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منشاء کرونا

کروناویروس ها1 خانواده ی بزرگی از ویروس ها هستند که از رسماخوردگی معمولی تا بیامری های شدیدتری مانند 

مرس )MERS(، سارس )SARS( و کوووید-19 )COVID-19( را شامل می شوند.

کرونا یک ویروس آخرالزمانی نیست. هر چندمدت یک بار ویروسی در جایی از جهان به شکل اپیدمی درمی آید 

که به لطف سیاست های غلط فاصله ی این اپیدمی ها کمرت شده است. شیوع سندرم حاد تنفسی )SARS( در 

سال 2003، بیامری همه گیر آنفوالنزای H1N1 در سال 2009، شیوع سندرم تنفسی خاورمیانه )MERS( در سال 

2012، شیوع آنفلوانزای مرغی H7N9 در سال 2013، شیوع ویروس ابوال در سال 2014 و شیوع زیکا در سال 

2015 منونه هایی از این دست هستند. هربار، ویروس های جدیدی ظاهر می شوند. اپیدمی کنونی ویروس کرونا 

هم یکی از این شیوع هاست که منتها این بار به جای یک یا چند کشور به صورت جهانی شیوع پیدا کرده است.2 

 فیلم شیوع3 که در چند ماه گذشته بدلیل اپیدمی کرونا معروف شده و بسیاری بر این باورند که پیشگویی عجیبی 

در مورد شیوع این بیامری کرده است درواقع بیشرت شباهت به ویروس نیپا4 دارد که از اوایل سال 2000 تا کنون 

1- Coronavirus

 لیست اپیدمی ها -2

3- Contagion  

4-NIPAH

  هشدار جهانی در مورد شیوع ویروس کشنده نیپا/ رادیو زمانه

https://bit.ly/2UBMDtB
https://imdb.to/39HGTCU
https://bit.ly/2JzQzom
https://bit.ly/3aCgR4V


4

کروناوبحرانیبهنامسرمایهداری

چندین بار در کشورهای آسیای رشقی مانند سنگاپور، هند و مالزی اپیدمی و باعث مرگ چندین هزار نفر شده 

است و آخرین بار در سال 2018 سازمان بهداشت جهانی طی بیانیه ای هشدار داد که باید در مورد این ویروس 

تحقیق شود تا به یک اپیدمی جهانی تبدیل نشود.

در صحنه ی پایانی فیلم نشان داده می شود که منشأ بیامری خفاشی است که بدلیل از بین رفنت جنگل های بومی 

به محیط انسانی آمده و با گاز زدن یک موز و انداخنت آن در مزرعه ی خوک ها باعث انتقال ویروس به یک خوک 

و از طریق آن به انسان ها شده است. در واقع چرخه ی انتقال ویروس از حیوان به انسان را، که دلیل اصلی آن 

نابودی محیط زیست این حیوانات است، به خوبی نشان می دهد.

بررسی هایی که در سال ٢٠١٧ صورت گرفته، نشان می دهد پیدایش ویروس ایبوال که منشاء آن چند نوِع خفاش 

بود، در برخی منطقه های آفریقای مرکزی و باخرتی که قربانی نابودی جنگل ها بودند، بیشرت دیده شده است.

همچنین گروهی از محققان انگلیس و ایاالت متحده دریافته اند که گرم شدن کره ی زمین همراه با رشد بیشرت 

جمعیت انسانی و نرخ پایین تر رشد اقتصادی منجر به باال رفنت احتامل شیوع بیامری های همه گیری مانند ابوال و 

کرونا در نتیجه ی متاس بیشرت حیوانات میزبان با انسان شده است.

هرچند که تحقیقات در مورد چگونگی انتقال ویروس کرونا به انسان ادامه دارد اما با توجه به تحقیقاتی که در 

مورد ویروس های مشابه صورت گرفته  است می توان حدس زد که تغییرات آب و هوایی و از بین بردن جنگل ها 

عامل مهمی در انتقال این ویروس به انسان بوده باشد.

خصوصی سازی سالمت

چنین  شیوع  احتامل  باالرفنت  باعث  تنها  نه  سود،  افزایش  بدلیل  زیست  محیط  نابودی  بر  عالوه  رسمایه داری 

اپیدمی هایی شده بلکه از طرف دیگر با خصوصی کردن بخش های مربوط به سیستم بهداشت و درمان و سپردن 

آن به رشکت ها عمال دسرتسی بخش بزرگی از جامعه را به امکانات درمانی بسیار محدود کرده است. میزان سختی 

دسرتسی با میزان گسرتش خصوصی سازی در سیستم بهداشت نسبت مستقیم دارد. در ایاالت متحده مداوای کامل 

یک بیامر در نهایت ممکن است بیش از 35 هزار دالر خرج بردارد. در آملان از اوایل ماه فوریه و دیدن اولین 

موردهای بیامری تا 28 فوریه منبع پرداخت هزینه های ناشی از تست یا در صورت مثبت بودن تست، هزینه ی 

مداوای بیامر نامشخص بود. در 28 فوریه دولت این هزینه را به رشکت های بیمه قبوالند5 اما فرد مشکوک به 

5- https://bit.ly/2w6ppCe

https://bit.ly/2w6ppCe
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کرونا باید دالیل مستدلی داشته باشد تا رشکت های بیمه حارض شوند این هزینه را پرداخت کنند. در ایران متام 

فشار بر دوش بیامرستان های دولتی است زیرا بیامرستان های خصوصی با وجود امکانات زیادی که دارند یا از 

پذیرش و مداوای بیامران رس باز می زنند یا بشکل محدود با هزینه های گزاف این کار را انجام می دهند. این در 

حالی است که دولت های پی در پی ایران با سیاست خصوصی سازی امکانات مربوط به بهداشت و درمان را با 

ادعای  نتیجه عکس آن را نشان می دهد. برخالف  اما  انجام داده اند  باال بردن کیفیت خدمات بهداشتی  ادعای 

دولت مبنی بر رایگان بودن تست کرونا در ایران، انجام این تست هزینه ای بین هفتصدهزار تا یک و نیم میلیون 

تومان دارد. در شهرستان هایی که به دلیل نبود تجهیزات منی توانند تست کرونا بگیرند، منونه ها به تهران فرستاده 

می شوند که به دلیل زمان بر بودن این پروسه یا جواب تست ها اشتباه می شود و یا خیلی دیر به دست بیامر 

می رسد. افغانستانی های ساکن ایران به هیچ وجه برای تست یا درمان بیامری پذیرفته منی شوند و موج زیادی از 

آن ها مجبور به بازگشت به افغانستان شده اند که هم رشایط غیرانسانی را رقم زده است و هم می تواند باعث 

شیوع بیشرت بیامری شود.

واکسن

زمانی که از جوناس سالک،6 کاشف واکسن فلج اطفال، در مورد حق انحصاری این واکسن پرسیدند پاسخ داد: 

مردم! حق انحصاری ای وجود ندارد. آیا می شود برای خورشید حق انحصاری قائل شد؟

حدود هفتاد سال بعد صنعت داروسازی به یکی از پرسودترین کسب وکارهای روی زمین تبدیل شده است که 

پیش بینی می شود تا پایان سال 2020 1.4 تریلیون دالر درآمد داشته باشد. سال گذشته، چهار رشکت دارویی که 

حاکم بر بازار واکسن بودند، 30 میلیارد دالر از فروش واکسن درآمد کسب کردند.

در  استخراج می شود:  منابع عمومی  از  به دست می آورد  در هر سال  این صنعت  که  میلیارد دالری  میلیاردها 

و  طرح ها  از  بیشرت  پردرآمد  و  متوسط  درآمد  با  کشورهای  در  و  به شکل خصوصی  بیشرت  کم درآمد  کشورهای 

مالیات های بیمه ی سالمت اجتامعی استفاده می شود. خصوصی سازی منابع عمومی به معنای مسئولیتی اجتامعی 

برای صنعت است تا در صورت لزوم درمان های جدید و واکسن ها را توسعه دهد. اما سیستم بهداشت جهانی در 

مواجهه با بیامری هایی نظیر کرونا فاقد سازوکاری است که بتواند صاحبان صنایع را وادار به انجام چنین کاری کند 

بدون اینکه منافع و سود خودشان را در بازار سهام در نظر نگیرند و این به رضر سالمت عمومی است.7 

6- Jonas Edward Salk

7- https://bit.ly/3458kp1

https://bit.ly/3458kp1
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اما چرا چنین عالقه ای برای صنایع داروسازی وجود ندارد؟ تنها چند رشکت داروسازی هستند که توانایی این را 

دارند که یک واکسن را از ابتدا تا انتها بسازند. بدلیل آنکه متام رشکت ها بودجه و زمان کافی برای این کار ندارند 

و مهمرت از آن حق انحصاری فرآیند تولید دارو است که تنها در مالکیت این چند رشکت داروسازی قرار دارد. این 

به وضوح یک انحصارگرایی8 در بازار دارو است.

فاکتور مهم برای این رشکت ها نیز میزان گسرتدگی شیوع بیامری، تداوم آن و میزان سودی است که در طول هر 

سال می توانند از این واکسن کسب کنند. برای همین این خطر وجود دارد که با امتام یا کاهش شیوع بیامری 

آغاز  بیامری  روی  تحقیقات  می کند  پیدا  شیوع  بیامری ای  وقتی  اغلب  شود.  متوقف  واکسن  روی  بر  تحقیقات 

می شود اما با کاهش بیامری تحقیقات تا زمانی که دوباره بیامری شیوع پیدا کند، متوقف می شود. همین ماجرا 

در مورد بیامری سارس و مرس اتفاق افتاده است.

جیسون شوارتز استاد دانشگاه ییل9 می گوید: »اگر ما تحقیقات را در مورد بیامری سارس متوقف منی کردیم االن 

بدلیل شباهت زیاد بین این دو ویروس در مورد این بیامری جدید بسیار جلوتر بودیم«.

یک مقام دولتی ایالت متحده در مصاحبه ای با خربگزاری فرانسه از انجام مذاکرات آمریکا با بیست و پنج رشکت 

او همچنین گفته که  داده است.  دارو و واکسن ضدکرونا در حال تحقیق هستند، خرب  که در زمینه ی ساخت 

دولت آمریکا به مذاکره با هر رشکتی که بتواند در زمینه ی ساخت واکسن کاری انجام دهد ادامه خواهد داد. این 

مذاکرات با رشکت های داروسازی آملانی هم انجام شده که انتقادات زیادی را برانگیخته است. اگر آمریکا موفق 

بشود که حق انحصاری تولید واکسن را در اختیار بگیرد به این معنی خواهد بود که قیمت واکسن بسیار گران 

خواهد شد و انحصاری بودن آن می تواند موجب توقف تولید آن به میزان مورد نیاز شود.

دیوید هاروی در مقاله ای به نام سیاست ضدرسمایه داری در دوران کووید-۱۹ در مورد سالمت عمومی میگوید: 

و  بی پناه  کامالً  را  مردم  عموم  اروپا  و  جنوبی  و  شاملی  آمریکای  رسارس  در  نئولیربالیسم  سال  »چهل 

پیشین  بیم افکنی های  هرچند  بود،  گذاشته  عمومی  در سالمت  بحرانی  چنین  با  مواجهه  برای  ناآماده 

در مورد سارس و ابوال هشدارهای فراوان و همچنین درس های مجاب کننده ای در باب آنچه باید انجام 

مقامات  و  محلی  دولت های  “متمدن”،  به اصطالح  جهاِن  بخش های  از  بسیاری  در  داده بودند.  شود، 

8-Oligopoly

گونه ای از ساختار بازار است و به وضعیتی گفته می شود که در آن تعداد فروشندگان بیش ازیک واحد باشند و همچنین تعداد 

نباشد. در واقع تعداد کم  تأثیرگذار  نباشد که رفتار هر یک در مورد تعیین قیمت و مقدار، بر سود دیگران  آن ها آنقدر زیاد 

فروشندگان همراه با تقاضای باال )در این مورد و موارد مشابه( باعث ماکسیمم سود برای فروشندگان می شود.

9- Jason Schwartz, a professor at the Yale School of Public Health,
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منطقه ای و ایالتی که همواره خط مقدِم دفاع در چنین موارد اضطراری بهداشت عمومی و ایمنی را 

شکل می دهند، به لطف سیاست ریاضتی دچار قحطی بودجه شده بودند؛ سیاستی که در جهت تأمین 

غول های رشکتی  بود.  شده  طراحی  ثرومتندان  و  برای رشکت ها  یارانه ها  و  مالیاتی  معافیت های  مالی 

داروسازی به پژوهش های بدون سود زیاد در مورد بیامری های عفونی )مانند کل گروه ویروس های کرونا 

که از دهه ی 1960 شناخته  شده اند( عالقه ی اندکی دارند یا به کُل ندارند. غول های داروسازی به ندرت 

در زمینه ی پیش گیری رسمایه گذاری می کنند و عالقه ی ناچیزی به رسمایه گذاری در آماده سازی برای یک 

بحراِن بهداشت عمومی دارند ولی شیفته ی طراحِی درمان ها هستند. هرچه ما بیامرتر باشیم، آن ها درآمد 

بیشرتی کسب می کنند. چرا که پیش گیری به ارزش افزایی برای سهام دار کمکی منی کند و شاید حتی از آن 

بکاهد. مدل تجارِی مورداستفاده در تأمین بهداشت عمومی ظرفیت های انطباقی اضافه را که در مواقع 

اضطراری الزم است، منتفی  می کند. پیش گیری حتی یک حوزه ی کارِی به حد کافی جذاب برای تضمین 

مشارکت  بین بخش عمومی و خصوصی نبوده است. رییس جمهور ترامپ بودجه ی مرکز کنرتل بیامری ها 

را کاهش داده بود و گروِه کاری بیامری های همه گیر )پندمی( را در شورای امنیت ملی به هامن سیاقی 

منحل کرد که متام بودجه های تحقیقاتی از جمله در مورد تغییرات اقلیمی را برچید. اگر می خواستم 

انسان شناسانه و استعاری در این باره سخن بگویم، نتیجه می گرفتم که ویروس کووید-19 انتقام طبیعت 

در ازای بیش از چهل سال بدرفتاری فاحش و تعدی گرایانه با آن به دست استخراج گری خشن و بی رویه ی 

نئولیربال است.«10 

وضعیت کارگران در دوران کرونا

جهان  در رستارس  دولت ها  رؤسای  می کنند.  استثنایی صحبت  وضعیت  یک  از  سایت ها  و  اخبار  رسانه ها،  متام 

این یک وضعیت  با ژست های برشدوستانه مردم را به همکاری و همدلی با هم تشویق می کنند. اما آیا واقعاً 

استثنایی است و دولت ها توانایی مدیریت این بحران را ندارند؟ ثرومتندترین کشورهای دنیا از کمبود ماسک و 

لباس و تخت بیامرستان ناله رس می دهند. ایتالیا و اسپانیا دستگاه اکسیژن بیامران مسن تر را قطع می کنند تا به 

بیامرانی با احتامل بهبود باالتر بدهند و آمریکا اعالم کرده که بزودی امکانات درمانی اش پایان یافته و مسیر ایتالیا 

و اسپانیا را پی می گیرد. از طرف دیگر دولت ایران با الپوشانی و دادن آمار غلط دست به کشتار توده ای مردم 

رادیو زمانه / سیاست ضدرسمایه داری در دوران کووید10-19
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زده است و آمار تقریبی مرگ بیامران چیزی حدود 10 هزار نفر نیز تخمین زده می شود. دولت ها از یک وضعیت 

غیرقابل پیش بینی صحبت می کنند درحالی که شیوع بیامری های همه گیری همچون ایبوال و سارس زنگ خطری 

بود تا سیستم بهداشت جهانی خود را آماده کند. دانشمندان بارها در مورد خطر تکامل ویروس های شناخته یا 

که  پاییز 2019  در  اسرتالیا  آتش گرفنت جنگل های  بحران های زیست محیطی همچون  داده اند.  اخطار  ناشناخته 

اما دولت ها  بود.  کافی هشداردهنده  اندازه ی  به  است  اشتباه رسمایه داری جهانی  محصول هامن سیاست های 

نه تنها برای بهرت کردن وضعیت سالمت و درمان کاری نکردند بلکه با کم کردن بودجه های این بخش و رسریز 

کردن آن به جیب بخش های نظامی و بنگاه های اقتصادی خصوصی هامن حداقل زیرساخت های موجود را نیز 

از بین بردند. این مسأله البته مخالفت عمومی در کشورهای مختلف را در بر داشت. یکی از خواسته های جلیقه 

زردها در فرانسه باال بردن بودجه ی بهداشت عمومی بوده است که با نادیده گرفنت و رسکوب معرتضان از سوی 

دولت مکرون روبرو شد اما امروز دولت فرانسه 300 میلیون یورو بودجه برای کمک به بخش خصوصی اختصاص 

داده است. در رشایطی که آمار بیامران ثبت شده در فرانسه بیش از 98 هزار نفر اعالم شده و امکان بازسازی 

سودمحور  سیاست های  از  منونه ای  این  است.  بسیار سخت  بیامری  شیوع  به  توجه  با  بهداشتی  زیرساخت های 

دولت های رسمایه داری است که تا حد ممکن منافع بنگاه های اقتصادی خودشان را به منافع عمومی مردم ترجیح 

می دهند.

در چنین رشایطی است که با شیوع این بیامری همین بنگاه های اقتصادی یکی پس از دیگری ناله رس می دهند 

که دچار بحران مالی شده اند و دولت ها پیش از آن که به فکر سالمت عمومی جامعه بیفتند به فکر حل مشکل 

بنگاهای اقتصادی شان هستند. تصویب قوانین فوری ای که منجر به اخراج راحت تر کارگران می شود یا اینکه تا حد 

امکان زیر بار قرنطینه ی کامل نرفنت چند منونه از این سیاست ها است.

سازمان تجارت جهانی WTO اعالم کرده است که تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد و استخدام به مراتب بدتر از بحران 

اقتصادی سال 2008 خواهد بود. بخصوص در کشورهای فقیرتر مانند آمریکای التین و آفریقا می تواند منجر به 

نابودی 25 میلیون شغل در جهان بشود.11 گزارش های رسیده از وضعیت آمریکا نشان می دهد در هفته ی گذشته 

کارگران زیادی شغل خود را از دست داده اند که در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده و این روند همچنان ادامه دارد. 

این وضعیت مسلامً در کشورهای فقیر بسیار اسفناک تر خواهد بود. این طور که به نظر می آید جهان پس از کرونا 

برای طبقات فرودست بیشرت شبیه یک کابوس خواهد بود و متامی لطامت ناشی از این اپیدمی جهانی قرار است بر 

11- https://bit.ly/39BDpli

https://bit.ly/39BDpli
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گرده ی طبقه ی کارگر گذاشته شود، آن هم در رشایطی که جهان هنوز از بحران اقتصادی 2008 بیرون نیامده است.

البته سازمان تجارت جهانی به دولت ها هشدار می دهد که باید برای جلوگیری از نابودی رشکت ها رسیعاً وارد عمل 

بشوند. یعنی برای دولت ها فقط کارفرماها و بنگاهای اقتصادی اهمیت دارند. به طور مثال دولت آملان بودجه ای 

حدود 750 میلیارد یورو برای جلوگیری از بحران اقتصادی شدید در نظر گرفته که تنها 3 میلیارد یورو از این بودجه 

به بخش درمان اختصاص داده شده است. 50 میلیارد به بخش های کوچک و 450 میلیارد یورو به بخش های 

بزرگ اقتصادی اختصاص داده شده است که از این بودجه تحت پروژه ای بنام )کورتس آربایت(12 استفاده کنند. 

کمپانی ها با توجه به بودجه ای که به آن ها می رسد می توانند کارکنان خود را اخراج کنند یا نگه دارند و بخشی که 

اخراج نشده اند تا یک سال تنها حداکرث 67 درصد ار حقوق خود را خواهند گرفت، در حالی که هزینه های زندگی 

در بهرتین حالت ثابت خواهد ماند. اختصاص این بودجه بستگی به ایالت و میزان بزرگی یا کوچکی کمپانی دارد 

و شاید در نگاه اول سیاستی کمک کننده به نظر برسد اما در نهایت تنها به تخصص گرایی بیشرت کمپانی ها خواهد 

انجامید که با باال رفنت میزان بیکاری می تواند بحران بزرگرتی را در پی داشته باشد.

در منونه ای دیگر کمپانی اسکانیا در سوئد 19 هزار کارگر و کارمند خود را بدلیل آنچه بحران کرونا نامیده اخراج 

کرده در حالی که دولت سوئد هنوز بحران را به رسمیت نشناخته و تاکنون قرنطینه ای اعامل نشده است.

در ایران بیکاری، حقوق پایین و عدم پرداخت حقوق معوقه، همچنین نبود امنیت شغلی معضالت همیشگی 

طبقات فرودست بوده اند که با شیوع بیامری کرونا و خانه نشینی و اخراج های اجباری شکل بغرنج تری بخود گرفته 

است. اوج بیامری کرونا در ماه اسفند بیکاری بسیاری از کارگران فصلی همچنین دست فروش هایی را به همراه 

داشته که درآمدشان وابسته به مراسم عید نوروز است. این ها در کنار نبود حقوق بیکاری و کمک های اجتامعی 

دیگر مانند کمک هزینه ی اجاره خانه و... باعث می شود که تعداد زیادی از خانواده ها که از ترس بیامری مجبور به 

خانه نشینی شده اند در آینده ای نزدیک با خطر بیخامنانی و از دست دادن کار و درآمدشان روبرو شوند. کودکان 

کار و مهاجران وضعیت بدتری دارند و قربانیان اول این بیامری هستند.

قرنطینه

از زمان شیوع بیامری کرونا تا به امروز تجربه نشان داده که قرنطینه و بسنت مکان های عمومی که منجر به قطع 

زنجیره ی انتقال ویروس می شود کاربردی ترین روش برای مهار شیوع بیامری است. اما دولت ها متایل چندانی برای 

12-Kurzarbeit    

https://bit.ly/346CckE
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این کار نشان منی دهند. آن ها با توجه به مطالبی که در این مقاله نوشته شد بسیار نگران وضعیت اقتصادی دولت 

و بنگاه ها و نهادهای رسمایه هستند. به طور مثال زمانی ایتالیا قرنطینه را آغاز کرد که کار از کار گذشته و تعداد 

مبتالیان به بیش از چندهزار نفر رسیده بود. دولت آملان با وجود بیش از سی هزار مبتال هنوز به قرنطینه ی کامل 

دست نزده و تنها به شکل محدودی آن را انجام داده است و بیشرت آن را به انتخاب کارفرما واگذاشته که یا به 

شکل آنالین کار را ادامه دهند و اگر امکان کار به شکل آنالین وجود نداشته باشد باید کارکنان رس کار حارض شوند 

مثل فروشنده ها و کارگران ساختامنی. دولت ایران نه تنها به هیچ وجه حارض به پذیرفنت قرنطینه نیست بلکه در 

محیط کاری هم رشایط بهداشتی و ایمنی رعایت منی شود که باعث رقم خوردن یک فاجعه انسانی شده است. 

رییس جمهور برزیل قرنطینه را جنایت علیه برشیت خوانده که احتامالً منظورش از برش بنگاه های اقتصادی ای 

هستند که تحت حامیت شدید دولت نئولیربال برزیل قرار دارند. دولت انگلیس که سیاست ایمن سازی در مقابل 

کرونا بوسیله ی ابتالی مردم به ویروس را اتخاذ کرده بود پس از باال رفنت آمار مبتالیان و اعرتاض مردم مجبور به 

قبول قرنطینه شد.

اگرچه رشایط قرنطینه محدودیت های زیادی برای ما بوجود می آورد اما باید متام تالش را برای قبوالندن آن به 

دولت ها انجام دهیم و مجبورشان کنیم که رشایط الزم برای قرنطینه را نیز فراهم کنند. از جمله رسیدگی به وضع 

بی خامنان ها، کودکان کار و پناهجوها، جلوگیری از باال رفنت خشونت خانگی با ایجاد فضای امن برای زنان و کمک 

به افرادی که به لحاظ مالی در رشایط بدی هستند. دولت ها موظفند در هنگام قرنطینه برای مشکالت مالی و 

معیشتی حاصل از آن اقدام کنند از جمله راه کارهایی برای پرداخت اجاره خانه، حقوق بیکاری و کمک های مالی، 

همچنین بسته های بهداشتی و... در غیر این صورت قرنطینه می تواند صدمات زیادی به طبقات فرودست وارد 

سازد.

قبوالندن چنین رشایطی به دولت ها مستلزم جستجو و پیدا کردن راه هایی است که بتوانیم پیوندهای اجتامعی 

و انسانی خود را تا حد ممکن حفظ کرده و در مقابل سیاست هایی که دولت ها در نبود جنبش ها در خیابان 

می توانند راحت تر پیاده کنند، بایستیم. سیاست هایی که امروز نابرابری ایجاد می کند اما نقطه ی هدف آن فردای 

متام شدن اپیدمی جهانی است تا به بهانه های مختلف هرآنچه از سیاست رهایی بخش تا کنون بدست آمده و 

حفظ شده را نابود سازد.
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پناهجوها و کرونا

بخشی از افرادی که امروز در معرض ابتال به بیامری قرار دارند و کمرت کسی حتی به آن ها اشاره می کند، پناهجوها 

هستند. در چند کمپ در برلین بیامری کرونا شیوع پیدا کرده که منجر به قرنطینه ی آن کمپ ها شده است. این 

به معنی ساخنت زندانی برای پناهجوهای این کمپ ها است تا همگی به این بیامری دچار شوند. حداقل امکانات 

نگهداری می شوند، رسویس  با هم  نفر  از چند  بیش  اتاق معموالً  در هر  ندارد.  این کمپ ها وجود  در  زندگی 

بهداشتی و آشپزخانه ها عمومی هستند و تعداد پناهجوها در هر کمپ بیش از ظرفیتی است که برای آن ساختامن 

در نظر گرفته شده. این ها موجب می شود که پناهجوها نتوانند خود را حتی درون کمپ ایزوله کنند و با ورود 

اولین بیامر امکان اینکه متامی افراد کمپ براحتی دچار شوند دور از ذهن نیست. از طرف دیگر پناهجوها فاقد 

کارت بیمه ی درمانی هستند و باید یک پروسه ی بوروکراتیک را برای رسیدن به امکانات درمانی طی کنند که با 

توجه به رشایط امروز بسیار پیچیده و تا حدی ناشدنی است.

پناهجوهایی که درخواست پناهندگی آن ها از سمت اداره ی امور پناهندگی رد شده است تنها دو هفته مهلت 

دارند تا علیه آن اقدام کنند در حالی که امکان دسرتسی به وکیل غیرممکن یا بسیار سخت بوده و شاید فرد درگیر 

همین بیامری باشد. اداره ی امور پناهندگی برای حل این مشکل هیچ سیاستی اتخاذ نکرده و حتی روند بررسی 

پرونده ها را نیز متوقف نکرده است که می تواند منجر به دیپورت بسیاری از پناهجو ها شود.

رشایط در اردوگاه های پناهندگی یونان ابعاد فاجعه بارتری دارد. اردوگاه لسبوس با ظرفیت چهارهزار نفر اکنون 

هستند.  محروم  آشامیدنی  آب  به  دسرتسی  از  حتی  که  است  داده  جای  خود  در  را  نفر  هزار  بیست  از  بیش 

فاشیست هایی که از نقاط مختلف اروپا به آن جا رفته اند تا آزادانه به شکار انسان ها بپردازند تا کنون چندین بار به 

این کمپ حمله کرده اند که در یکی از این حمله ها کمپ را آتش زده و باعث مرگ چندین پناهجو شدند. حال با 

چنین وضعیتی شیوع این بیامری می تواند به یک قتل عام بزرگرت بیانجامد و این در حالی است که جامعه ی جهانی 

و دولت های منطقه ای توجهی به این مسأله ندارند. در واقع آن ها از اینکه شیوع بیامری کرونا اخبار پناهجویی 

را تحت شعاع خود قرار داده استفاده می کنند تا با وقوع چنین فاجعه ای بتوانند پاکدستانه مسأله ی مرزهای اروپا 

را حل و فصل کنند.

***

در پایان این کرونا نیست که این بحران ها را ایجاد کرده است. هامنطور که لری بریلیانت،13 اپیدمولوژیست گفته 

13- Larry Brilliant
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است: »پیدایش ویروس های جدید اجتناب ناپذیرند نه اپیدمی ها«. 

درواقع رسمایه داری با منطق سودمحور خود مشکالت زیست محیطی را ایجاد و بحران های مالی و زیستی را تولید 

کرده است و با هامن منطق سودمحور نیز منی تواند جلوی شیوع چنین اپیدمی هایی را بگیرد.

در مقابل منونه هایی از همبستگی مردمی در نقاط مختلف جهان به چشم می خورد: از پزشکان و کادرهای درمانی 

که داوطلبانه در بیامرستان ها کار می کنند تا مردمی که به نیازمندان و ساملندان در خرید و رفع نیازهای اولیه شان 

کمک می کنند، ابتکارهای محلی برای قرنطینه ی شهرهایی که دولت حارض به قرنطینه نبوده و... چشم اندازی از 

یک آلرتناتیو دیگر را نشان می دهد که بواسطه ی انسانیت و همبستگی با اپیدمی مقابله می کند و نشان می دهد 

اگر منابع انسانی و مالی که در انحصار رسمایه داری و دولت های وابسته اش قرار دارد بدست شوراهای مردمی 

اداره شود، می تواند به مراتب بهرت هنگام وقوع چنین بحران هایی عمل کند و هم می تواند امکانی را جستجو کند 

تا دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.
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