد.

ی خبر گفت: شبکه 20در خبر ساعت  1398اسفند  13معاون وزیر بهداشت در تاریخ 

نفر بهبود  435برابر،  5اند؛ اما بیش از نفر در اثر ابتال به کرونا فوت کرده 77تاکنون 

ها مدعی بودند که درحال کنترل این ویروس هستند و نیازی نیست که انقدر آن« اند.یافته

ینیا گیر از ویرجهای همهدینگ، متخصص بیماری -رگ شود، در مقابل اریک فایگلبز

ود، که واکسن این ویروس کشف نشتازمانی»گوید، سی فارسی میبیدر مصاحبه با بی

  1«تواند صادق باشد.هیچ کشوری از آن مصون نیست و هرگونه ادعایی در این باب، نمی

ی و هایی آنهای عمیق انساااانی را بدل به تجربهبهکنند و تجرساااازی میآمارها طبیعی

سانهناپذیر/ گذرا میانتقال ن اند تا ایها در روزهای اخیر آمار را محور قرار دادهکنند. ر

ستیکنند. مرگ دیگر نه یک تجربه «دموکراتیک»سازی را طبیعی تی، بلکه شناخی ه

، که اشااباع از تبیین و شااود. در لحظاتی از تجارب مامی« رصااد»رویدادی اساات که 

واساااطه بر وجهی از حاالت توان بیمحور و خبری اسااات، نمیتوضااایحات اطالعات

ستی سانهوجودی یا ه شتی شنا شت عظیم اخبار بهدا سان تأکید کرد. ما در زیر انبا ی ان
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سترهکرونا دفن می ضایی خبرها و اطالعات شویم و هرروز در جای خودمان در گ ی ف

ی اصلی اطالعات، باورپذیر بودن و صدق آن است شویم. خصیصهاز یکدیگر دور می

زده که به دارند؛ زیرا زیسااتن در جهانی وحشااتو مردم نیز این خصااایص را پاس می

ترس  ها پیشاپیشرسانه -تر استهایش پیشاپیش پاسخ داده شده است، راحتپرسش

جه ند. نتی یدمی کرده بود هداشااات را اپ یت ب نا و محور ند، ی ماز کرو نطقی این فرآی

سش سیاری از پر شیدن به ب شد و امنیتیها که باالتر به آننیندی ست. ها پرداخته  شدن ا

سیاسی  -های اقتصادیسازی، باید به شوکی این نوع امنیتیرسد، زیر سیطرهنظر میبه

ی شیوع ویروس ، به دلیل/ بهانه1398اسفند  13نهفته در آن نیز توجه داشت. در تاریخ 

حذف  1399ی ی بودجهیهونا و تعطیلی مجلس، مجلس از فرآیند تصاااویب الیحهکر

ستقیماً می صوبه م شودشد و این م ستاده  شورای نگهبان فر دانند که . همه می1تواند به 

صی« دولتی»حراج اموال عمومی با عنوان  صو که تبدیل « یافتهتقدیس» به نفع بخش خ

الیحه  سااازی اجتماعی اینکی از مفاد محرومیافته شااده اساات، فقط یابه کلیتی تمیزن

 است.

                                                      

 
 4843، شمارۀ 1398اسفند  14 . رجوع کنید به دنیای اقتصاد، چهارشنبه1
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مت حوز قاو یه یهم مت بر برابر سواسممممت عموم   می قعلم ، مراجع رسمممم  و حتو

برای جلوگیری از انتشمممار و روس و بیماری،  «اماکن مقدس»شمممقر قم و ب  ر  یهقرنطین

پرسممق قد م  بر مورب سممازگاری میال عقد و ب ن را بار ب  ر برجکممته کربه اسممت  

رسممد که کرونا ایقیاش شممیاه را به  ایق گراته اسممت  اما واقایت ا ن م طور به نظر ا ن

سر رو ترب عقالن  و تقد رگرا و غیرعقالن  بیق از آل ست که جدال بر  قیاش را که ایا

قدر شمما ع اسممت که بر ساص اسممت که امروز همال  به  ایق ب یرب،  ایق با ب دگاه

شته   صحابم گذ سر طاعول   یهتوال استالف نظر میال  ل آورب را مثا «عَمواس»پیامبر بر 

شام  سالم بر  سپاه ا ست  بر ا ن جدل، ابوعبیده ارمانده  که طبری آل را گزارش کربه ا

سربازانبوب که به بیی شده و  شیوع طاعول، زمین یر  شده بوبند  عمر با ا قد  شته  طالع ک

نو کممد و او را به ترم محد و راتن به متان  امن م  از ا ن موضمموع، برای ابوعبیده نامه

پاسممم م  بعوش یده بر  گو د ا ن تقد ر سداوند اسمممت و مرر بر ا ر م  کند  ابوعب

گذارب م  که عمر، عل  )ع( را به جای سوبرسد م  طاعول، شقابش است  کار به جا  

نبرب بر آل وابی منع کند  یهشمموب تا شمم امماب ابوعبیده را از ابامم  و راه  میدال نبرب

 به باد(   1867ص  ،5ج )تار   طبری، 

توال بر اات که بین مکممملمانال  ند ب دگاه رقیر بر م  بر اسممماس گزارش طبری

بوبه است: ن کتین آل، حزم و احتیاط نکبت به بیماری و گیر را ج همههای بیماریمورب 

 تالش برای بوری از آل بوبه اسممت  بوم، ب دگاه تقد رگرا که آل را مشممیت ایق  تلق 

ستقبال آلم  سوم، ب دگاه  که به ا اات و آل شتم  کرب و قائد به حزم و احتیاط نبوب  

 کرب   م  را ارصت  سداباب برای شقابش و مرر تلق 

با تشمممیع امروز نا  چه کرو های م  آن باور با  طاعول  چه  با آن ندان   فاوش   ند، ت ک

ا ع ها شمممها  ا ترکیب  از آلب دگاهوبیق همال کمگذشمممت ال کربه، ندارب  امروز نیز 

 است 

 ر مطرح کرب تمبنا  اما شا د به ا ن بقانه بتوال پرسق از تشیع امروزی را به صورت  

گفتن از ایقیاش شممیاه ب  ر وجق  باربت تشممیع  امروز بقیقاب  توال پرسممید: آ ا سمم نم 
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شیع  ست  ا  ک ا دئویوژی بر سدمت حتومت و قدرشت آ ا ت کتت آ ا  ک آ ین ا  ی

جمقوری  یهمحور سوب را از بست ندابه استت تجربعدایتبه تکنن ب ار نشده و وجه 

یوژی ، سراااش و ا دئواسالم  با تشیع  ه کربه استت آ ا تشیع امروز  یزی جز مناسک

 استت 

ست  بر ا نجا ما با اعالم  ست  گفت، سدا را بربار د، همه کار مباح ا ستا و زمان  با

رسممم   مرر سدا روبرو نیکممتیم  با وضممایت  روبرو هکممتیم که بر آل غیبت سدا عین 

شده است و عمالب تفاوش میال  سدا   و باسدا   از بین راته است  هم به ب حضور سدا 

شده و به نام نا ست  سدا به سدمت گراته  شده ا م سدا و هم ب  نام سدا همه کاری مباح 

و  طلب ارصممتاو و ب  نام او هر کاری، مطلقاب هر کاری، مباح شممده اسممت  نامیدل  نین 

 رسد  آ ا مایبت  باالتر از ا ن وجوب باربتم  ابتذال  سقم ین  بشوار به نظر

محور از انکمممال و تار   بر عدایتمحور و اسالقایقیاش، بر مانای را ج کلمه اقم  

اصل   سدا است  اگر انکال موجوبی ذاتاب شر ر و بد باشد و جز شرارش از او  اساس بالّ

سمممر نزند، آ ا ایقیاش ممتن سواهد بوبت اگر هدف از تار   نه عدایت، بلته قدرش و 

شد، آ ا ایقیا کتشرارش محض با ساس تش ب  مانا نی شم  بر ا ن ا سید آ ا ت   ֯یعشوب پر

کتت آ ا ه صورش هدف آل  ی ستت بر ا ن  کترش اف بیوش آ دایقیات  ا ش عظام، گ

گکممتری اسممتت آ ا عدایتعنوال ماشممین کشممتار بر پ  بهعدایت اسممتت آ ا حتومت 

 برعتس،شمموند  ا م  مداری بر بین مؤمنالاسالقامروز باعث ترو ج  یهمناسممک شممیا

ستفابه توجیه سوءا کاب و  ستفابستاگر ا ص یهت آ ا ترو ج ا ک  از زنال به نام  یغه، جن

 طلب  نامیدتعدایتتوال م  گکترش اسالق استت آ ا شتنجه، کشتار و تجاوز را

تشیع به صورش تار    با برباشت  از انکال و تار   بر اساس عدایت و اسالق و نف  

همراه بوبه اسمت  بر واقع ا ن تشمیع بوب که به صمورش تار    مناسمباش قدرش  موجوب 

کرب  ز را اسممالم پس از م  وجه ایقیات   اسممالم را که تکممنن آل را وانقابه بوب، نما ندگ 
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شین شتد شد که به قول عل  عبدایرازق، به ما ست اه  تبد د  گیری سالات، به بم و ب

 ی حاصد ب  ری نداشت  کشتار تبد د شده بوب و جز تداوم وضایت اضطرار

راه نیکممت اگر ب و یم تشممیع با تقلید و تبد د به ا دئویوژی  حتومت بر ا رال اما ب 

سممابقه را از سممر گذراند  ب ار هبوط شممد و از وابی ایقیاش به ب باد از انقالب تحوی  

ا روابی  حتومت و بنیو اش سممقوط کرب  ا ن گناه اوییه نه تنقا ا ن آ ین، بلته سوب ب ن 

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، 

نیکممت  بنابرا ن پرسممق اصممل  ا ن  -که امروز شمماهد م نال -سراااش، و صممناعت اقه

شی کت که کرونا با ایقیاش  ست که: آ ا امتال نی صل  ا ن ا سق ا ست  پر ا   ه کربه ا

به طر ق اوی  بر اسمممالم وجوب باربت و مقم تر ا نته: اگر احیای ایقیاش بر ا ن آ ین و 

وضمممایت به نحوی باشمممد که تفاوش میال باسدا   و ب  سدا   از میال بروب، آ ا بر ا ن 

های تفتر بر  ک از شاسه  است که بر هیچ هاها پرسقصورش ب ن وجق  باربت ا ن

 ا رال مااصر به جد مطرح نشده و پاس  ن راته است 

اقه، و ایقیاش  یهاند تا ا مال را از  نبرتالشا ن روزها مؤمنال به طرق م تلف بر 

ه شممد کم  تر ز کممت مؤمنانه بر ا ن اسمماس ممتنرا از ب ن رسممم  جدا کنند  اگر پیق

ست، نی کت، عدایت  بر کار ا ستآسرت  ه شدن  ا شرارش نابوب  -ت  ممتن و پا دار و 

 امروز ب  ر  نین نیکمممت  ا ن -کربم   ان  بقیقاب همال بالیت ها   که تشمممیع را ممتاز

ایبت و بال بیق یهاقدال به و ژه بر زمان کم  تر رخم کتند ک ان  نما د  ایبته هنوز هم ه

به اماکن مقدس و قبور پناه یازآورند و م  که تحت هر شمممرا ط   ا کنند  امم  نذر و ن

بحرال ز کممت مؤمنانه عمیق و پابرجا اسممت  روی آوربل به عراال و مانو ت نیز  ت  از 

های را ج به ا ن بحرال بوبه است؛ پاس   که با سرکوب حتومت هم مواجه شده پاس 

ست ضایت  مانو ت و اسالق هم تابع حتم حتومت   ؛ا عمدتاب به ا ن بیید که بر  نین و

ست   س   به  ارهحد  اربی، موقتاب راهعنوال بهشا د عراال ا شد، اما پا های بحرالساز با
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شممیاه و هبوط ایقیات   آل نه تنقا  یهعمیق سممیاسمم ، اسالق  و وجوبی ای که با گناه اویی

 برای مؤمنال بلته برای غیر مؤمنال پد د آمده است، ن واهد بوب  

روبرو  demonologyبلته با  theologyیذا مطا به نیکممت اگر ب و یم ما ب  ر نه با 

 شناس   شیا  به رقابت برساسته است  هکتیم  کرونا با شیطال
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سازمان و بدون توجه به این طرح تنها از منظر فنی و با توجه به نظریه های جدیدِ علم 

سیاسی و مشکالت و موانعِ داخلی و خارجی که کشور براثر ساختارهای نادرست، مسائل 

جاهای  روست، وها، با آن روبهبازیمند و سیاستها، فساد نظامکاریها، ندانمکفایتیبی

ها پرداخته شددددت، تنظیم و پیشدددنهاد شددددت اسدددتح اما این طرح در عین  ا  دیگر به آن

های جدید و مشدددارکت دهیبتنی بر ترکیبی از سدددازمانهای مای عملی از روشنمونه

 کندحی جوامع مدرن را تشریح میمستقیمِ مردمی در ساختار پیچیدت

 

های امروز جهان و کشور ما ترین چالشگیر شدنِ ویروس کرونا قطعاً یکی از سختهمه

سخت متجاوز که به سی  ست؛ ویرو سرعتی غافلایران ا صاعدی و با  نندت و گیرکطور ت

شود، خسارتیابد، و اگر بهبینی گسترش میغیر قابل پیش سانی و سرعت کنتر  ن های ان

صادی جبران شت و به مرگ میلیونناپذیری خواهد اقت سئلهدا ی ها نفر خواهد انجامید ح م

دهی منابع انسدددانی و مادی برای مقابله با این هیونی نامرئی و عاجل، چگونگیِ سدددازمان

 دهی مقابله با ویروس درالمللی این فاجعه، سدددازمانمتحرک اسدددتح برکنار از ابعاد بین

به  های سدددازمانیترین وا دکوچکترین سدددطح و سدددطح ملی باید از بانترین تا پایین

 شکلی خاص و با مشارکت مستقیم مردم صورت گیردح 

العادت پیچیدت اسدددت که با ای فوقمقابله با این ویروسِ مدام در  ا  تحو ، مسدددئله

سازمانی و بوروکراتیک نمی لرات سنتی  شکیالتیهای   توان به جنگ با آن رفت و به ت

و با سدددرعت انطباق بسدددیار با تیییراتی که این هیون تحمیل نیاز دارد که با انعطاف زیاد 

 رو و بر مسیر تیییرات مسلط شودحکند روبهمی

های شددداید نزم به تو دددیح نباشدددد که این طرح تنها از منظر فنی و با توجه به نظریه

سیاسی و مشکالت و موانعِ داخلی و خارجی  سائل  سازمان و بدون توجه به م جدیدِ علم 

مند و ها، فسددداد نظامکاریها، ندانمکفایتیبراثر سددداختارهای نادرسدددت، بی که کشدددور

اد ها پرداخته شدت، تنظیم و پیشنهروست، و جاهای دیگر به آنها، با آن روبهبازیسیاست
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های مبتنی بر ترکیبی از ای عملی از روششددددت اسدددتح اما این طرح در عین  ا  نمونه

شارکدهیسازمان ساختار پیچیدتهای جدید و م ستقیمِ مردمی در  ی جوامع مدرن را ت م

 کندحتشریح می

 

 ساختارهای سنتی و معاصر

ساس تخصصسازمان سیم کار افقی )برا سنتی بر یک تق ی(، و فنی، اداری، مال -ها دهی 

سله سل سیم کار عمودی ) سخت، انعطاف یک تق سفت و  صورت  مراتبی(، که هردو به 

تح این کنند( مبتنی بودت اسکردند )و میولیت امور را توزیع میمانند مسئ -ناپذیر و سیلو

حونت برای زمانی که تیییر و ت «فونکسیونل»اصطالح کارکردی یا های بهنوع سازمان

فتن تیییر و گرتدریج با شدددتا بینی بودند، مناسدددو بودح اما بهبسدددیار ک ند و قابل پیش

ا ها در این جگرفتند، که جای بحث آن های سازمانی دیگری جای آن راتحونت، شکل

  1نیست، و در مقاطع مختلف در جاهای دیگر تشریح شدت استح

درپی صددورت گرفته اسددت، که باید با از آن زمان در طرا ی سددازمانی تیییراتی پی

صیل بیش صه به آنجا بهتر به آن پرداختح اما در اینتف شارت میطور خیلی خال کنمح ها ا

را  گرا بودت که کلیت سازمانییا نظامسیستمی دهی، دید های مهم سازمانیکی از جنبه

دهی جدید سددازمان 2گیردحدر ارتباط با یکدیگر و با توجه به تحونت محیطی در نظر می

                                                      
 ک.برای مثال ن.. 1

 سازمان مدیریت صنعتی، تهران.های سازمانی: مفاهیم و اصول سازمان، سیستم(، 1۳۵۳سعید رهنما ) 
-Saeed Rahnema, (1992), Organization Structure: A Systemic Approach; Cases of the 

Canadian Public Sector, McGraw-Hill, Toronto, New York. 

های سعید رهنما گفتارهای سازمانی نگاه کنید به اسالیدهای رئوسِ درسها و مدلی کلیات نظریهبرای مشاهده -

  .پاورپوینتدر اسالیدهای این  ،«سیستمی به ساختار سازمانیرویکرد »تحت عنوان

 گزارمی حاضر سپاسهای مقالهاز دوست عزیز احمد نائینی برای کمک به تنظیم نمودار -
2 . Jamshid Gharajedaghi, (2011), Systems Thinking: Managing Chaos and 

Complexity, Morgan Kaufmann. 

https://pecritique.files.wordpress.com/2020/03/organization-structure-presentation-.pdf
https://pecritique.files.wordpress.com/2020/03/organization-structure-presentation-.pdf
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تر، های کوچک، با اندازت«چابُک»اصددطالح پذیر بهسدداختارهای انعطافمبتنی اسددت بر 

که ابعاد  «ماتریسییی»ترح در مواردی نیز شددکل شتمرکز بیتر، و عدممراتو کمسددلسددله

سددازد، به هم مرتبط میها، و مناطق را بهها، محصددو مختلف سددازمانی ازجمله تخصددص

گیرد، که طی آن از خود میبه« هولوکراسییی»کار رفته اسدددتح در مواردی شدددکل 

و « دهندتخود سددازمان»های یا کلیت« هادایرت»ها، «هونن»های سددازمانی به شددکل وا د

یک دایرت که بخشدددی از  فا،  ند، و خود نیز از دایرتی بزرگخودک فای تر های خودک

مد  دیگر ترکیبی از شدددیوت های  1شدددودحشدددوند، اسدددتفادت میتر تشدددکیل میکوچک

 2استح« ابداعِ الگوی جدید مدیریت مبتنی بر آگاهیِ انسانی»سازماندهی بر پایهِ 

اسددت که بر اسدداس مقایسدده با  «دریاییی سییتار »دهی شددکل دیگر، سددازمان

تمرکز سددازمانی و ایجاد طرا ی شدددت، و تیکید آن بر درجات تمرکز و عدم «عنکبوت»

تارتاسدددتح مقایسددده از این« بدونِ رهبر»های وا د ی دریایی از نظر روسدددت که سددد

شددناختی سدداختِ عصددبی غیر متمرکز دارد، و اگر هر بخش آن از کلِ بدن جدا زیسددت

س سیاری « سازدحخود را از نو می»تقالً شود، م ساختار متمرکز دارد، و نظیر ب اما عنکبوت 

ی رتمیردح به عبارت دیگر ستاهای دیگر، اگر سرش جدا شود، تمام سیستم میارگانیسم

تار کاماًل ی یک ساخی یک تشکیالت کامالً غیرمتمرکز، و عنکبوت نمونهدریایی نمونه

ا است پدیا و بریتانیکی ویکیی دو دانشنامهتوجه، مقایسهوی جالمقایسه 3متمرکز استح

که اولی غیر متمرکز و دومی متمرکز استح بحث  ا ر البته مربوط به درجات تمرکز و 

های انسددانی بزرگ اسددتح بر خالف تصددور طرفداران دهی گروتتمرکزدر سددازمانعدم

بزرگی بدون درجاتی از  مراتبی هیچ سددازمانهای کامالً مسددطح و غیر سددلسددلهسددازمان

تواند به  یات خود ادامه دهد، هیچ سدددازمان بزرگی نیز مراتو و تمرکز نمیسدددلسدددله
                                                      
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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دهی در این مورد یافتنِ  دِ بهینه و ی سدددازمانتواند کامالً متمرکز باشدددد، و مسدددئلهنمی

 تمرکز استح اپتیممِ تمرکز و عدم

دح این توجه دارشددییی جالواسددت که من« هاتیمِ تیم»یا « تیمی»شددکل دیگر شددکل 

ویژت عراق توسددط ارتش امریکا به های افیانسددتان و بهشددکلی اسددت که در جریان جنگ

ستا  بهفرماندهی ژنرا  مک شیوتکری سعه یافت و  سازمانتدریج تو سای از  ت که دهی ا

 زها به قو  خود ژنرا  از سددداختارِ القاعدت الهام گرفتند و بسدددط دادند، و امروامریکایی

گوید که با کریسدددتا  میمک 1اندحکار گرفتهها آن را با موفقیت بهبسدددیاری از سدددازمان

ای درکی سنتی و با ساختارهمیشگی ارتش، با تجهیزاتی بسیار پیشرفته وارد جنگ با عدت

 درد این نوعدرپی متوجه شدددیم که این سدداختار بههای پیمعدود شدددیم، و در درگیری

کردح وی ا افه « از نو ابداع»ها یاد گرفت، و مدام خود را باید از آن خورد، وها نمینبرد

پارت کردیم، تمام موانع انتقا  مان را تکهکند که ما سددداختار سدددازمانی همیشدددگیمی

مان را تخریو های سدددازمانیهای سدددیلودیوار –اطالعات درون سدددازمانی را برچیدیم 

سقف سلهکردیم و  سل شتیمح مجموعهمان را بردمراتبیهای  به  مان را از پایینهایی نیروا

طور شددفاف تجدید سددازمان کردیم، و اقتدار بان با تیکید بر اصددلِ شددراکت اطالعات به

کند که با بررسدددی چگونگی عملکرِد سدددازمانی را غیرمتمرکز سددداختیمح او ا دددافه می

ر و بانت سدددطوح ی عملکرد را بههایی را یافتیم که آن نحوتکوچک ترین وا دمان، رات

م؛ یک شدددی« هاتیمِ تیم»مان تعمیم دهیمح به این ترتیو ما کل سددازمانِ چندین هزار نفری

جا های کوچک را داشدددتح در اینفرماندهی وسدددیع که عملکرد آن چابکیِ خاصِ تیم

ی این تیییرات سدددازمانی، تا چه  د ارتش امریکا در مقابل رغم همهکاری نداریم که به

ها که نخوردح فعالً القاعدت و سپس داعش از خود ناتوانی نشان داد و چه  ربه هایریشو

                                                      
1. Stanley McChrystal, et.al. (2015), Team of Teams; New Rules of Engagement for 

a Complex World, Portfolio Penguin. 
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پردازیم که چرا باید از مد  سدددازمانیِ دو جریانی که آن همه در به این سددد ا  هم نمی

 منطقه جنایت کردند آموختح 

« هایبرید»دهیشدددود، از سدددازماندر طرحِ سدددازمانی که در ادامه تو دددیح دادت می

ساختارِ )ترکیبی(  سی، هونن و تیمی در یک  سیونل(، ماتری شکل از کارکردی )فونک مت

شدت، و جنبه ستفادت  ستمی ا سیار مهم سی شارکت مردمیی ب وع ، که بدون آن هیچ نم

 دهیِ مقابله با فاجعه موفق نخواهد بود، نیز به آن ا افه شدت استحسازمان

 آمادگی برای مقابله با فاجعه

 دهی مقابله با کرونا، نزمست به چگونگیِساختار مطلو ِ سازمانقبل از پرداختن به 

ها یابندت و امکان آمادگی برای پیشدددگیری از پیشدددرویِ آنهای گسدددترشمقابله با بحران

وجود « ی شددیمیاییدرت»ای معروف به های کانادا، منطقهاشددارت شددودح در یکی از ایالت

نیشددگات با هزاران کارگر و کارمند، و ی شددیمیایی و پادارد که در آن شددصددت کارخانه

شعاعِ دت ساکنین منطقه، در یک  کیلومتری در کنار هم قرار دارندح بر کنار از  2۵ها هزار 

رت، ی این دترین مسددئلههای بومیان، مهممسددائل آلودگی و دیگر مشددکالتِ اِشددیا  زمین

انه رخ دهد و سدددوزی در یک کارخایمنی اسدددتح اگر اتفاقی م الً نشدددت کردن یا آتش

شود، به سرایت کند، و در ابعاد بزرگتواند به کارخانهرا تی میکنتر  ن تری های بعدی 

کنتر  روی خواهد ای غیر قابلسددرانجام کل درت را فرا گیرد، که در آن صددورت فاجعه

ی ا تمالی با چنین رویدادی یکی از موردهای دهی مناسدددو برای مقابلهدادح سدددازمان

 یها پیش برای برنامههایی بود که در کالس طرا ی سددازمان که سددا (caseمطالعاتی )

سانسِ مدیران  رفه شاگردان که از مدیران کردم، بهای تدریس میفوق لی همرات یکی از 

دهی، تصورِ کلیتی است که سازمان ایمنی این درت بود، طرا ی کردیمح شروع هر سازمان

زان می»، «نوع خطر»اتریس سددده ب عدی که ابعاد با آن روبرو اسدددتح این کلیت در یک م

سدداخت، نشددان دادت شدددح را در رابطه با یکدیگر مطرح می« هاعامالن و نهاد»و « وخامت

های کارکردی ایمنی برای کلِ درت که منابع زیادی را برای آمادگی برای جای وا دبه
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ست رخ دهد یا ندهد، تلف می سی بیابطهکرد، با ایجاد ررویدادی که ممکن ا ن ی ماتری

های های ایمنی هر کارخانه، تیمهای پشدددتیبانی و غیرمتمرکز کردن و تقویت وا دوا د

های مختلف را ایجاد کردیم، که بر سدددو های ایمنی کارخانهپذیری از وا دانعطاف

های شدددوندح هر چه سدددطحِ وخامت بانتر باشدددد، تیممیزان وخامت  ادثه وارد عمل می

گونه با هم دانند چهاند، و در صددورت وقوع  ادثه میآموزش نزم را دیدتتری که بیش

 شوندح و بسیاری جزئیات دیگرح تماس بگیرند، درگیر می

ت ی ا تمالی این اسدهیِ آمادگی برای مقابله با یک فاجعهمشکل اصلی در سازمان

 چرا -ا ی کرد دهی را براسدداس بانترین میزان وخامتِ خطر طرتوان سددازمانکه نه می

سیاری را با ا تما  وقوع  ادثه سانی ب ای که ممکن است رخ دهد، که امکانات مالی و ان

ی م ل جز  وادثای آمادت نبودح بهتوان برای چنین  ادثهو نه می -گیرد کار میهودت بهبی

پیشددگیری اسددت، بسددیاری از  وادک به شددکل ی بسددیار شدددید که غیر قابللرزتزمین

دهی باید آمادت باشددد که به مح ِ وقوع و سددیرِ یابند، و سددازمانای گسددترش میزنجیرت

روی آن جلوگیری کند و صددعودیِ منحنی )شدددت مسددئله در طو  زمان(، بتواند از پیش

 اصطالح منحنی را مسطح و سیرِ نزولی آن را مهیا کندحبه

 دهی مقابله با کروناسازمان

شروع، ما گتفاوت مقابله با یک بیماری همه ست که در  شدت در این ا یر با مورد ذکر

تواند منجر به ظهور انواع خطرها شودح ایم، اما با پیشروی میمواجه« نوع خطر»تنها با یک 

طور که در نمودار یک دهی صدددورت گیرد، همانکلیتی که بر مبنای آن باید سدددازمان

کیل شدت، از چند ب عدِ مرتبط تش گیر( نشان دادتدهی مقابله با بیماری همهی سازمان)شبکه

، 'خفیف'ی طور فر ددی به چهار درجهاسددت که به« شدددتِ فراگیری»شددودح یک ب عد می

بتال به بیماری ا تقسیم شدت، و بیانگر  دت و شدتِ 'بسیار شدید'، و 'شدید'، 'نسبتاً شدید'

آن  نتریاسددت که پایین« سددطح سددازمانی»و گسددترش در نقاط مختلف اسددتح ب عد دوم 

 'کشور'و کل  'استان'، 'شهر'ی شهری و یا دِت، و پس از آن سطحِ 'نا یه'ها، سپس 'محله'
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شددگیری، ها از پیی فعالیتها هسددتند که کلیهیا فونکسددیون« هاکارکرد»اسددتح ب عد سددوم 

عد گیردح ب ها، ایمنی و غیرت را دربر میرسددانی، تا درمان، توزیع نیازمندیآموزش و اطالع

طور جداگانه نشددان دادت شددد )بیش از سدده ب عد را ناچار بهدیگر که از نظر نمایشددی بهمهم 

ان است، متشکل از نمایندگ« هاعاملین و نهاد»نمی توان در چنین ماتریسی نشان داد(، ب عد 

وزیع آذوقه و ی تها، شددبکهسدداکنانِ محله، نا یه یا دِت گرفته تا دکتر، پرسددتار، بیمارسددتان

 های اجتماعیح ها و شبکههای دولتی، رسانهاشتی و دارو، و نهادلوازم بهد

یبی که در ترت، بهگیریبر اسدداس این کلیت و ابعاد مرتبطِ چندگانه، سددطوح تصددمیم

 های متفاوت ونشددان دادت شدددت، با نقش« هاگیری توسددط تیمنمودار دو )سددطوحِ تصددمیم

ودح با آن که شنشینیِ بیماری تعیین میقومتحو  در رابطه با نوساناتِ میزانِ پیشروی و ع

با بیماری را دارند، اما هرگونه اقدامی بدون نهاد های دولتی مسدددئولیت اصدددلی مقابله 

 ترین سطوح، محکوم به شکستویژت در پایینهای مختلف بهمشارکت مردمی در عرصه

شکل تیم سطوح به  ستح هر یک از این  ها آن سازمانی یهایی که ابعاد فعالیت و اندازتا

کند، در ارتباط با هم اما با اسدددتقال  نسدددبی از یکدیگر عمل بر  سدددو مورد تیییر می

 کنندح می
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 گیردهی مقابله با بیماری همهی سازمانشبکه –نمودار یک 
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 هاگیری توسط تیمسطوح تصمیم –نمودار دو 

 
 

 

 رسانیی اطالعشبکه

ی کهی سازمانیِ موردنظر، ایجاد یک شبفرض موفقیت شبکهترین پیشتردید مهمبی

سانی فعا  و بهاطالع شبکهر ستح بدون وجود چنین  سطوحروز ا ی را سازمان ای که کل 

های گیری تیمسددازد و بر اطالعات صددحیح و شددفاف اسددتوار باشددد، شددکل هم مرتبطبه

ن بیماری عملی نخواهد بودح تمام کشورهایی که یا ای پذیر برای مقابله با گسترشانعطاف
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ا کردن اطالعات و یاندازی نکردند، و یا سدددعی بر پنهانموقع راتی اطالعاتی را بهشدددبکه

صعودی بیماری می ستفادت از آن کردند، امروز به دنبا  منحنیِ  ه دوند،  ا  آن کسوء ا

آورد، و امکان آن موجود را فراهم میی  داک ر از منابع اطالعات دقیق امکانِ اسدددتفادت

اصددطالح جلوی منحنی  رکت و سددیر نزولی دهد که مسددئونن و فعالین مردمی بهرا می

 آن را هدایت کنندح 

عداد  ماری، ت عداد مبتالیان و میزان رشدددددِ بی یک سدددو ت نک اطالعاتی از  با یک 

اسددداس اطالعاتی که از اند را برومیر، و تعداد افرادی که در  ا  معالجه و بهبودیمرگ

د، و از کننسدددازی میهنگامکند مرتباً بهمختلف دریافت می های مختلف در سدددطوحتیم

ی های بیمارستانی، موجودشدگان، تعداد تختسوی دیگر امکانات درمانی، تعداد تست

یت تخت عداد و ظرف هداشدددتی، ت یل ب های مختلف و های موجود در هتلدارو و وسدددا

وری و آهای صحرایی در هر استان و شهر را جمعمکانات برپایی بیمارستانها، و اپادگان

هایی که دارد از این اطالعات اسددتفادت نسددبت نیازکندح هر سددطح سددازمانی بهپردازش می

 کندح می

بانتر، بررسددی مداوم در جهت  ویژت سددطوحبخش مهمی از فعالیت های هر سددطح به

ها ازجمله نرخ رشد بیماری، میزان رشد بیکاری، هزینهبینی و تخمینِ تحونت است، پیش

ستح اهمیت این  سبهو غیرت ا ست، چرا که میها فوقها و تخمینمحا تواند العاده مهم ا

ی بهینه از منابع انستتانی، مالی و تستتهیالتِ درمانی را از بین ببرد. برای این استتتفاده

شتتود، به کار برده می (CPM) «مدیریت پروژه»توان از روشتتی که در ها میمحاستتبه

و با احتمال  (tO) بینانه، خوش(tP)استفاده کرد. در این روش از سه تخمینِ بدبینانه 

  tE=tP+tO+4tMP/6شود: براساس این فرمول استفاده می )tMP (زیاد

                                                      
های ستتتعید رهنما تحت عنوان، گفتاربرای مرور این روش برنامه ریزی نگاه کنید به استتتالیدهای رئوسِ درس. 1

 :، در پیوند زیر«مدیریت پروژه با استفاده از روش مسیر بحرانی»

Project Planning. presentaion. ppt[1] 

https://pecritique.files.wordpress.com/2020/03/project-planning.-presentaion.-ppt1.pdf
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ساس همین بانک اطالعاتی، تیم سطوحبرا شفاف و بدونمختلف، مدام به های   طور 

یات، مردمِ سدددداکن  وزت هان کردن واقع طهپن گه میی مربو ندح ی خود را مطلع ن دار

اطالعات نادرسدددت نقش چوپان دروغگو را خواهد داشدددت، و در لحظاتی که بحران به 

ی بسدددیار مهم بار خواهد بودح نکتهجعهاعتماد فای خود برسدددد، این عدماوج شدددکنندت

ای متشدددکل از کارشدددناسدددان، و ی بانک اطالعاتی به یک تیمِ  رفهواگذاری و ادارت

صورت  صورت مردم و در  ست، در غیر این  شخصیت های موردا ترام و اعتماد مردم ا

 امنیتی کردن شبکه اطالع رسانی، اعتمادی به آن نخواهند داشتح 

 سطح محله -۱

شددوندح ی شددهری نمایندگانی از سددوی سدداکنان برگزیدت میی هر نا یهمحله در هر

سطحِ نا یه "تیم محله" سئولیت من تعیین چند نمایندت برای  شهری، خود م هایی را ی 

سددو اطالعاتِ رسددانی دوجانبه اسددت  از یکها اطالعترین آنگیرد، که مهمبرعهدت می

ی کند، و از سدوی محله را به سدطح نا یه منتقل میی تعداد بیماران، و نیازهاروز شددتبه

سانهویژت در محلهدیگر، به سی نزم به ر ستر شین که امکانات د شهای فقیرن های بکهها و 

لو و جکندح آموزش بانتر را به سدداکنان منتقل می اجتماعی را ندارند، اطالعات سددطوح

شدددیوع بیماری و بسدددته به  همکاری اهالی در رعایت بهداشدددت، و مقررات جلوگیری از

شتی و غذا برای پارت ای خانوارها و یا افرادی که به چنین مورد در توزیع دارو، لوازم بهدا

 کندح خدماتی نیاز داشته باشند، نیز فعالیت می

 سطح ناحیه -۲

از نظر مشددارکت مردمی و ترین سددطح در شددهرهای بزرگ، این سددطح در واقع مهم

سطح کردن برنامهاجرایی شهرهای کوچک نیازی به این  ستح در  های مقابله با بیماری ا

ندگان های وابسددته، و نمایترکیبی از نمایندگان اهالی محله "تیمِ نا یه"سددازمانی نیسددتح 

ها، ها، هتلز جمله پزشدددکان، پرسدددتاران، داروخانهها و عامالن مختلف اسدددت، انهاد

 روز کردنِ آمار وهاح عالوت بر مسددئولیت بهها، و خواربارفروشددی و سددوپرمارکتنانوایی
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 یه، های نااطالعاتِ نا یه برای بانک اطالعاتی، و اسددتفادت از آن برای اجرای مسددئولیت

ها، درمان و کنندت به بیمارسددتانترین نقش در قبا  پیشددگیری و کاهش تعداد مراجعهمهم

شتی و توزیع آن در محله ستری کردن بیماران، تامین لوازم بهدا اری های مختلف، همکب

با سطح شهر در نقل و انتقا  بیماران و یا واگذاری امکانات درمانی، نظارت بر چگونگی 

 ی مایحتاج اهالی نا یه و جلوگیری از ا تکار و سوءاستفادت استحعر ه

 سطح شهر -۳

ا و هشددود، با این تفاوت که نهاددر سددطح شددهر، همان سدداختار تیم نا یه تکرار می

امکاناتِ موجود شددهرداری نیز  رددور دارند، و بر اسدداس سددیسددتم اطالعات شددهری، در 

صمیم میوانتقا  امکانات بینِ نا یهمورد نقل صمیمای ت سطح، ت های گیریگیردح در این 

کردن شهر و محدود کردن تردد ست، از جمله تصمیم به قرنطینها مهم دیگری نیز مطرح

بندی هها، سهمیونقل شهری و بینِ شهریح نیز و ع مقررات مربوط به کنتر  قیمتو  مل

 توزیع مایحتاج عمومیح

 سطح استان -۴

های هادشود، و نتر تکرار میگستردت در سطح استان، همان ساختار تیم شهر در سطح

ستانی و ا ستم اطالعها نیز به تیم ا افه میمکانات آنا سی ستان با توجه به  اتی شودح تیمِ ا

ستان، نقل سازمانا شهرها را  صهدهی میوانتقا  امکانات بین   های دیگریکند، و در عر

ی کل استان و کنتر  تردد و سایر اقدامات نزم برای جلوگیری ازجمله تصمیم به قرنطینه

 کندح می از گسترش بیماری اقدام

 سطح کشور -۵

شور، به ه با تواند برای مقابلترین نقش را میهای متمرکز، مهمویژت در دولتسطح ک

بحران برعهدت گیرد، و یا بالعکس خود مسدددبوِ تشددددید بحران شدددودح تیم کشدددوری، 
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ساختاری مشابه با ساختارهای قبلی دارد، با این تفاوت که با دسترسی به امکانات مالی و 

 ای داردح عالوت بر بررسی امکانکنندتگذاری، نقش تعیینهای دولتی، و قدرت قانوننهاد

ه ترین نقش آن با توجهای خارجی، مهموانتقا  امکانات بین اسددتانی، و جلو کمکنقل

تجاری  هایها، وا د های اقتصادی و بسته شدن کارخانهبه متوقف شدن بسیاری فعالیت

های مالی و تردددمین ای از مردم، برقراری کمکفزایندتو غیرت، و بیکار شددددن بخش 

های مالی و پولی و صددنعتی اسددت که در  داقل درآمد، و تیییر در بسددیاری از سددیاسددت

 گیردح بحث  ا ر جای نمی

 فرایند عملیاتی

سازمانی با توجه به مجموعه سطح  شکی هر  شتی و پز ی امکانات، ظرفیت نظام بهدا

با توجه به ن  د میخاص خود را دارد، و در آ با شدددیوع بیماری مقابله کندح اما  ند  توا

گیریِ بیماری از این  د ماهیتِ تعر ددی ویروس کرونا، در بسددیاری موارد شدددتِ همه

جا که شدددت وخامت دهدح از آنکندح نمودار سدده این و ددعیت را نشددان میتجاوز می

وجه به تحرک بیماری و بیماری در هر نا یه، شدددهر و اسدددتان متفاوت اسدددت، م الً با ت

سائل و « الف»ی ی بانک اطالعاتی، اگردر نا یهاطالعاتِ روزانه شیوع بیماری و م میزان 

شکی  شتی و پز سبیِ امکانات درمانی و ظرفیت نظام بهدا شی از آن، از  د ن شکالت نا م

ی عنی سطح بانتر، یتر شود، و منحنی رشدِ بیماری از آن  د تجاوز کند، با مداخلهبیش

یه نا  ناتِ تیم  کا ماری«  »ی سدددطح شدددهر، ام پایینکه میزان بی ناتِ اش  کا تر از ام

ادت گیرد، و یا بسته به مورد دستور استفاش است، در اختیار آن نا یه قرار میگوییپاسخ

صادر میاز هتل برای « فال»ی کندح به این ترتیو تیمِ نا یههای نا یه، یا پادگان محل را 

اش یماریشود که منحنی بیابد، و موفق میطور موقت گسترش میکالتش، بهمقابله با مش

ی قبلی خود کند، و پس از آن به اندازت« مسدددطح»اش، گوییرا در  د امکاناتِ پاسدددخ

 رودحی دیگری میگردد، و یا خود به کمک نا یهبازمی
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 منحنی رشد بیماری فراتر از ظرفیت نظام بهداشتی -نمودار سه 

 
شددود، و اگر منحنی بیماری شددهری از کار گرفته میهمین فرایند برای سددطح شددهر به

اسدددتانِ مربوطه، امکانات شدددهرِ دیگر، یا  اش فرا رود، سدددطحگویی د امکانات پاسدددخ

شهر ا افه میها و پادگانهای دیگر از قبیل هتلنهاد نات کند، یا از امکاها، را به تیم آن 

تان کندح همین فرایند در سطح اسهای صحرایی استفادت میارستاندیگر ازجمله ایجاد بیم

 تواند اجرا شودح تری میهای بیشنیز، البته با محدودیت

ها، هر جا که منحنی پذیریِ تیموانتقانت و انعطافهدف این اسدددت که با این نقل

ن محل، از ت آکردن نسددبی و موقتی امکانا بیماری از  د امکانات تجاوز کند، با بیشددینه

های پیشدددروی بیش از  د آن جلوگیری کندح این در واقع نظیر جنگی اسدددت که از نبرد

ی ح نکتهها پیروز شدمختلف تشکیل شدت، و برای پیروز درآمدن از آن، باید ابتدا در نبرد

ست، و آن این شدِ که اگر مجموعهتلخی نیز در این منحنی ه شتی نتواند با ر ی نظام بهدا

گیری مقابله کند، این منحنی پس از رسدددیدن به اوج خود، سدددیر نزولی را ی همهتفزایند

ی مردم، میزان تقا ا برای ومیر فزایندتشروع خواهد کرد، و آن زمانی است که با مرگ
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ستم درمانی کاهش می شبکهیابد! تمام این تالشسی ست که در ماتریسِ  ی ها برای این ا

شان داد شد، همهسازمانی که در بان ن شد»ی تالقیِ گیریِ بیماری به نقطهت  سیار  در « یدب

نرسدح واقعیت خطرناک این است که اگر به چنین  دی برسد، دیگر هیچ « کشور»سطح 

 یای با اجسددداد پراکندتکس بر نخواهد آمدح تصدددور چنین فاجعهکاری از دسدددت هیچ

شدددهری، سدددقوطِ  ها، نابودی سدددیسدددتم درمان و بهداشدددت، خدماتمردمان در گذرگات

 ی عر ه، وححح چندان اغراق نخواهد بودحزنجیرت

 

صصی یابندت، برخوردی علمی و تخسخن کوتات، مقابله با این هیونی ناشناخته و گسترش

ی جز های مذهبی و امنیتی، چیزاعتنایی به آن و تیکید بر برسدددیاسدددتطلبد، که بیرا می

 فاجعه برای ایران به همرات نخواهد داشتح
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(1) 

 داریویروس کرونا: بحران سرمایه

 ریچارد وُلف 
 

داری )چهار صنعت بهداشتی سرمایه -مجتمع صنعتی  ناکامی کامل نظام سودمحور،

نظر  ی سالمتی( را درهای بیمهها، سازندگان دارو و ابزارها، و شرکتپزشکان، بیمارستان

ها تصمیم گرفتند تا برای یک مشکل ویروسی جدی تدارک الزم را نبینند. بگیریم. این

خدمات  کردننفع اجتماعیرا به ای به این عظمت ایدئولوژی و سیاست امریکاآیا ناکامی

موازات آن ناکامی جدی دولت امریکا، که بهداشتی رهنمون خواهد کرد؟ آیا به

 -های صنعتی های بزرگ و دیگرانی است که در مجتمعهاست در کنترل شرکتمدت

بهداشتی هستند، موجب محبوبیت سوسیالیسم در امریکا خواهد شد؟ یا این که جمعیتی 

عوض چرخند و بهگیری اجتماعی به راست میاند، با این فاصلهسیب دیدهشدت آکه به

 ها را از این بحران مهارناشدنی نجات بدهد؟شوند که آنخواستار دیکتاتوری می

ی ویروس کرونا گذار آن است برای فاجعهترامپ و دولت او، و نظامی که او خدمت

داری امریکا را. اگر سرمایه جزدر امریکا، حاضرند هرچیزی را سرزنش کنند به

ها را ها علیه خارجیگیریناسیونالیسم ترامپ و اعضای حزب را هم وارد کنید بهانه

های تجاری و غیره(. سرزنش کردن رسمی هم آن مشاهده خواهید کرد )مهاجران، طرف

 نامد. می« ویروس چینی»چیزی است که ترامپ آن را 

قط نژادپرستانه بلکه ضدوحدت است و درضمن فها، نهولی این نوع سرزنش کردن

ت اند. تحوالها همیشه بخشی از زندگی طبیعی ما بودهبسیار هم ابلهانه است. ویروس

هایی شده که باعث بیماری گسترده و حتی درحال جریان بارها موجب پیدایش نمونه

ررسی و برو، علم پزشکلی برای مدت طوالنی به ی بشر شده است. ازهمینمرگ گسترده

، یا ویروس 1918ها دست زده است. شیوع بیماری آنفلوآنزا در ی ویروسپژوهش درباره

ها هزار تن را در امریکا کشت و باعث مرگ میلیون 700حدود  (H1N1)اچ وان ان وان 
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س کتن دیگر در دیگر کشورهای جهان شد. این ویروس از کانزاس شروع شد ولی هیچ

 2009ر د« آنفلونزای خوکی»همین ویروس به صورت «. کاییویروس امری» به آن نگفت 

( 2012( و مرس ) از 2002-2004تر هم سارس )های تازهدوباره ظاهر شد. و ویروس

 هستند. 

های های بعدی ویروسمند برای شیوعها، تدارک نظامی ویروسبا توجه به تاریخچه

ی زهانداالزم برای آزمایش بهخطرناک یک نیاز آشکار اجتماعی بود. تدارک ابزارهای 

ند از شوهایی که آلوده میها واحد(، برای تشخیص و جداسازی آنکافی )درواقع میلیون

تنفسی، کمک هایشدت ضروری بود. تولیدکنندگان دستگاهکسانی که آلوده نیستند، به

ید وزشی باهای آمکردند. برنامهها را انبار میهای بیمارستانی، باید آنها، تختماسک

ی کافی داوطلبان را آموزش داد تا بتوانند در زمان شیوع اندازهبود تا بتوان بهآماده می

های الزم ریزیهای گسترش بیماری، باید برنامهبیماری مساعدت کنند. برای بستن راه

ی امکانات الزم و ضروری، با مدیریت مؤثر، توزیع گیری اجتماعی، و تهیهبرای فاصله

ری گیآمدهای فاصلهگرفت. به همین نحو، برای مقابله با پیموردنیاز انجام میمواد 

ز دست ی عرضه، اها، اختالل در زنجیرهاجتماعی، بیکارکردن کارگران، تعطیلی شرکت

ار ها که بیکشد. آنریزی میها باید برنامهبار وامرفتن قدرت خرید، و بازارهای فاجعه

اعی گیری اجتمکار گرفت تا در مدیریت و اجرای فاصلهه بهتوان دوبارشوند را میمی

 ریزی کافی انجام نگرفته است. گونه برنامهکمک کنند. با این همه هیچ

ام، ناموفق بوده که اشاره کرده« بایدها»ی مواردی از این داری امریکا در همهسرمایه

که اند چراکه برای ایندهداری در خدمت به بهداشت عمومی موفق نبواست. صنایع سرمایه

این کارها را انجام بدهند سودشان از این کارها کافی نبوده است. دولت هم مثل همیشه 

داری بخش خصوصی ناموفق بوده است توفیق سرمایههای ناشی از عدمدر جبران زیان

شوند( دارای های بزرگ انتخاب میچون رهبران دولتی هم )که عمدتاً از رؤسای شرکت

 ی تفکر هستند. ان شیوههم
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اسناد  از چین رسید. 2019آگاهی از ویروس کرونای جدید و خطرناک در دسامبر 

ها دهد که آنی گذشته نشان میدر ماه ژانویه( CDC) هامرکز جلوگیری و کنترل بیماری

ه دانستند که بچنین میاند و همطور کامل از خطر عظیمی که وجود داشت آگاه بودهبه

ش گیری اجتماعی در پیای برای فاصلههای شدیداً محدودکنندهدلیل چین سیاست همین

گرفت تا ویروس را کنترل کند. ترکیب عظیم منابع دولتی و بخش خصوصی در چین 

 ی جنوبی هم به کارالشعاع بهداشت عمومی قرار بگیرد. کرهباعث شد تا سود تحت

ی نولیبرالیسم را سلطه 1970ی ها از دههمشابهی دست زد. درمقابل، در بسیاری از کشور

ند. اها از توان دولت کاستهزداییها و مقرراتایم که در این کشورها با واگذاریداشته

ی ها باعث شد در این کشورها راه برای بسیج اجتماعی که در چین و در کرهاین سیاست

ی در امریکا و کشورها جنوبی شاهد بودیم، مسدود باشد. بسیج اجتماعی در ایتالیا، و

 کندی صورت گرفت.طور ناقص و شکننده بود و بهمشابه، به

ومیر افزایش یافت، وحشت همگانی آمد آن تعداد مرگوقتی شیوع بیماری و در پی

به دنبالش آمد. رهبران سیاسی موقعیت خود را در خطر دیدند. اغلب مردم متوجه شدند 

اند بودند و به چه میزان برای چنین مشکلی آماده نبوده ها را فریب دادهکه به چه میزان آن

ها شان به مخاطره افتاده است. آنشان، درآمدشان و درواقع زندگیو دیدند که شغل

شان در آن صدر در برابر موقعیتی که از کنترل خارج مشاهده کردند که رهبران سیاسی

 قرض، گرفتار رکودی جدی شد، اند. همین که اقتصادِ تا گردن فرورفته درشده ناتوان

ل ها از این مشکاند تا با ضمانت آنها رفتهسراغ دولتها همانند همیشه بهرهبران شرکت

چه که در طول آمدهای آنداری جهانی هنوز از پیرها شوند حتی در شرایطی که سرمایه

 ها انجام داد خالص نشده است. برای نجات شرکت 2009-2008های سال

ی ما را در برگرفته است وقتی ناکامی آشکار رهبران زدگی همهبحران حسی از

ه با ای ندارند کاند، ولی هیچ برنامهکنیم. مدارس را تعطیل کردهمستأصل را مشاهده می

ود. تکلیف شداری نمیدرستی نگاهگونه باید برخورد کنند. از کودکان بهآمدهایش چهپی
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ی خود شان معلوم نیست. والدینی که در خانهیشان و حتی در مواردی غذاآموزش

های عاطفی در خانوارها روبه توانند به کارشان ادامه بدهند. درگیریاند و نمیحبس

ای وجود ندارد تا مشاوران مسایل روحی و روانی برای افزایش نهاده است. هیچ برنامه

نند. ین مشکالت فعالیت کهای الزم را ببینند و برای رفع امقابله با این وضعیت آموزش

درصد افزایش  20کنند که نرخ بیکاری ممکن است به زده پیش بینی میرهبران وحشت

دهنده هم بود( ولی برنامه دارند که به هر نفر مالیات %25نرخ بیکاری  1933یابد )البته در 

ست ا طرز مضحکی ناکافیالعمل که بهاز هزار تا دوهزار دالر نقد بپردازند. این عکس

دهد که از دولتی که در تدارک ابزارهای الزم برای آزمایش، روشنی نشان میبه

 توان انتظار داشت. می طور کامل ناموفق بود چههای بیمارستانی بهها، و تختماسک

بر سود خصوصی برای  –ها از جمله آمادگی برای ویروس -یا بهداشت عمومی

دهد وقتی سود خصوصی چربد و یا نه. ولی ویروس کرونا نشان میداران میسرمایه

ی های دولتی هم ارجحیت ادارهشود و دستگاهداران بر بهداشت عمومی چیره میسرمایه

اق خواهد ای اتفکنند، چه فاجعهنفع منافع خصوصی بر منافع عمومی را تبلیغ میامور به

 .افتاد

یکا ی امرجامعه –ویروس کرونا  -کنیم ترین ویروسی که در تاریخ مشاهده میتازه

کند. ولی این اقتصاد سیاسی ماست که در مواجهه با این را به چالش گرفته و تهدید می

ی نتیجه کنیمای که در آن زندگی میچالش مغلوب شد و نتوانست برآن فائق آید. فاجعه

روس ی مؤثر با وینگری کرده، و برای مقابلهتواند پیشکه نمیداری است نظام سرمایه

 یطور که از بحران و رکود دهههمان« ) گذشتن از این فاجعه»ریزی کند. کرونا طرح

ی بعدی آماده شود. نیاز گذارد تا برای فاجعهنخورده میایم( نظام را دستگذشته 1930

رسی درمقابل نظام اقتصادی مسئول باشد د به نظام اقتصادی متفاوت و دولتی متفاوت که

نفی که ی این بالیای ماست که باید از شرایط کنونی بگیریم. اگر چنین بکنیم، از همه

 ی مثبتی به بار خواهد آمد.   بارد نتیجههمانند توفان برسرمان می

 :پیوند با متن اصلی 
Coronavirus: A Capitalist Crisis 

http://www.dollarsandsense.org/archives/2020/0320wolff.html
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(2) 

 گیر نباید باعث ورشکستگی مردم بشودی این بیماری عالمهزینه

 وئل برتولدیانمو  ویجای پراشاد
 

ی زمین شیوع یافته است. این ویروس ی کشورهای کرهویروس کرونا تقریباً در همه

چه هم خواهد ریخت و آننهادهای زیادی را به ها خواهد شد و جوامع وباعث مرگ خیلی

برجا خواهد گذاشت، اضطراب و اقتصاد ویران جهانی است. کنفرانس سازمان ملل 

درآمد جهانی بین یک تا 2020کند که تا پایان سال ی تجارت و توسعه برآورد میدرباره

تریلیون دالر کاهش البته بدترین شکل ممکن  2دو تریلیون دالر کاهش خواهد یافت، 

اهش شدید قیمت نفت وضع را در کشورهای نفت آن است. و این درحالی است که ک

 خیز هم بسیار بحرانی کرده است. 

 بخش مالی

زی های مرکتا به همین جا بازارهای متورم بهای سهام به شدت سقوط کرده اند. بانک

کنند تا مشکالت بازارهای مالی را برطرف کنند و هم ازهمه منابع پولی خود استفاده می

نسبت تری از اقتصاد را نجات بدهند. حتی بانک مرکزی بههای بیشکوشند بخشمی

از نرخ بهره کاسته است و وعده  -ش انرژی بسیار بزرگ با وجود بخ -باثبات نروژ هم 

ر ی امکانات خود دداد که در صورت لزوم برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد با همه

 بازار مداخله خواهد کرد. 

آمدهای نهایی این بحران وجود ندارد. ولی اگر گیری پیای برای اندازههیچ راه ساده

دانیم که می - 2009-2008برای مثال بحران مالی  -گاه کنیم های قبلی نبه شواهد بحران

ی اکثریت یعن –کنند بلکه کسانی ها را معموالً ثروتمندان پرداخت نمیی این بحرانهزینه

پردازند که در نظام موجود قدرت زیادی ندارند و تقریباً هیچ ی آن را میهزینه -مردم 

ی خود در هسابقین ثروتمندان بودند که با قدرت بیاند. انفشی هم در ایجاد بحران نداشته
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اشت های بهدهای ریاضت اقتصادی را تحمیل و نظامها، نظامپردازیسیاست و در سیاست

ها در بازارهای مالی حرف اول زداییپاره کردند و اجازه دادند تا مقرراتعمومی را تکه

ها رسد، این دولتحرانی فرامیی بهداشت عمومی بو آخر را بزند. ولی وقتی در عرصه

هاست که باعث واکنش آمادگی دولتدیگر توان مقابله با آن را ندارند و این عدم

آورد. شود و از بحران سردر میمی -زدایی شده است که از آن مقررات –بازارهای مالی 

های مالی چنین از نظامهای بهداشت عمومی را منهدم کرده و همها که نظامآن

درت ای نیست که قهای بحران را بپردازند ولی این شیوهزدایی کردند باید هزینهقرراتم

 کند. عمل می

 های کارآمددولت

ی نهادهای دولتی آوردهای ثروتمندان این است که از ایدهترین دستیکی از عمده

شرفت یعنوان دشمن پدولت بهزدایی کردند. درغرب، نگاه معمول این بود که بهمشروعیت

اهش را ک -به غیر از بخش نظامی  –حمله کنیم و هدف غایی این شد که  نهادهای دولتی 

« دارگرااقت»عنوان دولتی بدهیم. هر کشوری که دولت و ساختار دولتی فعالی داشت به

توصیف شد. ولی این بحران کنونی ناروایی این نگاه را اثبات کرد. کشورهایی که 

توانستند با این  -مثالً چین  –اند نخورده ماندهدّ زیادی دستشان تا حنهادهای دولتی

ف زد توان از دولت اقتدارگرا حرسادگی نمیجا دیگر بهگیر مقابله کنند؛ اینبیماری همه

ایم که نهادهای دولتی در این ساختارها اتفاقاً کارآمد بلکه احتماالً به درکی جمعی رسیده

پاره های ریاضت اقتصادی تکهی برنامهغربی که درنتیجههای هستند. در عین حال، دولت

 ها بخش اساسیای از آنزنند. بخش عمدهوپا میاند، اکنون در مواجهه با بحران دستشده

اند، نهادهای نظام بهداشت عمومی و آموزش همگانی را به بخش خصوصی واگذار کرده

ی ظرفیت مازادی را که در اند و حتزیادی را در بخش بهداشت عمومی تعطیل کرده

ی نیاز اند. طبابت در لحظهها برای وضعیت اضطراری وجود داشت حذف کردهبیمارستان

ی عمل در این جوامع شد. ناکامی نظام بهداشت برای منافع بخش خصوصی، شکل عمده

وضوح آشکار شده است. اکنون دیگر عمومیِ برآمده از ریاضت اقتصادی اکنون به
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های موجود از نظام بهداشت عمومی با کسی بتواند ادعا کند این نظام غیرممکن است

افزایند، کارآمدتر نهادهای دولتی که در یک فرایند آزمون و خطا بر مهارت خود می

 هستند.

 رفتی سوسیالیستی برونبرنامه

عنوان بخشی از کوشش جهانی برای درک این بحران و چگونگی حرکت به جلو، به

 16ی ترای کونتینانتال برای تحقیقات اجتماعی، طرحی مللی مردم و مؤسسهالمجمع بین

 «گیر، توجه باید روی مردم متمرکز شودبا وجود این بیماری عالم»ای تحت عنوان ماده

سرتاسر جهان تدوین کرده است. این  های سیاسی درپس از بحث و تبادل نظر با جنبش

ی تر شدن دانش ما دربارهو با توجه به بیش زنده است که مشوق تبادل نظر است dسند

 روی باید تعدیل شود. نکات اصلی آن از این قرارند. ی پیشنحوه

 

ها قطع شود، ی کارها را متوقف کرد بدون این که حقوقدر اسرع وقت باید همه .1

شان کنند و کارمگر کارکنان نظام بهداشت و آنانی که دربخش تدارکات کار می

توزیع غذا و دیگر ضروریات ضروری است. دولت باید در طول مدت  برای تولید و

 قرنطینه پرداخت مزدها را تضمین کند. 

ین یافته تأمای سازمانی مواد غذایی و امنیت عمومی باید به شیوهبهداشت، عرضه .2

 شود. انبارهای اضطراری گندم باید برای توزیع در میان فقرا مورد استفاده قرار بگیرد. 

 مدارس باید تعطیل شوند. یهمه .3

ها و دیگر مراکز پزشکی باید به مالکیت اشتراکی در یایند تا همزمان تمام بیمارستان .4

های سود خود نباشند. این مراکز بهداشتی باید در با گسترش بحران نگران انگیزه

 کنترل نهادهای دولتی مسئول بهداشت عمومی باشند. 
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المللی شوند و در اسرع وقت همکاری بین های داروسازی باید ملیی شرکتهمه .5

تر برای انجام آزمایش آغاز شود. در برای یافتن واکسن و ابزارهای سهل و ساده

 های ناشی از مالکیت فکری را لغو کرد. ی محدودیتی طبابت و دارو باید همهحوزه

ج ی مردم برای ویروس کرونا آزمایش انجام شود. بسیدر اسرع وقت باید از همه .6

ی نیروها و امکانات برای حمایت از کسانی که در بخش خدمات بهداشتی کار همه

 گیر قراردارند اساسی است.ی این بیماری عالمکنند و در خط مقدم جبههمی

در اسرع وقت باید تولید مواد و ابزارهای الزم برای مقابله با این بحران )ابزارهای  .7

 تنفسی( سرعت بگیرد.های کمکدستگاهالزم برای آزمایش، ماسک، و 

 ی بازارهای پولی و مالی باید تعطیل شوند. همه .8

ی منابع مالی موجود در اختیار ها، باید همهبرای جلوگیری از ورشکستگی دولت .9

 ها باشد. دولت

 ود. لغو ش -ها ها و کمپانیجز بدهی ابرشرکتبه -ها ی بدهیدر اسرع وقت باید همه .10

ی اقساط وام مسکن متوقف شود ها، و همهی اجارهباید پرداخت همه در اسرع وقت .11

عنوان چنین اخراج مستأجران باید متوقف شود. درضمن باید مسکن کافی بهو هم

یک حق اساسی انسانی در اختیار همگان قرار بگیرد. داشتن مسکن مناسب، حق 

 ی شهروندان است و باید از سوی دولت تضمین شود. همه

ی از عنوان بخشی آب، برق، و اینترنت را بهدولت باید در اسرع وقت پرداخت هزینه .12

گردن بگیرد. در جوامعی که این خدمات در اختیار همگان حقوق انسانی شهروندان به

خواهیم دراسرع وقت برای جبران این کمبود دست به اقدام ها مینیست، ما از دولت

 بزنند. 

ی اقتصادی که علیه کشورهایی جنایتکارانه و محاصرههای در اسرع وقت تحریم .13

گذارد این کشورها لوازم پزشکی شود که نمیچون کوبا، ایران و ونزوئال اعمال می

 مورد نیاز خود را وارد کنند، باید لغو شود. 
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های فوری از کشاورزان برای افزایش تولید غذاهای سالم و بهداشتی و حمایت .14

 برای توزیع مستقیم در میان نیازمندان. ها به دولت ی آنعرضه

حد المللی و تقاضا از سازمان ملل متعنوان یک واحد پول بینتوقف استفاده از دالر به .15

 للی مشترک. المالمللی برای تعیین واحد پول بینبرای فراخواندن یک کنفرانس بین

شود میی کشورها. این کار موجب تضمین پرداخت حداقل درآمد همگانی در همه .16

کنند ی کار میثباتاند یا درشرایط بسیار بیها خانواری که از کار بیکار شدهتا میلیون

کنند، از دولت حمایت نمایند. نظام سرمایه داری موجود و یا برای خود کار می

ها انسان را از داشتن شغل رسمی محروم کرده است.  دولت باید اشتغال ایجاد میلیون

ری هم ی سراسی یک درآمد پایهقبولی تأمین کند.  هزینهقابل و برای مردم زندگی

 های سالح و مهمات تأمین خواهد شد. ویژه هزینههای دفاعی بهبا حذف بودجه

اره بشدت تکان داده است و ما در اینی نظام را بهواقعیت این است که بحران همه

دی این است که های ریاضت اقتصای ناکامی سیاستتردیدی نداریم. نتیجه

ها یا مثل ملی کردن بیمارستان -تصور بود هایی که تنها چند ماه پیش غیر قابلایده

اند. هاکنون در دستورکار قرار گرفت -تدارک درآمد کافی برای کارگران بیکارشده 

وگو به صورت جنبشی جهانی برای بازسازی کامل نظام دربیاید. امیدواریم این گفت

ا این که تر است تگیری این بیماری سادهور سوسیالیسم در میان عالمبه گمان ما، تص

 داری زندگی کنیم. احساس سرمایهچنان تحت نظام بیهم
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ی حاکم ت سااارمای . کوبا یعنی مقاومت. مقاومت در برابر جریان افساااارخسااا    »

شاااودی ای  کوبا و نظام فعلی آن اعمال می انزوای هایی ک  در راسااا ای رغم تحریمعلی

ک  برانگ ز اساات. در حا یای تحساا  کردن بهداشاات و درمان نمون عمومیکشااور در 

های در جایگاهی بحران کرونا تمام دن ا را فرا خرف   اسااتی کوبا با وجود تمام محدودیت

ط  ندی در ح  مان  از توانم هداشاااات و در ن ی ب ک   ش  رار دارد  شانبی بل ها پزشااا تن

های دارویی خود را ن ز ب  کشااورهای درخ ر از جمل  ن   و ای ا  ا ارسااال کرده فرآورده

ست ششی. ای  ا ب   او    مورد از فعا  تا درمانی کوبا در خارج از مرزهای ای  -های پز

 «.کشور ن ست

 

)بیماری کرونا( در شااا ر  19( ویروس کووید 1398)دی ماه  2019اواخر ساااا  

ووهان چین شااساسااای  شااد و م  ی  ماهی کت ایاات هوبای و ساادن اماا دنیا را 

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

بیماری انتخاب کردی داروی  داروی  که کمیساایون م   سااچمت چین برای مبارزه با

)ی  شاارکت  changHeberنیز قرار داشاات. شاارکت  alpha 2bکوبای  ایسترفرون 

 کسد.در چین اواید م  2003کوبای ( این دارو را از سا  -مشترک چیس  

س  با ویژگ در درمان بیماری alpha 2b داروی کوبای  ایسترفرون های های ویرو

ید  به کوو مارایسز ت. دکتربوده اسااامؤثر  19مشاااا  Luis Herrera اویین هررا 

Martinez   اسااتداده از این »دهد که:  بیواکسواوژی( اوضاایم م کوبای  )متخصاا

مسجر به مرگ شاااودی  اواند ن ایتاًم داروی از اشااادید بیماری و بروز روارن  نی که 

 .«کسد ج وگیری م 

ج وگیری از گسااترش مرگبار برای  1981ها را در سااا  کوبا اواین بار ایسترفرون

شرات مستقت م  سط ح س  که او شود( به کار برد. ویروس دنگ )نور  بیماری ویرو
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که در حا  حاضر در ج ان   ی صسعت بیواکسواوژی جزیره )کوبا( رایاین اجربهی اوسعه

 پیشرو استی اسریع کرد.

ارایب به AMGenو  Genetechهای های بیواکسواوژی ج ان به ناااواین شرکت

شدند. ی  سا  اأسین  نج ن در ان 1980در ساندرانسیسکو و  1976های در سا 

که اغ ب کشااورهای در حا  ی این صااسعت بر مد. در حاا صاادد اوسااعهبعدی کوبا در

س  اندک  به اکسواوژی ستر سعهی د  recombinant DNA, humanهای جدید )او

gene therapy, biosafetyژی کوبا گسااترش پیدا کرد و نق  ( داشااتسدی بیواکسواو

ی اقتصاد م   ایدا کرد. ای را در بخ  سچمت رموم  و اوسعهروندهاسترااژی  پی 

مسظور ج وگیری از دسترس  های  مریکا بهها در زمان  روی داد که احریمی اینهمه

 شاااد.کوبا به اکسواوژیی اج یزاتی موادی مسابع ماا  و حت  اباد  دان ی ارما  م 

کردن سااچمت و به دنبا   نی حرکت سااریع در راسااتای ابدیت رموم اچش برای 

 احقیقات و نو وری به  زمون و رمتی ویژگ  شاخ  داستان ایسترفرون کوبای  است.

ها در پاسااب به ای هسااتسد که ساا و دهسدهساایاسا های های پروائینایسترفرون

شم م ردونت س و سد و به احری  دفاکسها اواید و ار ضد ویروس در  های مجاور ع 

 Jean مانجین ایسدن 1957اواین بار در ساااا  را ها شاااوند. این پروائینم مسجر 

Lindenmann ا  ایزاکن و  Aleck Issacs  یان  1960 دند. درکر کشاا در اسدن

سر س و محقق  مریکای  در پارینی دریافت که ایسترفرون Ion Gresser گر های های 

سیت را  س و اسدو  1970کسسد. در ها احری  م های اومورا  در موشبرای حم ه به 

این  Randolph Clark Lee راندوا  کچرک ا  ی  انکواوژیسااات  مریکای  به ناا

 احقیقات را ادامه داد.

یاسااااتبه با در دوران ر کا و کو با  ب بود روابط  مری کاراری دکتر دن جم وری 

سترو در کوبا کچرک ها مچقات کرد و وی را از اهمیت داروی  ایسترفرونا  با فید  کا

 گاه کرد. مدت کوااه  پن از  نی ی  پزشااا  کوبای  و ی  همااواوژیسااات در 
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شدند. در  شسا  شدند و با دان  روز در این زمیسه   شغو  به کار  شااه دکتر ا  م  زمای

ش  فسچ 1981مارس  ش  کوبای ی دوازده روز را در فسچند با ی  پز ه ندی بش  پز

ها را ایسترفرون 1970ی گذراندند. دکتر کانتت در دهه Kari Cantell کاری کستت ناا

حق ثبت اختراعی رایاان در  های انسااان  جدا کرده و اکتشاااد خود رای با ردّاز ساا و 

شته بود. بدین ارایب کوبای  سترس هماان گذا ها اواید ایسترفرون در حجم زیاد را د

 یاد گرفتسد.

سته ۴5 م  شت این افراد به جزیرهی کوبا اواین د ی ایسترفرون خود را روز از بازگ

ن شاااده بودی اواید کرد. ایاأیید که کیدیت  ن در  زمایشاااااه دکتر کانتت در فسچند 

موقع بودی زیرا چسد هدته پن از  نی بیماری دنگ در کوبا شایع شد. این به ااداق کامچً

نه ماریاواین بروز این گو ابی بی جاد  به ای قادر  که  سدههای خونریزیزا ) ی ده

 مریکا بود. این بیماری واگیری سیصدوچ ت هزار  یی حیات است( در قارها دیدکسسده

 CIA ها بهکودک جان باختسد. کوبای  101ندری شاااامت  180کوبای  را مبتچ کرد. 

این اا اا را رد رسوان رامت پخ  ویروس در جزیره )کوبا( مشاااکوک بودند.  مریکا به

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

 دهد.نق   مریکا را در بروز اپیدم  نشان م 

وزارت ب داشت رموم  کوبای مجوز استداده از ایسترفرون کوبای  را برای ج وگیری 

صادر کرد. این کار به سترش بیماری  شد از گ ومیر کاه  یافت. مرگو سررت انجاا 

دانشااامسدان کوبای    یcaballero torez و کاباارو اورز  lopez  matilla ماایچ اوپز

ها در اماا دنیا ارین مورد پیشایری و درمان اوسط ایسترفروننوشتسد که این گسترده

ست. بدین ارایب کوبا به شک  بوده ا سترااژی  نو وری در دان  پز خوب  به اهمیت ا

سرمایهپ   شروع به  سعهبرای گذاریی برد و  دان  و فساوری داروهای بیواوژی   یاو

همت دانشااامسدان و محققان کوبای  و دوات کوبای مرکز م سدسااا  ژنتی  و کرد. به
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اواید شد و از  alpha 2b غاز به کار کردی ایسترفرون  1986بیواکسواوژی کوبا از سا  

 اند.مسد شدهه ن ب راز مزایای    ن زمانی هزاران کوبای 

 مننژیت ب یکوبا و معجزه

اام   ی در کوبا واگیر شد.  اا  ن زمانی در سطم بین  مسسژیت ب و سی 1976در 

فقط واکسن مسسژیت   و س وجود داشت. کوبا برای واکسیساسیون هماان ی از ی  

مسسژیت ب های بعدی موارد شرکت فرانسوی واکسن مسسژیت س وارد کرد. اما در سا 

رست  ر م  مخت   کوبا به سرپ-گسترش پیدا کرد. ایم  از متخصصان از مراکز پزشک 

روزی برای کار شبانه  concepcion kampa کانسدسیون کامدا بیوشیمیست به ناا  زن

 یافتن واکسس  ر یه مسسژیت ب را  غاز کرد.

و بعد از ش  سا   1988مسسژیت ب مشکت اص   سچمت کوبا بود. سا   198۴در

ؤثر مروزیی ایم کامدای برای اواین بار در دنیای موفق به اواید اواین واکسن اچش شبانه

سه می یون کوبای  ر یه  1990و  1989های برای پیشایری از مسسژیت ب شد. سا 

 97درصد از کت جمعیت و  95مسسژیت ب واکسیسه شدند؛ واکسس  که در ایمن کردن 

سا ( موفق بود. واکسن مسسژیت  9ماه اا  6خطر )کودکان   ر معرندرصد از گروه د

 ب کوبای ی مدا  مچی نو وری سازمان م ت را کسب کرد.

در ی  شساس  مواکوا  کوبای مدیر مرکز ایمس   Agustin Lageاگوستین الژ 

که به نمودار صعودی اعداد افراد مبتچ به مسسژیت ب پی  از در حاا مصاحبهی 

کردی واکسیساسیونی و کاه  سریع موارد ابتچ به بیماری پن از واکسیساسیونی اشاره م 

سارت در روز کار کسد اا فقط ده دقیقه از این  1۴سا  مداوا  30اواند گدت: انسان م 

کشور  50همین مسظور شروع شد. و امروز کوبا به نمودار اذت ببرد. بیواکسواوژی به

 کسد.اکسواوژی خود را صادر م های بیودنیای فر ورده
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ایسترفرون کوبای ی پن از اواین کاربردش برای مبارزه با ویروس اب دنگی کارای  

های ویروس  شامت هداایت بی س و ایدز نیز و ایمس  خود را در درمان سایر بیماری

 نشان داده است. در درمان برخ  موارد سرمان هم از این دارو استداده شده است.

بیماری ) 19به ما خواهد گدت که  یا ایسترفرون کوبای  در درمان کووید زمان 

 اواند اثربخ  باشد یا نه؟کرونا( نیز م 

 

 پیوند با متن اصلی:

Cuba’s Contribution to Combatting COVID-19 

 

 هانوشتپی

ق انقالبی در خلخون  یک  ما کوبای م! ن»ای  مقا   ب شی است از فصل پنجم ک اب هل  یاف  با عنوان: 1 

 زیر: پ وندزودی من شر خواهد شد. معرفی ک اب در ک  ب «  دن ای پساشوروی دوام آورده.

https://yalebooks.yale.edu/book/9780300230031/we-are-cuba 
 ی و اج ماعی دانشگاه خالسشوی اسشاتلند.هل  یاف  مدرس تاریخ ا  صاد 2

 پزشکی ساک  تهران3 

                                                      

https://www.counterpunch.org/2020/03/17/cubas-contribution-to-combatting-covid-19/
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300230031/we-are-cuba
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حتی اگر اقدامات ی آینده تمام نخواهد شدددد  گیر طی چند هفتهاین بیماری عالم

 ، ویروسندموفق شو پیشماه  میزان ها بهابتالدر کاهش تعداد  وسختتحدیدی سفت

وضدددعیت فعلی نمایی خود ادامه دهد  گسدددتر  به محض تعلیق اقدامات تواند بهمی

ماالً  فتماهتا احت یا هد  مه خوا فتمنع - ها ادا مدر هانی، قرنط هایوآ  یهانهیناگ

سجم شرایطنامن شکل فزاینده،  ست دکنندهیناامای ی که به  قطع و  بهگرچه تقریباً  -ا

 منظورهای آن شددددت یابند، ترییر تدددورت خواهد داد  بهای که تنشیقین در نقطه

ید از خود گذار مادگی برای آن لحظه، ب کو  مانآ که ویروس ی هدیدی  دیگر در برابر ت

به وجود  پاندمیکه را خطر و ایمنی  یدرباره مسدددا لکند، محافظت کنیم، جاد میای

در  اجتماعی که ینظم بارمصدددیبت یامدهایپاز همه جهت بسدددنجیم و با  آوردمی

  طراحی نشده بود، مقابله کنیم ی ماستیبهز پاسداشتهرگز برای  ی اولوهله

 

 جان به در بردن از ویروس

رسدددد، ناشدددی از آن می هول و هراسدر بردن از این بیماری و وقتی نوبت به جان به

 ی آنارشیستی از سازمان و امنیت، حرف زیادی برای گفتن دارند های دیرینهتورت

 

 شکل دهید 1یک گروه همبستگی

م، کردیچگونه زندگی می تاکنون کهنیای انداز قرنطینه چیزهای زیادی دربارهچشدددم

بخش های جمعی مسددرتهای تددمیمی یا خانهگوید  کسددانی که در خانوادهبه ما می

سیار بهتری نسبت به کسانی دارند که ازدواجزندگی می کست شان شکنند موقعیت ب

ع کنند  این موضویی زندگی میتنهابهی بزرگ خالی خورده است و کسانی که در خانه

رغم آن دسته علیدر زندگی اهمیت دارد   واقعاًچه چیزی  کهنیات از یادآور خوبی اس

ای ی هسدددتهی خانوادهخانگتددداح  یبارهی دریبورژوا یایهای ایمنی که رؤمدل از

 بودنباهم، دهدمتحده که آن را انعکاس میکند و سیاست خارجی ایاالتشان میارا ه

                                                      
1. Affinity Group 
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نوع امنیتی است که به حصار کشیدن کل جهان بستگی  آن تر ازبسیار مهم مراقبتو 

  دارد

تله» شود  اگر جامعه 1«گذاری اجتماعیفا ی ما به نباید به معنی انزوای تام تعبیر 

تقلیل یابد، ما در امنیت بیشددتری نخواهیم بود  این امر ما را نه از  زهیاتممشددتی فرد 

که  قدرتهای اندازیدسدددتویروس، نه از اسدددترس ناشدددی از این موقعیت و نه از 

دارد  برای داران و مقامات دولتی درتدددد انجام آن هسددتند، مصددون نگه نمیسددرمایه

سنینمثال، حتی با ا سالخورده در معرض خطر ویروس قرار دارند، مردم م تر که افراد 

ارتباط آنان با  هرگونهاند؛ قطع در این جامعه از پیش به شددکل خطرناکی ایزوله شددده

ی ما نیاز داریم در دیگران، سدددالمت فیزیکی و یهنی آنان را حفخ نخواهد کرد  همه

هم امنیت پزشدددکی و هم یرفیت  کهینحوبههای تدددمیمی ریشددده بدوانیم گروه

 مان برای بهره بردن از زندگی و فعالیت به حداکثر برسد جمعی

به آن که  یگروهی از افرادی را  ماد دار ید ال، ها اعت لت ا حا ید؛ در  خاب کن د انت

ها عوامل ها سدددهیم هسدددتید که همگی آنی خود را با آنافرادی که زندگی هرروزه

منظور جان به در بردن از ویروس، این خطرزا و سطوح تحمل خطر مشترکی دارند  به

ی سدازمان غیرمتمرکز آنارشدیسدتی اسدت  گروه همبسدتگی شدما، سدنن بنای اولیه

 ی مهم این استها زندگی کنید؛ مسئلهندارید که در یک ساختمان با آن ضرورتاٌ نیاز

ها از عواملی کاهش دهید که همگی در آن خطر خود را به آن دسته عواملکه بتوانید 

کوچک باشد،  ازحدشیبمشترک هستید و با آن احساس راحتی دارید  اگر گروه شما 

شد و این امر به تورایزوله خواهید  شوید  تی مشکل ایجاد میویژه در  کند که مریض 

 دلیل سرایت مواجه خواهید شد بزرگ باشد، با خطر بی ازحدشیباگر گروه 

 کهد باره برسیای از انتظارات مشترک دراینبا یکدیگر تحبت کنید تا به مجموعه

ی زیهر چتوانند وپنجه نرم خواهید کرد  این اعمال میچگونه با خطر سددرایت دسددت

شند؛  ضدعفونیکیزیفاز انزوای با ستفاده از  ست ی دکنندهی کامل فردی تا یادآوری ا

های عمومی  وقتی بتوانید عوامل خطر برای قرار گرفتن بعد از لمس سددطوح در مکان

تان را به حداقل برسدددانید، درون گروه همننان در معرض ویروس در خارج از گروه

                                                      
1. Social distancing 
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سید، بامی سانی را توانید یکدیگر را برل کنید و ببو سطوح یک ست کنید و  هم غذا در

 طور جمعیبه که شددما سددطخ خطری یبارهمهم این اسددت که در ینکتهلمس کنید  

ایبند پ شدددهتعیین، به پروتکل امنیتی به توافق برسددید آماده هسددتید لشبرای تحم

ارتباط برقرار  روشدددنیبهآید، وجود میه ب یعامل خطر جدید کهیباشدددید، و هنگام

  کنید

نامند؛ ها فرهنن امنیت میشددد همان چیزی اسددت که آنارشددیسددت آننه گفته

ای از انتظارات مشددترک برای حداقل سدداختن خطر  وقتی با ی اسددتقرار مجموعهرویه

 یگذاری اطالعات بر پایهداریم، با اشددتراک سددروکارسددرکوب پلیس و نظارت دولت 

ا بداریم،  سدددروکارا یک ویروس کنیم  وقتی باز خودمان محافظت می« باید بدانید»

 مان، از خودابدها انتشار یکه بیماری مسری ممکن است در امتداد آن ییردارهاکنترل ُ

  کنیممحافظت می

شود   سک اجتناب  سره از ری ست که یک ست که تعیین هرگز ممکن نی نکته این ا

 اهاشددتب رفتار کنید که اگر چیزی یاگونهو به هسددتیدراحت  خطر با چه میزانکنید 

ید افسدددوس نخورید و  ،رفتپیش  مات احتیاطی را که ضدددروری بدان قدا مام ا که ت

تان با یک گروه همبسددتگی،   از طریق سددهیم شدددن زندگیایدانجام داده ایددانسددته

 مشربی را به دست خواهید آورد نهایت احتیاط و خو 

 

 یک شبکه شکل دهید

تمام نیازهای شددما کافی نخواهد  یی برای رفعتنهابهالبته گروه همبسددتگی شددما 

کدام از شدددما نتوانید در ایمنی به آن بود  اگر به منابعی احتیاج پیدا کنید که هیچ

شما نیاز دارید با  شوید چه؟  شید، چطور؟ اگر همگی با هم بیمار  شته با سی دا ستر د

بلهای همبسدددتگی در شدددبکهدیگر گروه یاری متقا تا  1ای از  باط برقرار کنید،  ارت

هر گروه در شددبکه از پا درآید، دیگران بتوانند به یاری آنان بشددتابند  با  کهیتددورتدر

اشد ب نیازاینکه را بدون  حمایتتوانید منابع و شما میای مثل این، مشارکت در شبکه

                                                      
1. mutual aid 
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درآورید  ایده این گرد  به  همگی خودتان در معرض همان سدددطخ خطر قرار دهید،

کنند، مختلف درون شدددبکه با هم تعامل پیدا می هایاسدددت که وقتی افراد از گروه

 کنند تری را برای حداقل رساندن خطر اضافی اعمال میگیرانهاقدامات ایمنی سخت

مداران، شده اخیراً ورد زبان بسیاری از افراد، حتی سیاست« یاری متقابل»عبارت 

 اقسددیه به کند کای را توتددیف نمیآن، برنامه تددحیخبه معنای  یاری متقابلاسددت  

 یرویهدر عوض، آورد  میجانبه برای دیگران فراهم های یک، کمکیهسدددازمان خیر

کنندگان در یک شدددبکه از طریق آن مراقبت متقابل اسدددت که شدددرکت رمتمرکزیغ

حاتدددل می نان  باطمی یاز دارد  که ن نه را  که هر کس آن ند  آورد، دسدددت میه کن

  دیگران دارند یسددتیبهز ی خود برایتددرف وقت و انرژبرای  دلیلیهمه  کهیطوربه

 وفوری که نوع ی استنیست، بلکه ردوبدل مراقبت و منابع در-آن-به-این تبادل مسئله

سدددر پا نگه دارد  را در مواقع دشدددوار  اجتماعتواند کند که میرا ایجاد می آوریتابو 

ل با اعتماد متقاب زمانی بیشدددترین کامیابی را دارند که بنایمتقابل  یاریهای شدددبکه

ی افراد دیگر شددبکه را ممکن باشددد  نیازی نیسددت همهزمان طوالنی دیگران در مدت

، ولی همه باید به میزان کافی به شدددبکه دیایبتان بشدددناسدددید یا حتی از آنان خو 

 هایتان باهم حسی از وفور بیافریند ببخشند تا تال 

قشددربندی اجتماعی متناسدد   تواند بامیمتقابل عمل رسددد چارچوب به نظر می

شود که در آن افرادی از طبقات  شابه به منابعواقع  سی م ستر شابه با د  ،اجتماعی م

به یکدیگر گره  شدددانگذاری منابع خودبرای دسدددتیابی به بهترین بازده در سدددرمایه

سترههای مختلف میزمینهها از پیشخورند  اما گروهمی سیعی از انواع توانند به گ ی و

 ترارز کمتواند بسیار در این مواقع، ثروت مالی میمنابع دسترسی پیدا کند   مختلف

شکار لوله یاز تجربه تحبت یک ت به، توانایی   ردیا پیوندهای اجتماعی  یگویش خا

ستگیکردید به آن که هرگز فکر نمی اجتماع از آب دربیاید یک همگان   پیدا کنید واب

شبکه ستر   سافت و پهنهیاری متقابلهای دلیل خوبی برای گ شترین م ی شان تا بی

 ممکن دارند 

ست که  بنیادین یایده ست که با دیگران نپیوندهایماهمین در اینجا این ا ا را م ا

گه م مان ن یت از داردیدر ا فا نه ح مان در برابر ،  ما آنخود قدرت  یا    هاآن برها 
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تی  برکه تمرکز خود را  1نگرانیآینده صو سباب و لوازمغذا، ایجاد انبار خ سلحهو  ا  ا

شته   دهندقرار می همه کنار هم-علیه-یک-هر را برای آخرالزمانپازل اند، قطعات گذا

ا افراد اطراف خود ر یهمهبگذارید و های فردی حلراهدر گرو اگر تمام انرژی خود را 

 رد بجنگند، تنها امید شددما پیشددی گرفتن شددانخودی برای بقاتنهایی به تارها کنید 

  و حتی اگر پیروز شددوید؛ وقتی کس دیگری نیسددت تا آن اسددلحه را به رقابت اسددت

شما تنها فرد باقی شانه بروید،  سالح آخرین ابزار سمت او ن ر دمانده خواهید بود و آن 

 شما خواهد بود  اختیار

 

 چه ارتباطی با خطر داریم؟

کند تا ما را وادار می یجدید، همه یبالقوه کشدددنده بیماری واگیرداریهور یک 

باط یبارهدر که با خطر فکر کن خود چگونگی ارت چه چیزی ارز  این را دارد  یم  

 ؟میندازیبرا برایش به خطر  مانیزندگ

تأمل نتیجه می با  ما  مه -برابر بودن چیزهای دیگر باوجود-گیریم که اکثر  ی ادا

مان را به خطر آن زندگیداری ارز  این را ندارد که به خاطر نقشدددمان در سدددرمایه

سوی دیگر، مم  میندازیب ست کاز  خود را برای محافظت از یکدیگر،  جانکه  بیارزدن ا

به خطر خواهبرابری ایمراقبت از یکدیگر، دفاع از آزادی و امکان زندگی در جامعه  ،

  اندازیم

ست، تال  برای منیا سالخوردگانبرای  انزوای کاملگونه که همان  اجتنابتر نی

اکیداً از دیگران دور اگر خودمان را   واند ما را ایمن نگه داردتنمی خطراز  تمام و کمال

ی دولتمیرند و پلیس می نشدددوند، همسدددایگانماعزیزانمان بیمار می کهیدرحال کنیم

  انواع بسدددیار مختلفی از تر نخواهیم بودمنیگیرد، اما را می خودآیینی یراتآخرین 

باره درایناسدددت که مجبور شدددویم  دهیاحتماالً زمان آن فرارسدددد  خطر وجود دار

 به جان بخریم چه خطری را برای زندگی باعزت  ایمآماده کنیم کهبازاندیشی 

                                                      
1. Preppers 
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سش می سئله ما را به این پر ساند که چگونه میاین م ای هتوانیم از تمام تراژدیر

صاد جهانی دلیلی که حکومتبی ستر بیماری عادر ها و اقت سر ما میلمب ، ریزندگیر بر 

 آفریدند می از پیشکه  یرضروریغ هایی تراژدیاز همه فارغ -ببریم جان سالم به در 

زنده ماندن از ویروس در کنار  بهتوانند ما را خوشددبختانه، همان سدداختارهایی که می

ند،هم  تادگی در برابر آنمی همننین قادر سددداز به ایسددد ما را  ند  لت و ها توان ]دو

  مجهز کنندداری[ سرمایه

 

 جان به در بردن از بحران

ی که اقداماتی دیگر تهدیدی واقع در آینده نیست  خواهتیتمامبیایید رک باشیم: 

ما مصوبات هستند   خواه به تمام معانی کلمهتمامیتد، نشودر سراسر جهان انجام می

، سددداعته 24 وآمدرفتع من سدددفر، کامل ممنوعیتاِعمال دولت برای  یجانبهیک

 بینیم  را می واقعی و سایر اقدامات دیکتاتوری ینظامحکومت

بدان معنا نیسدددت که ما نباید اقدامات الزم را برای محافظت از یکدیگر گفته این 

اماتی است که اقد این به معنای تصدیق ترفاً  بلکه در برابر انتشار ویروس انجام دهیم

اقتدارگرا و منطق اقتدارگرا  وسدددایل مبتنی بر ،کنندیهای مختلف اجرا مکه دولت

 بازار ها وارتش، پلیس، بانک بهبیشتری بسیار منابع چگونه به این فکر کنید که   است

 به مردم برای زنده ماندن از این بحران کمکبهداشت عمومی و منابع  نسبت بهبورس 

ساناختصاص می  شیآزماتر از یابد  همننان دستگیر شدن برای پلکیدن در خیابان آ

 دادن برای ویروس است 

دهد که از پیش چگونه باره به ما نشددان میکه ویروس حقیقت را دراین طورهمان

دهد که از همننین نشدددانمان می -هایمانی روابط و خانهدرباره-کردیم زندگی می

ن گیر فقط به آکردیم  فرارسددیدن بیماری عالمی اقتدارگرا زندگی میاپیش در جامعه

سمیت می سه ر ست، هزار نیروی پلیس را در خیابان100بخشد  فران ستقر کرده ا ها م

شتر از تعدادی که در نقطه20 ضات جلیقههزار نفر بی شونی اوج اعترا شی زردها ق ک

و مکزیک و مرز  متحدهاالتیابین  زمرکرده بودند  مهاجران محتاج پناهگاه در امتداد 
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ه های پلیس بشدددوند  در ایتالیا و اسددد انیا، دارودسدددتهمی زدهپسبین ترکیه و یونان 

 کنند های خالی حمله میها در خیاباندونده

اسدددتفاده کرده اسدددت تا یک سدددو در آلمان، پلیس در هامبورگ از این موقعیت 

  ندک تخلیه، برپا بودسال  ینچندبه مدت  یافته را کهسازمان-خود گیپناهند یخیمه

ستی را تهدید به کدهیمرغم قرنطینه، پلیس برلین همننان یک علی شی ی جمعی آنار

ضربت بیماری،  در جاهای دیگر، پلیسکند  تخلیه می سازوبرگ کامل گروه  ملبس به 

 یور  بردند به یک مرکز پناهندگان 

  دنافتمردم اتفاق می ت ضدددمنی عمومها با رضدددایاین تمام کهنیا بدتر از همه

سالمتی ما انجام دهندرا هر کاری  توانند عمالًمقامات می  تا حتی - به نام حفایت از 

  کشتن ما حد

که از نیروی  شددددن وخیمبا  ید  ماالً پلیس و ارتش را خواهیم د اوضددداع، احت

شنده ازپیشبیش ستفاده می ایک سیاری از نقاط دنیا، آنکنندا سا  در ب نی ها تنها ک

نها ت متشددکل از وقتی پلیسهسددتند که قادرند آزادانه در تعداد زیاد گرد هم بیایند  

ست اجتماعی یبدنه شود، هیچ کلمهتواند بهکه می ا سترده جمع  ای غیر از تورت گ

  جود نداردکنیم وای که در آن زندگی میبرای توتیف شکل جامعه «یدولت پلیس»

رود  هایی وجود داشدددت که اوضددداع دارد به این سدددمت میها نشدددانهبرای دهه

برای انجام کار  دسدددترسقابل تعداد زیادی از کارگران حفخبه  سدددابقاً یدارهیسدددرما

سته بود  شی امروز تلقیممکن نبود جان مردم به بیبه همین دلیل،  -تنعتی واب  ارز

سته  داریهسرمای شدنیازآنجاکه جهانشود   ستگی به کارگران کا سیون از واب و اتوما

ست، نیروی کار جهانی به سته به بخش خدمات منتقلا  را انجام و کاری شدهطور پیو

ست و بنابرا کارکرددهند که برای می ضروری نی صاد  ستمتر ایمن و کم نیاقت زد با د

خشددونت پلیس برای  سددازیطور فزاینده به نظامیها بهدولت کهیهسددتند، درحال باال

   اندشده کنترل ناآرامی و عصبانیت وابسته

سیون شودکافی طوالنی  یاندازهبه گیربیماری عالماگر این  شاهد اتوما ، احتماالً 

 ندگانران ی کمتری نسبت بهابتال تهدیدخودران،  یهالیاتومب-بیشتری خواهیم بود 
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سرکوب )پلیس، و کارگران آو -کنندمی ایجادبورژوازی  برای 1اوبر تنایع  اره نیز بین 

تی، صو سیم می ارتش، امنیت خ تی( تق صو شوند و کارگران پیمانکاران نظامی خ

 ا بهمب ذیرند   اندکی پول کسددد بزرگی را برای  خطرشدددوند که مجبور می ثباتیبی

دیجیتال، کار مجازی  ی با ارتباطاتممتاز یبیم که در آن طبقهشتاای میآینده سمت

جام م ی طبقه در برابرها آن ی ازدولت عظیم پلیسددد کهی، درحالدهدیرا در انزوا ان

  کند، محافظت میپذیردمیکه بیشتر خطرات را  یمصرفبیمحروم 

 و شدددرل به آمازون اضدددافه کرده اسدددت هزار100از پیش  میلیاردر 2جف بزوسِ

ی جا از کاروکاسددبای محلی را در همههکند که شددرکت وی فروشددگاهبینی میپیش

ها در خطر دا می که آن باوجودا    همننین بزوس به کارمندان بخش غذاییندازدیب

صی با حقوق نخواهد داد؛ البته در ماه  ستند، مرخ  لیآوربخش خدمات با آن مواجه ه

او همننان زندگی آنان را  کهنیادهد  سدددخن کوتاه دالر افزایش حقوق به آنان می 2

کند که برای مرگ آنان باید پول بیشددتری گیرد ولی تصدددیق میارز  در نظر میبی

 ب ردازد 

تالحات ادیزاحتمالبهشود   شور ای الجرم باید در چنین زمینه شاهد برخی ا  ،

حداقل موقتاً - دنشدددوجمعیت انجام می دلجویی ازاجتماعی خواهیم بود که با هدف 

ی دولت همراه خواهند ها با خشددونت فزایندهآناما  -گیربیمار عالمکاهش تأثیر  برای

صور کند زیرا کس نمیبود؛ دولتی که هیچ ما  حافخ سالمت عنوانبهتواند نبود آن را ت

 شود سو فهم می

ما خود درواقع،  کهچیز اسدددت،  ترینخطرناکدولت برای  شددددت بهتوزیع  چرا

 نامتعادلیکند تا با چنین توزیع و ما را مجبور می آوردجرا درمیبه امنابع را نامتوازن 

های توانیم فقط سدددیاسدددتخواهیم زنده بمانیم، نمیاگر می  روبرو شدددویم خطر از

و  زداییمشدددروعیتما همننین باید قدرت دولت را ؛ را مطالبه کنیم تریمنصدددفانه

  تضعیف کنیم

 های مقاومتاستراتژی

                                                      
1. Uber 

2. Jeff Bezos 
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خود را با چند اسدددتراتژی برای مقاومت که در حال آغاز و  برای آن هدف، ما بحث

 پیشرفت هستند، خاتمه خواهیم داد 
 
 
 

 بهااعتصاب اجاره

اعتصدداب  یجانبهبا اعالم یک 401 ایسددتگاهجماعت مسددکن فرانسددیسددکو، در سددان

 باز کرده است:به بحران، راه را  واکنشبها در اجاره

کنیم تا از طلبد  ما این کار را میکنش قاطع و جمعی می ،لحظهاین رورت ضددد

شتر از هرزمان دیگری، ما از محافظت و مراقبت کنیم ماناجتماعو  مانخود   اکنون بی

ناع می باز میبدهی امت مار شددددن سدددر  بار را برای کنیم و از اسدددتث ما این  زنیم  

سال پیش، ما تال  سرمایه شد  پنج  مان را برای خانهتاح داران متحمل نخواهیم 

هایمان و دوستانمان بیرون انداختنمان شکست دادیم  ما به خاطر همبستگی همسایه

شدیم  ما ی سر جهان پیروز  سرا شبکه را فرامی بارکدر  ما  اعتجمخوانیم  دیگر آن 

خلیج آغاز  یشدد  در سددراسددر منطقهکند برای پناهگاهی که از نیمهاحسدداس می

معنادارترین اقدام همبستگی برای ما در این لحظه این است که   استشود، آماده می

بدانیم شما پشتیبان ما هستید، پشتیبان  کهنیا محضبه  ما اعتصاب کنندبا هم همه 

 شما خواهیم بود  به استراحت ب ردازید، دعا کنید و مراق  یکدیگر باشید 

خت قبضبرای میلیون به پردا قادر  که  ند بود، این امر های خود نخوها نفر  اه

ست  میلیون شت شماری کهها نفر بیتوفیقی اجباری ا ستنهشان گرو ه ، از شان ا

بهای آوریل و راهی برای پرداخت اجاره انددادهازدسددتپیش شددرل و درآمدشددان را 

شددود باعث می که ماسددت، یها اعتصدداب همهبهترین راه برای حمایت از آنندارند  

 ی برایامکان  اگر هدف قرار دهند پردازد،اجاره نمینتوانند هرکسدددی را که  مقامات

س  درآمد  تاح بانکوجود ندارد، ک س   توانندب نباید نیزها خانهها و   سود ازبه ک

 گوید   عقل سلیم همین را میوام ادامه دهنداقساط رانت و 

                                                      
1. Station 40 
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سیار متفاوتی در حال گرد  بود شکال ب ست  در ملبورنِ این ایده از پیش به ا ه ا

را  19-دیکووی پیمان اعتصاب اجاره 1ی محلی کارگران تنعتی جهاناسترالیا، شاخه

خواسددتار آن اسددت که مردم اجاره، وام و پرداخت  2انجمن گل سددر  دهد ترویج می

در ایالت واشدددنگتن،   به حالت تعلیق درآورند عشدددیو طیخدمات را در  یهانهیهز

صاب اجاره شیکاگو بهاعت ستأجران  ست  م شابهی داده ا سیاتل فراخوان م همراه بهای 

 کنند  در کانادا،بها میلو یس و تگزاس، تهدید به اعتصدداب اجارهمردم آسددتین، سددنت

ستون و سازمان سنادیوجود دارد   مونترالدهی در تورنتو، کینگ شر را  دیگران ا منت

 شود میخواستار اعتصاب اجاره و وام  که اندکرده

صاب اجاره شور، حداقل یکی از این  بهابرای موفقیت در اعت سطخ ک شگاماندر   پی

تعداد زیادی از مردم مطمئن باشند که اگر متعهد  تا به دست آوردکافی  دستاوردباید 

نتظر که ماین یجابه نیاوجودبانخواهند ماند   واالخونآالخونبه مشدددارکت شدددوند، 

ست این  واحدی ایسازمان توده شید، بهتر ا برای هماهنگی اعتصاب گسترده از باال با

ی در مراحل اولیه اغل های متمرکز سددازمان  ها در سددطخ مردمی آغاز شددودتال 

را که قدرت به چنین  نییهای خودآتال زیر پای افتند و مبارزه به خطر می فرایند

توانیم انجام دهیم تا از بهترین کاری که می کنند میخالی بخشدددد، هایی میجنبش

جه به توهایی اسدددت که بتوانند بیتر بیرون بیاییم، سددداختن شدددبکهاین تجربه قوی

 تصمیمات از باال از خود دفاع کنند 
 

 ونقلحملاعتصابات کارگری و 

ر داعتصداب کردند   3نزرسدازی آتالنتیک در سدنتی کشدتیتددها کارگر در کارخانه

ند گان اتوبوس برای افزایش ایمنی خود در برابر آلودگی و اعتراض  ،فنال ند  یهعلران

ران خودداری کردند و در مسددافوجه از  دریافت، از هسددتند در معرض آن ی کهخطرات

  تواند رایگان باشدونقل عمومی میکه حمل دادندنشان  فراینداین 

                                                      
1. Industrial Workers of the World 
2. Rose Caucus 
3. Saint-Nazaire 
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شار و بیکارگر تحت یبرای طبقهزمان موعود  ست باتثف سیده ا  که قدرت فرار

تر جمعیت بار، بیش اولینبرای   را از طریق اعتصدددابات و توقف کار نشدددان دهد خود

ویروس را  انتشددارتواند خطر می روال عادی امورخواهند بود، زیرا قطع  همدلعمومی 

به دنبال بهبود شددرایط فردی کارمندان خاص از طریق  کهنیا یجابه  نیز کاهش دهد

ند هایی است که بتوانشبکهکار ساختن  نیترافزایش دستمزدها باشیم، معتقدیم مهم

 برقراریمتالشی کنند و به سمت  در کل، سیستم را سازندقطع من روال عادی امور را

 دنیله، تصدددور برچدر این مرحرابطه رهنمون شدددوند   زندگی و بدیلهای انقالبی راه

سانسرمایه شرایط داری آ ست که حتی در این  صور این ا  یاگونهبهآن را  توانبتر از ت

 برآورده کند  منصفانهعادالنه و  به طریقیتمام نیازهای ما را  دبتوان کهاتالح کرد 

 های زندانشورش

ددی ازجمله منجر به فرارهای متع حالتابههای برزیل و ایتالیا هایی در زندانشددور 

هدفی را  هایجمعیت یشجاعت این زندانیان باید همهاند  جمعی شدهفرارهای دسته

 یدر فجایع که ، کسددانیاندشددده داشددتهبه ما یادآوری کند که از نگاه عمومی دور نگه

  شوندمانند این بیشترین رنج را متحمل می

شور  شند: توانند الهامها همننین میاین  ستورات  یجابهبخش ما با پیروی از د

، شدودهای زندان تبدیل میاز سدلول یتمام دنیا به ماتریسد کهیو پنهان ماندن درحال

 از مهلکه بگریزیم  تورت جمعی عمل کنیم تابهتوانیم می
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