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 کرونا:پاندمی 

 ارزیابی سه ساله

 

 نازنین و یامین

مارس روز اعالم پاندمی کرونا  ۱۱ مناسبتبه

 توسط سازمان بهداشت جهانی



  

 
 

 سالهسهارزیابی : پاندمی کرونا 1

 معرفی
ی استان هوب میلیونی وُهان، در ۰۰در شهر  ،(۰۹۲۸دی  ۸) ۹۱۰۲دسامبر  ۹۲در 

 و دیشد یجاگذاشتن عوارض تنفسهخاطر بهشد که بشایع  یدیجد روسیو ۰چین

سه ماه بعد،  ۹گرفت.نام« ۰۲کوویدـ»و بیماری ناشی از آن « ۹ــسارز کووی»کشنده، 

ضمن معرفی این بیماری، « !استیو س هیکرونا، سرما روسیو»در نوشتاری تحت عنوان 

حدود دو ماه عوارض و تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن مورد بحث قرارگرفتند. 

باختگان جهانی جانو تعداد  ونیلیم ۴به  انالیکه تعداد مبت یزمان یعنیــ  تربعد

بحران کرونایی، »تحت عنوان ای ه بود، در مقالهدیهزار نفر رس ۰۰۰به  ۰۲کوویدــ

ای، و روشنگری به افشای شایعاتِ رسانه« !انیز کردنیسود، اجتماع یسازیصوصخ

 مداران،استیس ،مرداندولت یهایپوشانو ال هایاکاریر ها،ییگودروغی بارهدر

 یابی: ارزییکرونا یپاندم»پرداخته شد. در و متخصصان وابسته  ییانحصارات دارو

 اریفرصت را دراخت نی، بهترکروناییح الاصطهب شد که بحرانِه نشان داد« !سالهکی

 یروهاین ییبازآرابه  ،شانریبانگیت گرالرفع و رجوع معضگذاشت تا ضمن  هادولت

 د. طبقات حاکم بیفزاین یاسیو س یاجتماع ،یع اقتصادفانمبپردازند و بر  بگرسرکو

است که در پایان سومین سال شیوع  یترشدهروزبهنوشتار حاضر ارزیابی 

 شود.ی مطالب پیشین منتشر می، در ادامه۰۲کوویدـ

 

 مقدمه

کرونا و ی شدهییدأت موردمیلیون  ۵۷۷سومین سال پاندمی کرونایی را با بیش از 

البته خوانندگان این  ۹سر گذاشتیم.میلیون موردِ مرگ در جهان پشت ۸/۶بیش از 

مراتب بیشتر از ارقام رسمی هستند. حتی نهادهای سطور واقفند که آمار واقعی به

ر آمار شدگان حدود سه برابنظرند که تعداد واقعی کشتهالمللی نیز بر این صالحِ بینذی
                                                      

provinsen-Chinese Wuhan, Hubei ۰ 

)۹-CoV-(SARS ۹-VirusCorona -Severe Acute Respiratory Syndrome ۹ 

 . سازمان بهداشت جهانیبه نقل از صفحه اینترنتی  ۹

https://revolutionary-socialism.com/ny-corona-fa/
https://revolutionary-socialism.com/facorona-crisis-privatizing-profits-socialising-costs/
https://revolutionary-socialism.com/facorona-crisis-privatizing-profits-socialising-costs/
https://revolutionary-socialism.com/facorona-crisis-privatizing-profits-socialising-costs/
https://revolutionary-socialism.com/rs-covid-3/
https://revolutionary-socialism.com/rs-covid-3/
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
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ا ، بسال گذشتهاین به آن معنی است که پاندمی کرونایی در طول سه ۴رسمی است.

( ۰۲۰۸-۰۲۰۴ی چهار سالی که جنگِ جهانی اول )اندازهبه بیست میلیون قربانی،

ی تلفات غم همهرــ علیاول  یجنگ جهاناست. اما جا گذاشتهجریان داشت، کشته به

له ایفا کرد؛ از جمبشر  خیتارای در برجستهجاگذاشت ــ نقش های که بهجانی و ویرانی

عثمان در تسولرن در آلمان، آلهوهن ش،یلورن در اتر-هابسبورگ هایبا حذف دودمان

، سیمایِ جغرافیای سیاسی جهان را تغییر داد هیو رومانوف در روس یعثمانامپراتوری 

انقالب  سازِفراهم ساخت و نیز زمینهدوم  یجنگ جهانرشد نازیسم و  را برای نهیزمو 

  ؟داشت انتظارپاندمی کرونایی سنگی برای همتبعات و پیامدهای توان آیا میشد.  هیروس

ها و ها، پاندمی کرونایی نه تنها پایان نیافته بلکه انتشار سویهبرخالف تصور خیلی

به جهانیان گوشزد  شیوع یک پاندمی جدید را دائماًهای جدید آن، خطر زیرسویه

خیز وطور هفتگی در حال افتهب کند. آمار مبتالیان در مناطق مختلف جهان تقریباًمی

بود تعداد مبتالیان و ی قرنطینه موفق شدهگیرانهاست. چین که با قوانین سخت

سال جدید، شاهد  گیری کاهش دهد، باردیگر در اوایلطرز چشمشدگان را بهکشته

 ۷هزار نفر انجامید.بود که به مرگ حدود شصت ۰۲-ی بیماری کوویدشیوع دوباره

دو  به ابتالخبر از  ۰۴۱۰ ماهید ۵ جمهوری اسالمی نیز دروزارت بهداشت  یسخنگو

 هشتم کروناموج وقوع داد که احتمالِ  (BQ.۰و  XBB) کرونیماُ دیجد یهیسوریز

تناوب در ایاالت متحده، بههای گذشته، ها و هفتهروند مشابهی را در ماه ۶برد.را باال می

  ۵بریتانیا، ژاپن، برزیل و سایر نقاط جهان شاهد بودیم.

                                                      

-The WHO estimates of excess mortality associated with the COVID ۴

pandemic ۰۲( نیز گویای همین واقعیت است: ۹۱۹۹مه  ۷. گزارش بی.بی.سی )مرگ  یآمار واقع

 از کرونا یناش

 ۹۴دوشنبه ، VOA...، دو گزارش از از کرونا یموارد مرگ ناش... و نیدوباره کرونا در چ یریگاوج۷ 

  .۰۴۱۰بهمن 

 دیجد ماریب ۰۰۴ ییشناسا. ۰۴۱۰ ید ۸، ویناپرس رانیدر ا کرونیاُم دیجد یهاهیرسویمشاهده ز۶ 

  ۰۴۱۰بهمن  ۹۰، به نقل از روزپالس، جان باختند گریتن د ۴کرونا در کشور/ 

 ( گوش کنید.۹۱۹۹ژانویه  ۰۵) گزارش راب واالس در سی. دی. سی مردمیبه  ۵

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05522-2
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05522-2
https://www.bbc.com/persian/world-61330836
https://www.bbc.com/persian/world-61330836
https://ir.voanews.com/a/beds-run-out-beijing-hospital-covid-19-spreads/6905867.html
https://ir.voanews.com/a/beds-run-out-beijing-hospital-covid-19-spreads/6905867.html
https://ir.voanews.com/a/china-reports-nearly-60-thousands-death-up-from-37/6918544.html
https://vinapress.ir/2022/12/29/مشاهده-زیرسویههای-جدید-اُمیکرون-در-ا/
https://vinapress.ir/2022/12/29/مشاهده-زیرسویههای-جدید-اُمیکرون-در-ا/
http://roozplus.com/fa/news/276817/شناسایی-۱۱۴-بیمار-جدید-کرونا-در-کشور-۴-تن-دیگر-جان-باختند
https://peoplescdc.org/covid-this-week/
https://peoplescdc.org/covid-this-week/
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های توجه به توصیهبی ۸مداران، ازجمله جو بایدنحال بعضی از سیاستبا این

ا اعالم داشتند و ربط، پایان پاندمی کرونایی رسازمان بهداشت جهانی و نهادهای ذی

ی ( نوید دادند که معنایش قطع کلیه۹۱۹۹ماه مه  ۰۰ی پساکرونایی را )از ورود به دوره

ی پاندمی کرونایی شامل حال شهروندان درمانی است که در دورهـهای بهداشتیکمک

عنوان عامل به ۰۲-آن هم در حالی که در طی سه سال متوالی، بیماری کووید ۲شد.می

های این به معنای خیانتِ دولت ۰۱است. رگ شهروندان در ایاالت متحده بودهاصلی م

دفاع و بی ۰۰ویژه سالمندان(ها )بهبه توده« مترقی، دموکرات و منتخب»اصطالح به

گذاشتن آنان در برابر هیوالیی است که عوارض حمالت مرگبارش را ــ با گرفتن جان 

  یم.امیلیون انسان ــ ثبت کرده ۹۱بیش از 

ی شروع جنگ اوکراین، امریکا و خیلی از کشورهای ، به بهانه۹۱۹۹از مارس 

ِ تعداد مبتالیان و ی گزارشاروپایی ــ و به تبع آنها کشورهای دیگر جهان ــ از ادامه

ی اند. این امر سبب شده تا یکالمللی خودداری کردهشدگان کرونا به نهادهای بینکشته

توسط  ۹۱۹۱مارس  ۹هاپکینز که در  زیِ موثق، یعنی سایت جانرساناطالع از مراکزِ

   ۰۹بازبماند. فعالیتی بود، از ادامه اندازی شدهراه ۰۹لورن گاردنر
                                                      

Biden to end Covid health emergency declarations in May ۸ به قلم ،

ADAM CANCRYN  (۱۰/۹۱/۹۱۹۹)انتشار در Politico 

These benefits will disappear... ۲  ۹۱۹۹ژانویه  ۹۰به نقل از سی.ان.ان سیاسی. 

leading  ۰۲-COVIDJared Ortaliza , Krutika Amin and Cynthia Cox,  ۰۱

cause of death ranking 
باختگان پاندمی کرونایی سالمندان بودند. این واقعیت افشاگر بنا به آمارهای رسمی، اکثر جان ۰۰

گرایی ردان به حیات این افراد بود. این سیاست که اصطالحاً مالتوستوجهی جدی دولتمبی

(Malthusianism خوانده میاشاره به نظریه )شود، ی توماس مالتوس در کتاب اصل جمعیت

 ی تولید و سودزایی، جمعیتسیاست رسمی الیگارشی مالی است که به موجب آن افرادِ بیرون از زنجیره

 ارزش است. در نوشتارهای پیشین به نقد این سیاست پرداختیم. شان بیجان آیند ومازاد به حساب می

Johns HopkinsLauren Gardner Prpfessor in  ۰۹ 

JOHNS HOPKINS WINDS DOWN PIONEERING PANDEMIC  ۰۹

DATA TRACKING 

https://www.politico.com/news/2023/01/30/biden-end-covid-health-emergency-may-00080305
https://edition.cnn.com/2023/01/30/politics/may-11-end-of-covid-and-public-health-emergencies/index.html
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/covid-19-leading-cause-of-death-ranking/
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/covid-19-leading-cause-of-death-ranking/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://hub.jhu.edu/2023/02/10/coronavirus-resource-center-ending-tracking/?utm_campaign=wp_to_your_health&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_tyh
https://hub.jhu.edu/2023/02/10/coronavirus-resource-center-ending-tracking/?utm_campaign=wp_to_your_health&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_tyh
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ی شان پایان دورهدولتی ها و نمایندگاناما چرا در چنین شرایطی کاپیتالیست

 پساکرونایی را اعالم کردند؟ 

ـ ـشان ساالنهتوان از خالل مباحثات آنان در مجمع گمان بهترین پاسخ را میبی

 یف براالائت» سیسأتویژه آنکه این مجمع بانی در طول سه سال گذشته ــ دریافت! به

 بود.  ۰۴«یپاندم هیخالق عل یآمادگ

 

 W.E.Fپاندمی کرونایی در اجالس 

معروف به اجالس  ۰۷«)دابلیو. ای. اف( اقتصاد یمجمع جهان» یاجالس ساالنه

از  یکشود. این اجالس یساله در ماه ژانویه در داووس سوئیس برگزار می، همهداووس

ها و دولت یریگمیتصممحلِ و  یاقتصادبزرگ  هایقدرتی مشاورهکزِ امر نیترمهم

 است.  یاسیسنهادهای 

در  مجمع جهانی اقتصادی مانع شد تا اجالس ساالنه ۰۲شیوع جهانی کوویدـ

ای با عنوان با انتشار مقاله کالوس شوابرو برگزار شود. از این ۹۱۹۱ یژانویه

 ، بازتنظیم۰۲ِکوویدــ»و کتابی با نام  ۰۶«کاپیتالیسم برای بقایش باید رفرم کند»

                                                      

CEPI) ۰۴) tion for Epidemic Preparedness InnovationsThe Coali  این

تشکیل شد. در نوشتار قبلی به این  اقتصاد یمجمع جهان»به همت داووس  در ۹۱۰۶سازمان در سال 

 است. شده نکته پرداخته

(WEF) World Economic Forum ۰۷  الس جایا( داووسDavos Summit ) توسط

تا محلی برای  شد یاندازراهدر داووس سوئیس  (Klaus Schwab) کالوس شواباقتصاددان آلمانی 

های بورژوا حول مسایل روز جهان و آکادمیسین هاکاپیتالیست ،یاسیسرهبران اقتصاددانان، نظر تبادل

دعوت کرد تا  استمدارانیکه شواب از س گرددیبرم ۰۲۵۴مجمع به سال این  لیتشکی باشد. تاریخچه

که امروزه تحت عنوان مجمع جهانی اقصاد فعالیت . آنچه کنند شرکتو کارفرمایان  رانیمددر اجالس 

 آغاز به کار کرد.  ۰۲۸۵سال کند، از می

, Foreign ’Capitalism Must Reform to Survive‘Klaus Schwab,  ۰۶

Affairs, ۰۶ January ۹۱۹۱. 

https://www.weforum.org/
https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-01-16/capitalism-must-reform-survive
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ی هدوربرای « نظمِ نوین جهانی فستِیمان»طرح جدیدی ارائه داد که به  ۰۵«بزرگ

 وف شد.معر دیپساکوو

ــ به  مجمع جهانی اقتصادگذار و دبیر در کتاب یادشده، کالوس شواب، بنیان

اقتصادى، ی عرصهپنج در را  ۰۲ــدیکوورو ــ نتایج و عوارض ری مالههمراه تیه

که  اد و نتیجه گرفتدقرارارزیابى  مورد محیطى، و فناورىاجتماعى، ژئوپلتیکى، زیست

ی که از ثراتتأی یادشده گذاشته و عمیقی که بر پنج عرصهدلیل تاثیرات به ۰۲کوویدــ

های ای بدل شده که با پاندمیها پذیرفته، به چنان معضل چندوجهی و پیچیدهآن

ی اقتصادی، بر نابرابری در درآمد، مقایسه نیست. برای مثال، در عرصهقابلپیشین 

از برخورداریِ شهروندان از ی اجتماعی، مانع ثروت و شکاف طبقاتی افزوده، و در عرصه

ظر همه، به ناست. با این هایِ برابرِ شغلی، تحصیلی، بهداشتی و اجتماعی شدهفرصت

غییرِ نگرش اش تنویسندگان، پاندمی کرونایی نکات مثبتی نیز به همراه داشته که نمونه

 ها و تغذیه از حیواناتانسان به طبیعت است. جهانیان دریافتند که تخریب جنگل

عالوه ی انسانی را با خطر جدی روبرو سازد. بهتواند حیات و سالمت جامعهوحشی می

ـ کارآمدیِ دوردرمانی، دورکاری و استفاده از تجهیزات دیجیتالی، ـ به ادعای نویسندگان

ی پساکرونایی اندازهای نوینی را به روی بشریت گشودند که قرار است در دورهچشم

ه پاندمی کرونایی نشان داد ک ند. ضمناً ــ به باور نویسندگان ــگیرر مورد استفاده قرا

دولت و رهبران سیاسی نقش پررنگی در اتخاذ تصمیمات سریع و حیاتی در مواجهه با 

 معضالت اجتماعی مثل پاندمی داشته و دارند.

و شریکش « مجمع جهانی اقتصاد»گذار براساس این استنتاجات محوری، بینان

تنیده همهها و روابط بثرات متقابل پدیدهتأو ثیر أتند که بدون فهم و درک گیرنتیجه می

رند، گیی کرونایی شکل گرفته و میی دورهگانههای پنجای که در دل عرصهو پیچیده

 ی پساکرونایی را ترسیم کرد:توان استراتژی دورهنمی

 
                                                      

, : The Great Reset۰۲-CovidThierry Malleret, Klaus Schwab &  ۰۵

فارسی ترجمه شده و توسط  رضا حسنی بهتوسط علی« بازتنظیم بزرگ»این کتاب با عنوان ۹۱۹۱

 است.  فرهنگ نشر نو انتشار یافته

http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf
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که همانا  ددار یمهم یمفهوم ثرِا های اجتماعی[]عرصه متقابل یوابستگ»

 وندِیو پادغام  در نهایت، که ییجا. از آناست ۰۸«ییلویتفکر س» ابطال
 کسیر کیا ی شکلم کی، پرداختن به ها[ مهم هستنداتیک ]عرصهستمیس

است. در  هودهیو ب معنایب ،سایر عواملاز ستقل مطور هب ،ی خطرزا[]مسئله
اددانان از اقتص یاریکه چرا بس دادیم حیتوض یتا حد «ییلویتفکر س»گذشته، 

شمار کنند و چرا  ینیبشیرا پ (۹۱۱۸)در سال اعتباری نتوانستند بحران 
 (۹۱۰۰)در سال  یبهار عربی فرارسیدنِ متوجه یاسیاز متفکران س یمعدود

 ها،ستیولوژیدمی. اپمروبرویی پاندمی یزمینهدر همان مشکل با شدند. امروزه 
 ریاو س ،یاجتماع پژوهشگران مسائلاقتصاددانان،  ،یسالمت همگان کارشناسانِ

ای گیرندگان برمیوکارشان کمک به تصمکسبکه  متخصصانیدانشمندان و 
 خود]تخصصی[  یحوزه یمحدودهاز فرارفتن ، سترو شیپدرک رخدادهای 

 است که لیدل نیبه هم .یابندمی را دشوار )و گاهی غیرممکن(
 مهارِگیری بر سر انتخاب میان[ های پیچیده مثل ]تصمیمسنجیموقعیت

ک قابل دررو ایناز. شودمیدشوار شدیداً اقتصاد، یابی بازگسترشِ پاندمی یا 
]تخصصی[ هرچه محدودتری  یهاحوزهبه  ،اکثر متخصصانچرا است که 

فاقد آن دید بسیطی هستند که برای ها آناز همین روست که شوند. یمهدایت 
ل[ ]از مشکتر کاملمنظور یافتن یک تصویرِ و فراوان، بهمختلف  قاطناتصال 

  ۰۲«مندند.ازیندان بیداً شد رندگانیگمیکه تصمتصویری  الزم است؛
   

 نهادهای بورژوایی، درترین مهمگذار و سخنگوی یکی از تر، بنیانبه عبارت دقیق

جستن از تفکر سیلویی، و اش از بحران کرونایی، بر ضرورت دوریسالهارزیابی یک

منظور تسهیلِ های بیشتر نهادها و متخصصان بورژوایی، بهی همکاریتوسعه

                                                      

Silo Thinking ۰۸ ی درون یک سازمان یا نهاد هامیت ایها بخششود که مانع میکه است  ینگرش

 .کنند یهمکار گریکدیبا و گذارند برا به اشتراک و تجربه خود دانش اجتماعی، 

, ۹۱۹۱, : The Great Reset۰۲-CovidKlaus Schwab & Thierry Malleret,  ۰۲

p. ۰۶ 

http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf
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رهنمودهای  عالوهورزید. بهکید أتها گیرندگان و کاپیتالیستگیری برای تصمیمتصمیم

ترکردنِ طبقه بورژوا، برای هرچه سودآورتر پارچهی برای هرچه یکدقیق و کارآمد

 داد! کوویدی پسا جهانکردن 

ی شیوع پاندمی کرونایی خاطر ادامههب داووس ۹۱۹۰سال  اجالسیکمین وپنجاه

ها و نمایندگان کاپیتالیستبا حضور  ه،یژانو ۹۲تا  ۹۷ یدر روزهاصورت مجازی به

 تقویت جهانی»تمرکز این اجالس بر  د.شبرگزار شان شگاهیدولتی، غیردولتی و دان

بود که بنا به برآورد این مجمع قادر خواهد  ۹۱(GAIAیا گایا )« روی تقویت هوشمندی

ثروت دالر  ونیلیتر ۰۴و معادل ند کبیشتر  ٪۴۱بارآوری کار را تا ، ۹۱۹۷سال بود تا 

 یصنوعهوش مگیری از سیستمِ گایا که بر بهرهکالوس شواب، به ادعای . بیافریند دیجد

 رو توسطی پاندمی به اثبات رساند و از ایناستوار است، فوریت و ضرورتش را در دوره

  شد. اندازیآن راه یشرکامجمع و 

دلیل شیوع پاندمی کرونا، دو بار به تعویق افتاد بار دیگر به ۹۱۹۹برگزاری اجالس 

شد. حضور مجازی زلینسکی و عدم حضور رهبران روسیه و  و نهایتا در ماه مه برگزار

چین، نشان داد که تمرکز مباحثات بر جنگ اوکراین است؛ هرچند که پاندومی کرونایی 

  ی خود را داشت.در مباحثات جای ویژه

(، اگرچه جنگ اوکراین هنوز موضوع ۹۱۹۹وسومین اجالس داووس )در پنجاه

ی کالوس شواب، از سه چالش جهانی اصلی مباحثات بود اما در سخنرانی افتتاحیه

یطی و محــزیستدیگر نیز یاد شد که عبارت بودند از پاندمی کرونایی، بحران اقلیمی

ر سر متقاعدکردن آنانی بود که شیوع وگوها ببحران گرسنگی. با این حال محور گفت

. عدم کردندی گلوبالیزاسیون تصور میکرونا و جنگ اوکراین را سرآغازی بر پایانِ دوره

دلیل اخراج آن( و چین در اجالس امسال این برداشت را تقویت کرد حضور روسیه )به

 ادی جهانیکه یک مجمع اقتصشدن واهی است و این نهاد بیش از آنجهانیکه امید به 

 باشد، یک انستیتوی غربی است!

                                                      

Global Alliance on Intelligence Augmentation ۹۱  
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ای از رشد انهروشنگرگزارش آکسفام  ،اجالس داووسی برگزاری در حاشیه

های جهان کاپیتالیست ۹۰منتشر کرد که خواندنی است.در جهان عدالتی نابرابری و بی

تولید شده در سه سال گذشته ثروت  کلّاز دو سوم  باًیتقر ها(،یدرصدکی)معروف به 

بوده، دالر  ونیلیتر ۴۹شود ــ و معادل می ی پاندمی کرونا یادرا ــ که از آن به دوره

جهان در  مردم ٪۲۲ مبلغی است کهدو برابر بیش از  باًیتقراز آن خود کردند. این رقم 

 های، کاپیتالیستکروناپاندمی  یهدر دوربه عبارت دیگر، . انددست آوردهههمین مدت ب

ن در جها کلّ یناخالص مل دیتول ٪۰۹معادل و رقمی  !ثروتمندتر شدند ٪۴۹جهان 

اصطالح بحرانِ بهرا به خود اختصاص دادند! یعنی در طول سه سالی که  دوره نهمی

 اردیلیم ۹.۵روزانه حدود ها ، کاپیتالیستنیانگیطور مبهپاندمی کرونایی جریان داشته، 

وده افزبه تعداد میلیاردرهای جهان نفر  ۷۵۱ در همین دوره .ودندافزبه ثروت خود دالر 

 اردیلیهزار م ۰۹ ربی بالغ ثروت مجموعبا  همید؛ آننفر رس ۹۶۶۸به تعدادشان و شد 

ان جهان افزوده گرسنگنفر به رقم  ونیلیم ۹۶۱این در حالیست که در همین ایام،  !دالر

ـ یعنی معادل ی نفر ونیلیم ۸۹۸ و رقم گرسنگان جهان به حدود شده  جمعیتدهم  کـ

 است. جان باخته یراثر گرسنگبنفر  کی قهیدق ۰۰هر و  ــ رسیده جهان

بودند،  ۹ـعلیه سارزکوویواکسن  دیاندرکار تولکه دست ییهاشرکتایام  نیدر هم

از  واکسن، دیتول ینهیبرابر هز ۹۴واکسن هر  یو برا کردههزار دالر سود  یاهیثان

  مطالبه کردند.پول ها دولت

تضرر مکرونا  یپاندم تنها ازنه هاکاپیتالیستبزرگ و  یهاشرکت، ترتیببه این 

 ! منفعت را بردند نیشتریبنشدند بلکه 

از کلّ  ٪۸۰ جاتری داشت زیرا در آنمراتب عریانبهی چهرهروند در آلمان  نیا

 ۹۹!دها سرازیر شز کاپیتالیستدرصد ا کبه جیب ی این دوره،شده در تولید ثروت 

                                                      

Oxfam ۹۰  آکسفورد انیو دانشگاه یتوسط فعاالن اجتماع، در دانشگاه آکسفورد ۰۲۴۹در سال، 

که همزمان با برگزاری اجالس داووس سسه ؤمگزارش امسال این  شد. سیتأس یمبارزه با قحطمنظور به

 را بر خود دارد.  ”Survival of the Richest“منتشر شد عنوان 

bag nearly twice as much wealth as the rest of the world  ۰1Richest  ۹۹

put together over the past two years 

https://www.oxfam.org/en
https://www.oxfam.org/en/research/survival-richest
https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years
https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years
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، یکاف طبقاترشد ش ،یگرسنگ و فقرای به علل تنها اشارهنهدر اجالس داووس 

یح ها نشد، بلکه تصرها و پاندمیکشتار ناشی از بیماری و دالیل تخریب محیط زیست

 برداریِروزی ــ یعنی خودشان ــ باید متحدتر و با بهرهگردید که عاملین این سیه

تر از امکانات انسانی و تکنیکی برای غارت هرچه بیشتر ثروتی که در دوران بهینه

 بیایند.پساکرونایی توسط اردوی کار تولید خواهد شد، به میدان 

 حاًیصرگذاشت که صحه « وارن بافِت»ی معروف ی جهانی بار دیگر بر جملهسرمایه

 یو ثروتمندان طبقه میهست یجنگ طبقات کی ریما درگ ،نیقیبه » بود:هدراذعان ک

 ۹۹«میهست یروزیاند و ما در حال پجنگ را شروع کرده نیمن ا

 

 نماییسیاه
از پاندمی کرونایی نه تنها سود اقتصادی بلکه شان مردانها و دولتکاپیتالیست

ها بپوشانند و اذهان اما الزم بود که آنها را از چشم توده ۹۴ی سیاسی زیادی بردند.بهره

کی شان بودند! یبرانگیزی کنند که خود قادر به مدیریتعمومی را سرگرم مسائل بحث

به عنوان مقصر شیوع پاندمی اندازی یک کمپین گسترده علیه چین ــ راهاز این موارد 

 خاطر داریم که ترامپ ویروس کروناهکرونایی ــ و ادعای دریافت خسارت بود. حتی ب

   ۹۷خواند!را ویروس چینی 

دن، شول داد تا در صورت انتخابهای انتخاباتی امریکا، جو بایدن قدر جریان رقابت

مردان ی دولتاز آنجا که فرضیه ور جدی برای یافتن منشاء ویروس کرونا تالش کند.بط

شناسی ووهان چین استوار بود، نهادهای ویروس امریکایی بر نشت ویروس از انستیتوی

امنیتی امریکا هرگونه تردد در اطراف این آزمایشگاه را به کمک ماهواره شدیداً زیرنظر 

  گرفتند.

                                                      

ettWarren Buff ۹۹ی قرض گرفته شده:هارو دیوید . این جمله از مطلب Afterthoughts 

s Capital’on Piketty 
 برای آشنایی با این نتایج به نوشتارهای پیشین مراجعه کنید. ۹۴

Chinese Virus‘Trump Defends Using  ۹۷  ۹۱۹۰مارس  ۰۸به نقل از نیویورک تایمز 

http://davidharvey.org/2014/05/afterthoughts-pikettys-capital/#more-1757
http://davidharvey.org/2014/05/afterthoughts-pikettys-capital/#more-1757
http://davidharvey.org/2014/05/afterthoughts-pikettys-capital/#more-1757
https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/china-virus.html
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سازمان  خبرگزاری سی. ان. ان گزارش داد که ۹۱۹۰ اوت ۷و  ژوییه ۰۶در 

های ژنتیکی که متعلق به ی عظیمی از دادهاطالعاتی ایاالت متحده به گنجینه

نشاء تواند پرده از راز مشناسی ووهانِ چین بود دسترسی یافته که میانستیتوی ویروس

ها تا به دستور جو بایدن قرار شد تا نتایج بررسی ۹۶بگشاید. ۹-کووی-ویروس سارز

دلیل دسترسی به طالع عموم برسد. بعدتر اعالم شد که به ا ۹۱۹۰آخر سال میالدی 

طول هب طالعاتدارند کار بررسی ا یبه زبان چینالزم تسلط محدود به متخصصانی که 

 ز گذشتاعد بخواهد انجامید و نتایج دیرتر از زمان تعیین شده اعالم خواهد شد. 

 فاش کایآمر یاطالعات میت»تصریح شد که  ایدر یک گزارش یک صفحه ،سالیک

 لیمتما هیفرض نیبه سمت ا یو چهار گروه اطالعات یاطالعات مل یکه شورا کندیم

 وانیح کیتوسط  یعیکرده که به طور طب تیسرا یاز شخص ۰۲-دیهستند که کوو

  ۹۵«.بودآلوده شده 

سهوی ویروس کرونا از  به دنبال ادعاهای امریکا دال بر نشر عمدی یا نشت

 ۹۷شناسی ووهان چین، سازمان بهداشت جهانی تیمی متشکل از ویروسآزمایشگاه 

ان ای متخصصی تحقیقات چندهفتهمتخصص برای بازرسی به چین فرستاد. نتیجه

  ۹۸نشان داد که دلیلی برای رد یا اثبات ادعاهای یاددشده وجود ندارد.

ایاالت  تبهداش یمل یتویانستلو رفت که  جاست که در جریان تحقیقاتجالب این

وهان شناسی وست، با انستیتوی ویروسکایآمر یعلم یمؤسسه نیبزرگترمتحده که 

                                                      

Senior Biden N. Bertrand, P. Brown, K. B. Williams and Z. Cohen,  ۹۶
officials finding that Covid lab leak theory as credible as natural origins 

explanation 
Intel agencies scour reams K. B. Williams, Z. Cohen and N. Bertrand, 

of genetic data from Wuhan lab in Covid origins hunt 

 ۰۴۱۰بهمن  ۹۷... به نقل از وی. او. ای )صدای امریکا(، کرونا روسیو أکردن من دایپ یتالش برا۹۵ 

China study-draft report of WHO ۹۸  .۹۱۹۰مارس  ۹۲به نقل از سی. بی. سی 

https://edition.cnn.com/2021/07/16/politics/biden-intel-review-covid-origins/index.html
https://edition.cnn.com/2021/07/16/politics/biden-intel-review-covid-origins/index.html
https://edition.cnn.com/2021/07/16/politics/biden-intel-review-covid-origins/index.html
https://edition.cnn.com/2021/08/05/politics/covid-origins-genetic-data-wuhan-lab/index.html
https://edition.cnn.com/2021/08/05/politics/covid-origins-genetic-data-wuhan-lab/index.html
https://ir.voanews.com/a/coronavirus-finding-origin/6277307.html
https://ir.voanews.com/a/coronavirus-finding-origin/6277307.html
https://www.cbc.ca/news/world/who-draft-report-1.5967914
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 بردهرا مشترکاً به پیش می ۹-کووی-همکاری نزدیک داشته و مطالعه روی سارز

  ۹۲است.

 GATEمرکز گیت ) یاز سونشستی که در  ۹۱۹۹در اواسط ژوئن سال 

Center اظهار داشت: ساکس یجفربود، برگزار شده  ایاسپان( در 

 
دو سال  یاما من برا ..آور باشد.هشما شوک یحرف ممکن است برا نیا»

 و بودم (The Lancetنشریه علمی النست )در  دیکوو ونیسیکم سیرئ
به  متعلق یوتکنولوژیب یهاشگاهیاز آزما روسیو نیمتقاعد شدم که ا بایتقر

این را باید واضح بگویم که البته  ...عتیاز طب نهآمده و  رونیمتحده ب االتیا
مورد مطالعه  دیوجود دارد که با یاما شواهد کافیستیم نمطمئن طور قطع به

 ۹۱.«قرارگیرند
 
شد که به گمان شخصی او ویروس از عبارت دیگر جفری ساکس مدعی به

آزمایشگاههای امریکایی که مشغول مطالعات بیوژنتیکی هستند منشاء گرفته هرچند 

دالیل مستدل علمی برای این ادعا وجود ندارد. در همین سخنرانی جفری ساکس که 

ته ی علمی داشکه جنبهمتذکر شد که تحقیق بر سر منشاء ویروس کرونا بیش از آن

  رو امکان آن هست که هرگز افشا نشود.باشد بار سیاسی دارد و از این

اعالم کرد که ویروس  متحده االتیفدرال ا قاتیدفتر تحقرید، م۹۱۹۹ فوریه ۹۸در 

شناسی ووهان به بیرون نشت به احتمال خیلی زیاد تصادفاً از آزمایشگاه ویروس کرونا

 ،دونمایکل گورپیش از این وزارت انرژی امریکا نیز خبر مشابهی را به نقل از  است.کرده

                                                      

که شد. این گزارش افشا کرد پست فاش  واشنگتنتوسط  ۹۱۹۱ لیآور ۴۰در این امر اولین بار  ۹۲

ده و کر داریاز آن د یووهان خبر داشتند و حت یشناسروسیوی تویانست قاتیاز تحق ییکایمقامات امر

 ...?What caused the coronavirus! ه بودندنیز ارسال کرد دیکاخ سف رایرا ب آن گزارش

 است.  دسترساین سخنرانی در یوتیوب در  ۹۱

https://www.washingtonpost.com/world/2020/04/16/what-caused-coronavirus-skeptical-take-theories-about-outbreaks-chinese-origin/
https://www.youtube.com/watch?v=7rRBuX4U0DU
https://www.youtube.com/watch?v=7rRBuX4U0DU
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این خبر تاکنون توسط مراجع علمی  ای کرده بود.ورنال رسانهجاستریت خبرنگار وال

  31است. یید نشدهأت
 

 تر از ویروس کرونااکرونا خطرناکپس
های بورژوایی برای جهانِ پساکرونایی وعده ها و دولتنظم نوینی که کاپیتالیست

خواهد  ۹ -مراتب مرگبارتر از ویروس سارز کوویهدهند، برای اردوی کار جهانی بمی

 دهند: خوبی نشان میرو را بهیِ پیشبود. واقعیات آماری سیمای آینده

، تعداد افرادی که در خطر ۹۱۹۹( تا پایان ۹۱۰۲شروع پاندمی کرونا )اواخر ـ از 

است.  میلیون افزایش یافته ۹۴۷میلیون به  ۰۹۷دارند، از  مرگ ناشی از گرسنگی قرار

هوایی که باعث وافزایش تورم، باالرفتن قیمت انرژی، سوخت، کود و تغییرات آب

های سیاسی این احتمال را ها و تنشی جنگگیرموازاتِ اوجبهخشکسالی شدید شده، 

 مراتب بدتر خواهد شد. وضع به کند کهتقویت می

جمعیت جهان و نیمی از جمعیت گرسنگان  ٪۰۸کشور در حال توسعه که  ۷۴ـ 

اند، با بحران شدید بازپرداخت بدهی روبرویند که پیامدهای دلخراشی دنیا را دربرگرفته

لی های غیرمابدهی شرکت، «فاینانسالمللی بین یسسهؤم»به گزارش  ۹۹خواهد داشت.

 global) تولید ناخالص داخلی جهان ٪۲۸حدود یعنی تریلیون دالر،  ۸۸که معادل 

GDP) که معادل ها و خانوارها ، شرکتهادولت هایبدهیبه همراه مجموع ، است

گذشته  سالپنج -، در طول چهاربود ۹۱۹۹سوم سال  یتریلیون دالر تا سه ماهه ۹۲۱

اش که نمونه ۹۹جا خواهد گذاشتکه عوارض و تبعات سنگینی به یافتخواهد افزایش 

دولت اسالمی  یواقع یبودجه یکسرافزایش روزافزون است: یت ؤردر ایران قابل

                                                      
31 FBI Director: COVID-۰۲ pandemic was caused by ‘lab incident’ in 

Wuhan و Energy Dept. says with 'low confidence' that lab leak may 

be origin of COVID-۰۲ 

۹۹ Fifty percent of world’s poorest need debt relief… 

The Top Ten Global Risks of ,Mathew Burrows Robert A. Manning  ۹۹

۹۱۹۹ 

https://med.news.am/eng/news/33807/fbi-director-covid-19-pandemic-was-caused-by-lab-incident-in-wuhan.html
https://med.news.am/eng/news/33807/fbi-director-covid-19-pandemic-was-caused-by-lab-incident-in-wuhan.html
https://www.kalw.org/2023-02-27/energy-dept-says-with-low-confidence-that-lab-leak-may-be-origin-of-covid-19
https://www.kalw.org/2023-02-27/energy-dept-says-with-low-confidence-that-lab-leak-may-be-origin-of-covid-19
https://www.kalw.org/2023-02-27/energy-dept-says-with-low-confidence-that-lab-leak-may-be-origin-of-covid-19
https://www.undp.org/press-releases/50-percent-worlds-poorest-need-debt-relief-now-avert-major-systemic-development-crisis-warns-un-development-programme
https://nationalinterest.org/feature/top-ten-global-risks-2023-206027
https://nationalinterest.org/feature/top-ten-global-risks-2023-206027
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تر چوب یا به عبارت دقیق« مولدسازی»اش عارضهاست که  بدهی دولت یعالوهبه

  ۹۴است.ها و اموال عمومی زدن به داراییحراج

 جواب نمانده و با اعتراضاتالبته تعرضاتِ سرمایه به حیات و معیشت اردوی کار بی

ول اف، سمیکالیرادو  یاسیس یاعتماداست. رشد بی ای پاسخ گرفتهو تظاهرات توده

های قهرآمیز و میلیتانت از تبعات و پیامدهای دیگر پاگیری جنبشدولت و  تیمشروع

ی هادر سراسر جهان جریان دارد. برای مقابله با همین خیزش پاندمی بوده که تقریباً

در اجالس « نظم نوین جهانی»ای نیز هست که بازتعریف و تدوین ی تودهفزاینده

 است. ت پیدا کردهپیشنهاد شده و ضرور« مجمع جهانی اقتصاد»

 

 بندیجمع
که شت انگذ یشک باقکاپیتالیستی به پاندمی کرونایی جای  یهاواکنش دولت -

ویژه آنهایی که در اجالس داووس از آنها ههای اجتماعی ـ بسایر بحراننسبت به اینان 

محیطی و بحران گرسنگی( ـ نیز ــزیستنام برده شد )جنگ اوکراین، بحران اقلیمی

دنیا هم که شده، جز به انقراض یعنی به قیمت  ؛نشان خواهند دادشابهی ش مواکن

 .اندیشید شان نخواهندیثروت شخص ی خود و حفظمنافع طبقه

های عریض و طویل تجربه نشان داد که نهادها و سازمانبهپاندمی کرونایی  -

نظارت بر کارکردهای تنها قادر به اِعمال نهجهانی ـ از جمله سازمان بهداشت جهانی ـ 

از دخالت در  دوایر دولتی و خصوصی نیستند بلکه فاقد قدرت اجرایی بوده و عمالً

ها بر نقش تشویقی، این سازمانکید أتکنند. ِ آنان پرهیز میتصمیمات و اقدامات

ی مالی و تجاری جهانی ـ از جمله شان سبب شده تا سرمایهمشورتی و تخصصی

شان، در صلح و صفا از نشاندههای دستهمدستی با دولت های دارویی ـ درشرکت

هایی که بیماری و رنج را برای اردوی کار به ارمغان ها و اندمیها، اپیدمیپاندمی

های عالوه وابستگی اقتصادی این نهادها به دولتآورند، گنجی برای خود بسازند! بهمی

نان حرفی بزنند یا اقدامی بکنند. شود که خالف منافع آامپریالیستی، مانع از آن می

                                                      

 یسازیاسم رمز خصولت یمولدساز ،یغالمحسین دوان ۹۴

http://www.eghtesadebazar.ir/رویدادها/21661-مولدسازی-اسم-رمز-خصولتی%E2%80%8Cسازی
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ی عضویت در سازمان و اعالم انصراف امریکا از ادامه ۹۱۹۱اش را در ماه مه نمونه

 یدالرهاکه اجازه دهم  توانمینم»بهداشت جهانی دیدیم. استدالل ترامپ این بود که 

ش اقعیت کنونیومکه در شود  یسازمان یمال نیتأمصرف  ییکایآمر دهندگاناتیمال

   ۹۷«.ستین کایدر خدمت منافع آمر آشکارا

 شایستگی و تواناراده، های بورژوایی پاندمی کرونایی نشان داد که اکثر دولت -

 عالوه معلوم شدبهداشت و سالمت آحاد جامعه را نداشته و ندارند. بهمین أتکافی برای 

ی استثمار را دامنه ،«العادهفوقوضعیت »ی اعالم موختند که به بهانهآکه آنان بهتر 

 های فردیی سودزایی بیفزایند، به حقوق دموکراتیک، آزادیشدت بخشند، بر چرخه

آمیز و گرانه، تبعیضو مدنی شهروندان تجاوز کنند و تدابیر امنیتی، سرکوب

  ۹۶بگذارند. اجرابهدر جامعه « درمانیشوک»غیردموکراتیک را تحت سیاست 

 سریکمو  (۹۱۰۱تا  ۹۱۱۶) یلیسابق شسوسیالیست  جمهورسیرئباچِلِه  چِلیم

( در اعتراض به این روند اظهار کرد که ۹۱۹۹تا  ۹۱۰۸)حقوق بشر سازمان ملل  یعال

                                                      

 ۰۲-What a US exit from the WHO means for COVIDAmy Maxmen,  ۹۷

۹۱۹۱May  ۹۲, Nature, and global health امریکا  متحده االتیادولت  ۹۱۰۲. در سال

 یاجبارآن چهارم کی که تنها کمک کرد WHO سازمان بهداشت جهانی دالر به ونیلیم ۴۷۱مبلغ 

 پاندمی کرونایی منظور نیست!شود، بیچهارم دیگر که حمایتی محسوب میسهپرداخت  . طبیعتاًبود

گ رِبرد؛ تا آنجا که گِال ؤسرا نیز زیر تنها صالحیت سازمان بهداشت جهانی بلکه ضرورتِ موجودیت آننه

 از گیریجلودر  ایاسترالعلت موفقیت »(، وزیر بهداشت استرالیا، اظهار داشت: Greg Huntهانت )

  «.نکرد. یرویپ یازمان بهداشت جهانرهنمودهای ساز  کامالًبود که  نیاکرونا  روسیو وعیش

مراجعه   ,Democracy under LockdownFreedom Houseبرای نمونه به گزارش  ۹۶

تهیه شده از جمله آمده: از شروع پاندمی وضع دموکراسی و  ۹۱۹۱کنید. در این گزارش که در سال 

کشور علیه شهروندان دست به خشونت  ۷۲یتی در کشور بدتر شده است... مقامات امن ۸۱حقوق بشر در 

های خبری مستقل وضع شده... خبرنگاران هایی علیه رسانهکشور محدودیت ۲۰زدند... در حداقل 

هایی علیه آزادی بیان کشور محدودیت ۵۹اند... در دستگیر شده و مورد اذیت و آزار و شکنجه قرارگرفته

  است...وضع شده

 ابلهوزیر برای مقی ارتقای توانمندی نخستنام برد که به بهانهپارلمان مجارستان د از شوبرای نمونه می

ا که قدرت سیاسی او را ت اوربان اعطا کرد کتوریبه و یزمان تیمحدودقید بدون  را یاراتیاختبا پاندمی، 

  حد یک دیکتاتور ارتقا داد!

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01586-0
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01586-0
https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/democracy-under-lockdown
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شهروندی و  ی،حقوق انسان های دولتی ــ در صورت لزوم ــ باید با رعایتمحدودیت

معین تعیین شوند و  ی زمانیطور موقت و برای یک محدودههدموکراتیک، آن هم ب

این درسی  ۹۵حال مراعات گردند.گویی به نهادهای مردمی در همهاصل شفافیت و پاسخ

 تواند کمکگیری از این تجربه میی پاندمی کرونایی آموختیم. بهرهاست که از دوره

  ۹۸های آتی نشویم.در بحران« دکترین شوک»کند تا قربانی 

 و سقوط هاهجاد کینقل و ترافوحمل، توقف پروازها ،یصنعت یهاتیکاهش فعال -

 ،ی پاندمی کروناییی در دورهصنعت یهاو زباله دکربنیاکس یدغلظت  ریچشمگ

مستندات کافی در اختیارمان قرارداد تا بر ضرورتِ بهبود شرایط اقلیمی و 

 ۹۲و اصرار بیشتری بورزیم.کید أتمحیطی زیست

و  «المللیروابط بین»و  «سازیجهانی»، «جهانینوین نظم »بازتعریف  -

ی پساکرونایی در اجالس داووس، این واقعیت های جدید سیاسی برای دورهآراییصف

سالمت عمومی ی بهداشت، درمان و را آشکار کرد که پاندمی کرونایی ابداً به حوزه

 شود و عمیقا اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.محدود نمی

اصطالح پساکرونایی با ی بهیای این واقعیت هستند که دورههای آماری گوداده -

کشور همراه خواهد بود که پیامد آن رشد فقر،  ۰۵۱درآمد سرانه در رشد منفی 
                                                      

Michelle Bachelet ۹۵. by pandemic ’battered‘Human rights   

ت در شود گفت که این سیاسطور خالصه میهدر نوشتار پیشین به توضیح این سیاست پرداختیم. ب ۹۸

 یاقتصاد ی، رکودهای(مثل سونام) یعیطب حوادث یی در جریانبورژواهای ی اخیر توسط دولتپنج دهه

برداری قرارگرفته تا روند ( مورد بهرهسپتامبر ۰۰مثل ) یاسیس یو رخدادها ( ۹۱۱۹مثل حباب مسکن )

 تر شوند. های قدرت سیاسی بورژوازی قویانباشت سرمایه و پایه

خاطرنشان کردند ، نمودندمنتشر  چرین یمجلهدر  ای کهبرای مثال گروهی از پژوهشگران در مقاله ۹۲

 یافت از زمان جنگ جهان نیاو  داشتهکاهش  ٪۹۱ دکربنیاکسیدطی اولین سال پاندمی، سطح در که 

emissions reductions in  ۹Global patterns of daily CO: بوده است سابقهیدوم ب

۰۲-the first year of COVID بهداشت کربن در  دیاکس یکاهش دی دیگری نتیجه یدر مقاله

قرارگرفت و معلوم شد که در همان اولین سال پاندمی، کاهش آلودگی  یبررس اجتماعی موردسالمت و 

 coronavirus lockdown likelyاست: شده نینفر در چهزار  ۵۵هوا مانع از مرگ حدود 

lives in China just by reducing pollution ۵۵0۱۱۱saved  

https://genevasolutions.news/peace-humanitarian/human-rights-battered-by-pandemic-warns-un-s-michelle-bachelet
https://www.nature.com/articles/s41561-022-00965-8
https://www.nature.com/articles/s41561-022-00965-8
https://www.nature.com/articles/s41561-022-00965-8
https://go.nature.com/2BiWBt3
https://go.nature.com/2BiWBt3
https://go.nature.com/2BiWBt3
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های اقتصادی و اجتماعی، کاهش رفاه عمومی، گرسنگی و نرخ بیکاری، تعمیق نابرابری

استقرار  ۴۱فراطی،ات راس هایگرایشها، رشد فاشیسم، نازیسم و سازیتسریع خصوصی

گیری جنگ، آوارگی و... خواهد و اوج گری )میلیتاریسم(نظامی یدولت پلیسی، توسعه

  ۴۰بود.

های بورژوایی برای جهانِ ها و دولتبه این معنی نظم نوینی که کاپیتالیست

مراتب مرگبارتر از خود ویروس هدهند، برای اردوی کار جهانی بپساکرونایی وعده می

های سیاسیِ پیامد آن بر عمق و که جنگ اوکراین و تنشویژه اینخواهد بود؛ بهکرونا 

 است.  ابعاد فاجعه افزوده

بر جنگ اوکراین و اولویت دادن آن بر « مجمع جهانی اقتصاد»ی تمرکز ویژه -

ی بحران ناشی از جنگ دارد تا ارزیابی خود را در سایهپاندمی کرونا، ما را نیز برآن می

 ببریم: این پیشاوکر

کرونایی اگرچه در رودرویی با صفوف اردوی کار، بورژوازی جهانی را  یدمانپ

سرمایه را تعمیق بخشید، اما وقوع جنگ اوکراین، -تر و هارتر کرد و نزاع کاریکپارچه

ها بر سر تصاحب بازارهای جدید، کنترل بر منابعِ مواد کاپیتالیست عرصه را برای رقابت

ه رود کثمار نیروی کار ارزان و خالصه انباشتِ سرمایه هموارتر کرد. انتظار میخام، است

ظم ن» پارچگی الزم برای اجرایِ مفادها، ثبات و یکیابی این رقابتگیری و عمقشدت

                                                      

در جهان ثروتمند یک واقعیت غیرقابل انکار  یستیو فاش یراست افراط یهاجنبش یعروج فزاینده ۴۱

ی هستند و انتخاب نیوارثان موسول که «ییایتالیبرادران ا»گرای قدرت رسیدن حزب راستبهاست. 

دور دوم انتخابات در  درصد آرا ۴۷دست آوردن (، به۹۱۹۹اکتبر  ۹۹وزیری )ی به نخستملون ایجورج

گرای افراطی ــ از جمله حزب رشد محبوبیت احزاب راستلوپن،  نیمار توسط ماه مارس فرانسه

ناپذیر ها و نهادهای قدرت، ماحصل اجتنابرلماندر پا هاگرایشگونه و حضور این« های سوئددموکرات»

 است. شرایط یادشده

بحران انباشت و دولتِ شوند: تر شدن این موضوعات خواندن مقاالت زیر پیشنهاد میبرای روشن ۴۰

ج و مرج : هریضدحکومت یِشورش جهان. نیامیو  نیترجمه نازن نسون،یراب امیلینوشته و ،یجهان یِسیپل

 سمیاشوف تی: بحران بشریجهان یدار هیسرما. نیامیو  نیترجمه نازن نسون،یراب امیلینوشته و ،؟یبعد

 جوان نیترجمه رام نسون،یراب امیلینوشته و ،کمیوستیبقرن 

https://revolutionary-socialism.com/accumulation-crisis-global-police-state-fa/
https://revolutionary-socialism.com/accumulation-crisis-global-police-state-fa/
https://revolutionary-socialism.com/accumulation-crisis-global-police-state-fa/
https://revolutionary-socialism.com/global-rebellion-next-chaos-fa/
https://revolutionary-socialism.com/global-rebellion-next-chaos-fa/
https://revolutionary-socialism.com/rs-fa-rj-robinson-21st-century-fascism/
https://revolutionary-socialism.com/rs-fa-rj-robinson-21st-century-fascism/
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دهی را در اختیار اردوی کار را متزلزل کند و فرصت الزم برای سازمان «یجهاننوین 

 رو، در گرو تغییر توازن قوای طبقاتی است. ارزار پیشبگذارد. پیروزی یا شکست در ک


