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با  است همزمان شده ضرورت جداسازیْگیر عالمبیماری  جدید فضایو  روزگاردر 

را  مانودخ شود، از ما خواسته میسوییاز  .نماوابستگی متقابل جهانی جدید بازشناسیِ

اه در انزوا نگشخصی منازل ، یا مشترک های خانوادگی، فضاهای مسكونیآپارتماندر 

خویشاوندی تبعید  یهشدفضاهای جداسازیو به  محروماز تماس اجتماعی  خود را ،داریم

سرعت به ،یلّم قلمرو یهدای اعتنا بهبی روبرو هستیم کهبا ویروسی  از سوی دیگر، کنیم؛

ی، برابر یهدربار اندیشیدندر  گیربیماری عالماین  پیامدهای. کنداز مرزها عبور می

بعیض قائل ت وابستگی متقابل جهانی و تعهدات ما نسبت به یكدیگر چیست؟ ویروسْ

اندازه  کی، ما را به کندمی رفتار طور یكسانبهبا ما  این ویروستوان گفت . میشودنمی

تهدید  جهانِدر  یستنز و یكی از نزدیكاندادن شدن، ازدستبیمار در معرض خطرِ

 یمعهکه جا کندثابت می اشحرکت و حمله یا شیوهب دهد. ویروسالوقوع قرار میقریب

 یارمیب ریکه درگ یدر مناطق ،حال در عین امااست.  آمیزطور برابر مخاطرهبهانسانی 

اکنون  شاید)داشتنِ آمادگی قبلی  در ها یا مناطقموفقیت برخی ایالتعدم ،رندیگعالم

 تنو بس یهای ملّ، تقویت سیاست(باشد کلوبعضو آن  ترینبدنام آمریكا متحد ایالات

 نانِکارآفری به میدان آمدنِهمراه است( و  زدهستیزی وحشتبیگانهمرزها )که اغلب با 

 اییشهر هایکه نابرابری دهندنشان میجهانی، همه  بر روی مصیبتی گذارمشتاق سرمایه

ترنس و استثمار اد افر ،ر، کوئیزنان ، خشونت علیهپوستان، برتری سفیداز جمله ناسیونالیسم

 ید. تعجبنکنپیدا مینیروهایشان  و تقویت بازتولیدهایی را برای راهسرعت به دارسرمایه

 .ندارد

سازی مز به آرابا روشی متمای آمریكا متحد بهداشتی در ایالاتهای مراقبت سیاست

ولید و توان تصور کرد تمی پیشاپیشیكی از سناریوهایی که  د.کناین اوضاع کمک می

 به دنبال خرید )نقدی(همین حالا  . ترامپاست 91کووید   مؤثر علیه یبازاریابی واکسن

از یک شرکت آلمانی به نام حقوق انحصاری واکسن برای ایالات متحد آمریكا 

CureVac 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 بهداشت آلمان، که وزیر کند.وی را تضمین می

شده است. یكی از سیاستمداران آلمانی،  داده یپیشنهاد اعلام کرد که چنینآلمان  جراید

ه احتمالی ب فروش انحصاری واکسنِبه هر طریق باید از »کارل لاوترباخ اظهار داشت: 

کنم تصور می «.دارد هاییداری محدودیتجلوگیری شود. سرمایه آمریكا  متحد ایالات

ط در مورد که فققیود این چنینی اعتراض کرده و از  «نحصاریا یاستفاده» قیدِ او فقط به 

زیرا  ،گونه استاین امیدوار باشیم ایید. بیشودخرسند نمینیز  رودکار میبهها یآلمان

ارزش  رانزندگی دیگ از ها بیشزندگی 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 بدان د. ایش متعجبتوان نمی و دیگر اصلا  مطرح شده است بارها  غیرعادیوضعیت یک 

غیراخلاقی یا  سازیِبزرگاز خود یجدید یههر نمون در برابر خشم ماکه  معنا نیست

 رید واکسنِبرای خ شدر تلاش باور دارد که اگر ترامپآیا . تقلیل یافته استجنایتكارانه 

، کردد میمحدو آمریكایی شهروندانِ  بهفقط واکسن را استفاده از آن  احتمالی موفق بود و

 ر نجاتباتهدیدی مرگ خودشان از که تصور این و بازده شهروندان آمریكایی هیجان

واقعا   شهروندان آمریكاییآیا  ؟کنندهای او را تحسین میتلاشیافتند ولی دیگران خیر، 

را ی وشآمریكایی را دوست دارند و ر گراییاستثنااین ، بنیادین این نوع نابرابری اجتماعیِ

کند که تصور می ترامپآیا  دانند؟حق میبهکند توصیفش می« درخشان» که خودِ ترامپ

ود؟ بازار باید تصمیم بگیرد که چگونه واکسن تهیه و توزیع ش کنندمردم فكر می بیشتر

تر از باید فرا بهداشت جهانی اینكه امربر  کردنپافشاری ترامپ دنیای اکنون در آیا

یز در ما ن بدیهی بپندارد که حق داردآیا او  هم هست؟ عقلانیت بازار باشد قابل تصور

 ر مبنایب انحصاراتی چنین اگر کنیم؟ حتیزندگی می ایلیهای چنین دنیای تخیمحدوده

ند که فقط تضمین ک واکسنتوزیع  یهاگر نحو حتیو  نشود به کار گرفته یتابعیت ملّ

ثباتی یب و تشدید مداومت در به واکسن دسترسی خواهند داشت و سایرین افرادز برخی ا
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 هجومشاهد  یقینباشد به ، زمانی که واکسن در دسترسبه حال خود رها خواهند شد

 نابرابریِ  .ستیمه به هرگونه واکسن تیابی قطعیدس برای شدگان تكمیلیبیمه ثروتمندان و

 تنهاییهب ویروسخود شود. قائل  که ویروس تبعیض کندکاری میاجتماعی و اقتصادی 

، مناسیونالیس یتنیدهدرهم هایکه با قدرت ،ها، اما ما انسانشودتبعیض قائل نمی

تبعیض  ئنا مطم، ایمشده گرفته و متحرک، شكلداریو سرمایه هراسیبیگانهنژادپرستی، 

خواهیم  یسناریوی دردناک شاهد در سال آیندهکه پیداست احتمالا   طوراین. شویمقائل می

یستن ز برای یشحق خوبر  گرانید ینهیبا هز انسانی مخلوقاتبود که در آن برخی از 

و اری سوگوهای قابل زندگیمیان را آنها دوباره این تمایز جعلی ، ورزنداصرار می

در برابر د بایکه به هر قیمتی  هاییجان ، یعنینهندبنا می سوگواریهای غیر قابل زندگی

زش ارشان در برابر بیماری و مرگ بیهایی که حفظ حیاتجان د ونشومرگ محافظت 

 شود.انگاشته می

ر آن که د ، رقابتیددهمی رخ متحد ریاست جمهوری ایالات ترقاب بر ضداینها  تمام

به رچند ، هرسدبعید به نظر میها بسیار دموکرات نامزدی حفظشانس برنی سندرز برای 

ز بارز این پیشتا در مقامرا  که بایدن یهای جدیدبینیست. پیشنی آماری غیرممكن لحاظ

 یهاز بیم وارنهم ندرز و سهم کننده است زیرا رانبسیار وی اکنون کنندها معرفی میرقابت

های جامع مراقبت یبرنامه از یک کردند،( دفاع میMedicareپزشكی برای همه )

 گانهم بهداشتی برای یهای اولیهمراقبت یکنندهتضمینتوانست میکه  یبهداشت عموم

ه میبخصوصیِ بازارمحورِ های شرکت به عمر ایبرنامه چنین ایالات متحد آمریكا باشد.در 

های شان را در قبال هزینهمرتبا  بیماران و تعهدات هایی کهداد، شرکتپایان می

بخشند وام مید و، کنندراستی غیرقابلِ پرداختند به حال خود رها مینشده که بهبینیپیش

. نیستند دنشیمهبقابل افرادی که و  گاننشد، بیمهشدگانمراتب وحشیانه بین بیمهسلسله به

 مثابهی بهاشتهای بهدمراقبت یهبارندرز درس رویكرد سوسیالیستیشاید درخورتر باشد که 

 یهالیزابت وارن در مراحل اولی با آنچهسوسیال دموکراتیک توصیف شود که  یدیدگاه

 درمانی پوشش سندرزندارد. به نظر  یتفاوت از اساس خود مطرح کرد کمپین انتخاباتی
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های نوع مراقبتآن هر انسانی حق دارد به  این است که ، منظور اواست «ربشحقوق » 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 ناشی تعهدی که، کنیمنمی

مردم آمریكا را متقاعد  ستبایمیچنین تصوری، هم سندرز و هم وارن  یهباردر عمومی

های از ما مراقبت کدامخواهیم در دنیایی زندگی کنیم که در آن هیچد که ما میردنکمی

صادی و اقت جهانی یهدربار دیگر، ما باید بیانبه  .را از سایرین دریغ نكنیم بهداشتی

اد به که برخی از افر باشدن پذیرش قابل اساساز که 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 هاسایر انساناین فرصت از 

 واکسن را تأمین کند.  یهپرداخت کنند که بتواند هزین

ی در مرحله شدهنامثبت دهندگان دموکراتِرأیبا همراه که من  ایلییكی از دل

 یتصورن داشتبرای  ،که او به همراه وارن بودرأی دادم این  سندرز به مقدماتی در کالیفرنیا

ری برای برابحكم داده بود جمعی  ایهخواست که انگار گشودند،راهی  ماندیگر از جهان

، از یستنبرای ز لوازمی بر پافشاری کنیمایم تا جمع شده که در آن بنیادین، برای جهانی

ه بدون توجه ب باشد،همگان به طور برابر در دسترس  درمانی هایمراقبتکه این جمله

توانست این سیاست می یا خیر.مالی داریم  استطاعتچه کسی هستیم یا اینكه آیا  کهاین

 دهستن های بهداشت جهانیکه متعهد به مراقبت با سایر کشورهایی [برای ما همراه]

ی فراملّ های بهداشتیمراقبت سیاست توانستاز این رو می، مقرر کند مسئولیت مشترک

 کند.  برقرارهای برابری تحقق آرمان در راستای

 وترامپ انجامد به میشک بیی انتخاب ملّکه  دهندنشان میهای جدید نظرسنجی

ها، خانمانبی ثباتیِکند و بیمی تعطیلزندگی روزمره را گیر المزیرا بیماری ع ندبای

 ای که بر اساس آنکوتاه بود، ایده این ایدهعمر . دیابو فقرا شدت می گاننشدبیمه

 متعهد است بهکه  دیدن جهانی خواهانِشویم بتبدیل هایی به انسانتوانستیم می
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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 کردندندرز و وارن این امكان دیگر را س

تی اگر ح گذاری کرد.و ارزش اندیشیدنکند شروع به داری برای ما تعیین میکه سرمایه

ما ند، ک سندرز قدرت خود را بازیابی که رسدو بعید به نظر می نباشد وارن دیگر کاندیدا

ها با رفتار با تمام زندگی در مقام مردم، چرا ما الخصوص حالاعلی، باید بپرسیم همچنان

که تصور اینهنوز از  چرا برخیهنوز مخالفیم؟  ای که گویی ارزش برابر دارندگونهبه

پ گونه که ترامها )آنترامپ به دنبال تأمین واکسنی است که حافظ جان آمریكایی

 ی وپیشنهاد بهداشت جهان آیند؟هاست به هیجان میکند( پیش از سایر انسانتعریف می

 ایانگاره، كاآمری متحد در ایالات 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. آرمانآیند این می

مسخره شد به آن اندازه « گرایانواقع» از سویهای شجاعانه و دلسوزانه که اندازچشماین 

خی بر - فرادا روزافزونِ شمار بگذارند و افی را به خود جلب کنندتوجه ک ت یافتند تافرص

  جهان داشته باشند. تغییرمیل به  –برای اولین بار 

 را زنده نگه داریم. میلامیدوارم بتوانیم آن 
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