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 گیری کرونابازتولید اجتماعی و همه 1

 هاشار

های کز نظری فمینیستکه محل تمر اجتماعی بازتولید ییهنظر هدفِ

 هاییپرسش به پاسخ یارائه و سازیروشن های اخیر بودهمارکسیست در سال

 سپ کند،می لیدتو را جامعه ثروت یتمام کارگران کار اگر :است گونه ینا از

 کارگر هب ییهاایندفر نوع چه: یگرد عبارت به کند؟می لیدتو را کارگر کسی چه

 لیدتو را جامعه ثروت بتواند تا برسد خود کار محل به روز هر دهدمی امکان

 و هاپارک ،میعمو ونقلحمل نظام ،آموزش ،شبانه خوشِ خواب ،صبحانه کند؟

ری کز نظکه محل تمر اجتماعی بازتولید ییهنظر هدفِ و... میعمو یهاکتابخانه

 و سازیروشن های اخیر بودههای مارکسیست در سالفمینیستو پراکسیس 

محوری و طراحی مبارزات فمینیستی در این  پرسشاین  به پاسخ یارائه

 چارچوب است.

پردازان بازتولید اجتماعی در ترین نظریهباتاچاریا یکی از برجستهتیتی 

 یگیری ویروس کرونا با او شده بود برخمناسبت همهحاضر که به وگویگفت

 اقتصاد سیاسینقد  – کند.ابعاد و اهمیت این نظریه را بازگو می

ار ک  بخشْاتکه کار مراقبتی و حیوضوح نشان داده بحران ویروس کرونا به

 اساسی جامعه است.

 نشان داده که جامعه به چه سرعتی رحمانهبیی ویروس کرونا با صراحتی گیرهمه

نیم. با زندگی ک - توانیمیا نمی - توانیمیتواند تغییر کند، و در نبود چه چیزهایی ممی

ان بحر یتواند در دورهمی یدارسرمایهچشمان خود دیدیم که بخشی بزرگی از اقتصاد 

شود. امروز که منابع به سمت خدمات درمانی هدایت میبیفتد، درحالی از کاراساساً 

ت: گفتند ناممکن اسشاهد اتفاق افتادن بسیاری چیزها هستیم که تا چندی پیش می
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ی مسکن، و حتی هاها و وامها، تا به تعویق انداختن اجارهاز آزاد کردن زندانیان از زندان

 پرداخت نقدی مستقیم به افراد در سرتاسر کشور.

بازار اندیشد که به جای نیازهای ای میتیتی باتاچاریا مدتی است به جامعه
ی انسانی حرکت کند. او استاد تاریخ و سرپرست ها، در راستای زندگیتعالیباری

ک رصدی: ینیسم نود و نه دیفممشترک  یمطالعات جهانی دانشگاه پوردو و نویسنده
رایگان به صورت الکترونیکی توسط انتشارات ورسو بهاست )که هم اکنون  مانیفست

اسپکتر  یمجله یدراختیار همگان قرار دارد(. او همچنین از اعضای هیئت تحریریه

(Spectre و ویراستار کتاب )مرکز بر بازتطبقه،  بازترسیمبازتولید اجتماعی:  ینظریه
ماعی بازتولید اجت یوگو به این مسئله پرداختیم که نظریهگفتاست. در این  سرکوب

دهد، چپ در وضعیت کنونی چه مطالباتی می شرایط کنونی چه درسی به ما یدرباره

 یاجعهفبروز ا بهره گیریم تا مانع هتوانیم از این آموختهیباید داشته باشد، و چگونه م

 هوایی شویم.وآب

*** 

 بازتولید اجتماعی چیست. ی: درابتدا، مختصراً توضیح دهید نظریهسارا جف

ی است که یهاو نهاد ها: بهترین تعریف از بازتولید اجتماعی، فعالیتتیتی باتاچاریا

را  هااین یاند. من همهالزمکردن نسل بشر  برای خلق زندگی، حفظ آن و جایگزین

 نامم.یم 1«بخشحیات»ی هافعالیت

بخشی همان به دنیا آوردن انسان است. اما برای حفظ ترین مفهوم حیاتسرراست

ی دیگر مانند تمیزکاری، تغذیه، آشپزی، و هااین زندگی به انبوهی از فعالیت

ملزومات نهادیِ مادی نیز برای این امر وجود دارد:  داریم. وشوی لباس نیازتشس

امکانات  ،آمد به اقصی نقاطورفت براینقل عمومی وحمل ،سرپناهی برای زندگی

                                                      

making-Life 1 چندین مفهوم مختلف مطرح شده « ساختن–»: در این متن با استفاده از ترکیب

برای  Thing-makingبرگردانده شده. « بخشحیات»ترین آنها همین عبارت است که به است. مهم

ترجمه شده، و در نهایت « سودآوری»به  profit-makingخوانایی متن بصورت فعلی ترجمه شده، 

world-making  برگردانده شده است. « گردانجهان»به 
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از  های پس از مدرسه. مدارس و بیمارستانهاها و برنامهتفریحی عمومی مانند پارک

 بخشی ضرورت دارند.ی بنیادی هستند که برای حفظ زندگی و حیاتهاجمله نهاد

بخشی نقش دارند کار بازتولید حیاتیند افرکه در  هاو نهاد هابه این فعالیت

گوییم. اما بازتولید اجتماعی همچنان یک ی بازتولید اجتماعی میها اجتماعی و نهاد

توان به جهان اطراف نگریست و تالش است که از مجرای آن می منظریچارچوب است. 

خود ردیابی  یدهد منشأ ثروت را در جامعهبه فهم آن کرد. این چارچوب اجازه می

 کنیم، که هم در زندگی انسانی نهفته است و هم  در کار انسانی.

بخشی است: مقابل حیات یی نقطهدارسرمایه منظری یا دارسرمایهچارچوب 

ی پرسش این دارسرمایهاست. در  3یا سودآوری 2ی به دنبال ساختن چیزهادارسرمایه

ای چرا که چیزها سودآوراند. هیچ مالحظه« کرد؟شود تولید یم چه قدر بیشتر»است: 

خلق امپراتوری  بر زندگی مردم وجود ندارد، و تنها دغدغهْ هاتأثیر این چیز یدرباره

 ی حاکم بالمنازع آن است.دارسرمایهچیزها است که 

مانند پرستاری،  ی بازتولید اجتماعی ــهادر بخش هاو شغل هابیشتر این فعالیت

جا که در نظام کارگران زن قرار دارد. و از آن  یعهدهــ غالباً بریزکاریتدریس، تم

ها بخشی، این کارگران و این فعالیتها اهمیت دارد، و نه حیاتی تولید چیزدارسرمایه

ترین بازتولید اجتماعی کم یشوند. کارگران حوزهارزش جلوه داده میشدیداً کم

ا آزار ها پیوسته بنشوند، آمی نفراتی هستند که از کار بیکارپرداختی را دارند و اولین 

 کنند.می جنسی طرف هستند و اغلب خشونت مستقیم را تجربه

ند جان گویند حاضرمی 4یی مانند گلن بکهاای هستیم که غولهن: ما در زماجف

گویای همه چیز داری بتواند به کار خود ادامه دهد ــ که خود خود را بدهند تا سرمایه

 است.

                                                      

2 Thing-making 

3 Profit-making 

4 Glenn Beck 
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باری از دو جهت بسیار روشنگر بوده است. : بحران کرونا به شکل اسفباتاچاریا

بازتولید  یی حوزههانیستیها پیش فمنخست، چیزی را تصریح کرده که از مدت

کار اساسی جامعه است. هم  بخشْگفتند، یعنی کار مراقبتی و کار حیاتاجتماعی می

س ما به کارگزاران بور»گوید نمی بریم کسی کامل به سرمی یهاکنون که ما در قرنطی

گویند: می «گذاری نیاز داریم! اجازه دهید این خدمات باز بمانند!ی سرمایههایا بانک

ادامه  هاآوری زبالهها به کار ادامه دهند، خدمات جمعچینظافت و بگذارید پرستاران»

خدمات » ها، تمیزکاری: اینپناهسرغذا، سوخت، « یابد، تولید غذا همچنان جلو رود.

 هستند.« اساسی

ی را در قبال یک بیماری دارسرمایهباری ناتوانی طور اسفبهاین بحران همچنین 

چرخد تا می گیر آشکار کرده است، همان سیستمی که حول حداکثرسازی سودهمه

ترین قربانیان این همهکنند که بزرگمی ان اینطور استداللدارسرمایهزندگی. حفظ 

قربانی اصلی اقتصاد   اند، بلکهی بی شماری نیستند که از دست رفتههاجان گیریْ

پذیرترین کودک خردسالی است که آسیب کوفتی است. گویی در این میان اقتصادْ

 نند.دفاع ک آنی آخته از هااند با شمشیرآمادههمگی از ترامپ گرفته تا بوریس جانسون 

سازی و اقدامات در همین حال، در ایاالت متحده بخش خدمات درمانی با خصوصی

گویند پرستاران باید در خانه ماسک می ریاضتی به نابودی کشانده شده است. مردم

بخشی و خودِ زندگی را خصوصی کرده حیات یْدارسرمایهام بسازند. من همیشه گفته

بندی گیری با کلمات دیگری صورتهمهاز است، اما معتقدم باید این موضوع را بعد 

 «کند.می زمان مرگ را اجتماعیی زندگی را خصوصی اما همدارسرمایه»کنیم: 

زدایی از کار مراقبتی و اشکال دیگر ی ارزش: قصد داشتم بیشتر درباره شیوهجف

کار بازتولید اجتماعی صحبت کنم. فرماندار ایالت پنسیلوانیا فهرست دقیقی از 

توانستند باز بمانند. کارگران خدمات می وکارهای حافظ زندگی داشت کهکسب

شزبهداشتی از کارکردن سر باز زدند چرا که امکانات مراقبتی نداشتند. گرایش ما به ار

ارگرانِ ک یزدایی از این نوع کار تحت تأثیر این فضا است و همچنین به نگرش ما درباره

 دهد.این حوزه شکل می
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های سالمندان و صنعت خدمات آسایشگاهی در حال حاضر پذیرای : خانهباتاچاریا

 یحدوداً چهار میلیون نفر در ایاالت متحده است. بیشتر این افراد تحت پوشش بیمه

بیمار  هزار383مراقبت درمانی هستند. اخیراً نیویرک تایمز گزارش کرده که ساالنه 

دهند می جان خود را از دست ها، به دلیل عفونتهنگام اقامت بلندمدت در آسایشگاه

های بهداشتیِ مناسب گذاری در تأسیسات و رویهبرای سرمایه فقدان اراده یکه نتیجه

اند. این موضوع را کنار این داشته هایگیرهمهنقش مهمی در تشدید  هااست. این نهاد

 میلیون نفر تحت هیچ پوشش درمانی نیستند. 22واقعیت بگذاریم که در ایاالت متحده 

سالمندان و مددکاران در ایاالت متحده زنان  ینزدیک نود درصد کارکنان خانه

توانم با دهند. نمیمی پوست تشکیلدرصد آنان را زنان رنگین 03هستند. بیش از 

بدون مدارک شناسایی هستند.  هاتواند( چه تعداد از آننمی کساطمینان بگویم )هیچ

اند، از یک سو، در معرض از دست دادن شغل آسیببه شکل مضاعف در معرض  هاآن

ر میانگین طوبهها . آن(ICE)مهاجرت و گمرک  یو از سوی دیگر در خطر یورش اداره

 گیرند و اکثراً برای مرخصی بیماری چیزی دریافتده دالر در ساعت دستمزد می

درمانی ندارند. کار این زنان بسیاری از خدمات آسایشگاهی  یکنند و بیمهنمی

 دارد.کشورمان را سرپا نگه می

را انتخاب کردم که در فهرست خدمات اساسی  های شغلهابندیتعدادی از دسته

در ایاالت ایندیانا و پنسیلوانیا قرار دارند. و سپس دستمزد این کارگران خدمات اساسی 

نجومی بود. کارگران این خدمات که  را با دستمزد مدیران اجرایی مقایسه کردم. تفاوتْ

همیشه اساسی  هاو سوسیالیست هانیستیما فم همانطور که -انداساسیشود گفته می

گیرند، در حالی که بانکدارها می تر از ده دالربه ازای هرساعت کار کم –دانستیم می

 اند.شان نشستهگرم جایدر 

یی را مطرح کنیم، مثالً وضع فوری آنچه هادر طول بحران کرونا ما باید خواسته

شان جان هانامیم. آنمی کارهای اساسیبرای کارگران مراقبتی و « یگیرهمهحقوق »

اند، و نیازمند دستمزد بسیار باالتری هستند. باید فوراً در شان گذاشتهرا در کف دست

کردن خدمات درمانیِ گذاری کرد، و برای ملیو خدمات پزشکی سرمایه هابیمارستان

ز دیگر مراقبت ا یخصوصی )مانند آنچه که در اسپانیا انجام شده( تالش نمود. مطالبه
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خصوص کارگرانی است که باید برای بهافراد  یی مالی فوری به همههاکودکان و کمک

شان متوقف گردد، از خانه خارج شوند. همچنین باید حمالت به مهاجران یا اخراج کارْ

ترسند می هاآن -داردبازمیی پزشکی هاها افراد را از دسترسی به کمکهجوم  زیرا این

 مهاجرت پیدا شود. ایرلند و پرتغال قانونی یاداره یوکلهبه دکتر مراجعه کنند مبادا سر

ند. کمی اند که تمامی ویزاها را تمدید و وضعیت غیرقانونی مهاجران را ملغیکردهوضع 

 را دنبال کنیم. هاما باید این الگو

واشنگتن رخ داد، چراکه پرستاران : یکی از موارد شیوع گسترده در ایالت جف

د. سالمندان منتقل کردن یشغله بودند و درنتیجه ویروس را به چندین خانهخانگی چند

 شود. می دستمزد ناکافی در یک شغل باعث گسترش هرچه بیشتر ویروس

: ویروس به یک معنا دموکراتیک است. حتی پرنس چارلز را در امان باتاچاریا

ه نباید فریب بخوریم که گویی دسترسی به درمان به همان اندازه نگذاشته است. البت

ی، فقر و دارسرمایهدر  هابیماری یدموکراتیک است که انتشار ویروس. مانند همه

 دسترسی به درمان است که تعیین خواهد کرد چه کسی زنده بماند و چه کسی بمیرد.

وزیر رندرا مودی نخستکشورم، هندوستان شاهد اثرات ویرانگری خواهد بود. نا

کارها وکسبکامل را صادر کرده است.  یفاشیست هند دستور بیست و یک روز قرنطینه

افتد؟ آیا می اند. چه اتفاقی برای کارگران مهاجرشدهدر تمام شهرها عمدتاً متوقف 

کارگر مهاجر عمالً سرتاسر کشور را  هاکند؟ خیر. میلیونمی فکری هامودی به حال آن

ان خیاب ی مردم سرگردان درهایشان بازگردند، صفهاروند تا به روستامی با پای پیاده

نقل عمومی و وحملی هاکنند. مودی تمام راهمی را از غرب به شرق طی هاتمام مسیر

چون ممکن است شان جلوگیری کند، شخصی را بسته تا از بازگشت مردم به زادگاه

ج ی خارهاباعث سرایت بیماری شوند. با این حال، او امکان پرواز برگشت هندوستانی

ای در نظر ی ویژههارا تضمین کرد. پرواز -متوسط مرفه یی طبقههاهندوستانی-کشور

اجازه فرود یافتند، و  ئاًها برخی پروازها استثنارغم تعطیلی فرودگاهعلیگرفته شد، 

 ای ویژه صادر شد.ویزاه

جنوب جهانی در  کشورهای دارسرمایهی هاای است که شماری از حکومترویهاین 

ی هاکرونا در حاشیه یزودی شاهد حضور گستردهبهاند. قبال فقرایشان اتخاذ کرده
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هایی از سمت کلکلته، بمبئی، ژوهانسبورگ و غیره خواهیم بود. همین حاال هم گزاره

ای است برای بهبود گوید این ویروس شیوهرسد که میمی گذاران ما به گوشقانون

فراخوان اصالح  هاموارد نامطلوب خالص شود. این نوع صحبت زمین تا از شرّ یکره

 ها است. ترینها و ضعیفترینپذیرنژادی با هدف پاکسازی اجتماعیِ آسیب

ی انتشار گازها هاگرفت که بدون انسانتوان از وضعیت پیش آمده نتیجه : نمیجف

ها نیستیم. یابد، چون در وضعیت کنونی شاهد مرگ اکثر انسانای کاهش میگلخانه

فرسا از کار جایی گوید که جهان بدون این حجم طاقتدر واقع، این وضعیت به ما می

هستند که تر خواهد بود، زیرا اکنون آدمیان فقط مشغول به انجام کارهایی بسیار سالم

 بخش خواندید.شما کارهای حیات

ند دامی شروع دوباره برای زمین ی: استداللی که ویروس کرونا را دکمهباتاچاریا

 شروعِ یدر عوض باید در پی دکمه محیط زیست است. یاستداللی فاشیستی در حوزه

یابی اجتماعی بود. اگر این ویروس را پشت سر بگذاریم و مثل قبل به سازمان یدوباره

 ای عایدمان نشده است.آموختهزندگی برگردیم هیچ 

ایم تا از زیبایی و کردهرا پیدا  وقتاز آنجا که ماندن در خانه ضروری شده، این 

گذاریم. اما نباید اشتراک میها به یمان را با آنهاوجود کسانی لذت ببریم که خانه

کنند، هممی ی همانطور که امنیت و ایمنی را فراهمدارسرمایهها در فراموش کرد خانه

ی باورنکردنی نیز هستند. دو روز پیش، ایمیلی از یکی از ها زمان محل بروز خشونت

انه وطلبخانگی[ دریافت کردم که قبالً در آنجا دا های امن ]برای قربانیان خشونتخانه

کردم. آنها از من پرسیدند که آیا امکان همکاری مجدد دارم، چرا که انتظار میمی کار

 رود موارد حاد زیاد شود.

 مشابهی هایگزارشنیست من در برزیل، سریالنکا و هندوستان یرفقای فم

انه خ دهند: افزایش ناگهانی در بدرفتاری خانگی، چراکه مردم دیگر طاقت ماندن درمی

گذاری فیزیکی و را ندارند. ما به انزوای اجتماعی احتیاجی نداریم. ما نیازمند فاصله

ای را که آن طرف خیابان سالخورده یتوانیم همسایهنمی همبستگی اجتماعی هستیم.

 کند نادیده بگیریم؛ شاید رفتن به خواروبار فروشی برایشان چندان امن نباشد.می زندگی

کار  رِس توانیم همکارانمان را نادیده بگیریم که با چشمانی کبود و پوشیده از آرایشْنمی
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گویند سرشان اشتباهی به در و دیوار خورده است. ما باید منظم شوند و میحاضر می

 شان را بررسی کنیم.وضعیت

های گذاران ما حداقلمردم خود داوطلبانه مشغول این کارها هستند، هرچند قانون

کنند تا واقعاً مردم را به انجام آن تشویق کنند. معلمان می ممکن را هم به زور فراهم

 دهند ومی  شوند و برایشان دست تکانمی آموزان رددانشی هابا ماشین از کنار خانه

تحصیلی من مثل بسیاری مناطق  یمنطقه« شود!می همه چیز درست»گویند: می

ی غذایی درِ خانه هادهد. در ایالت من، وعدهمی ر هجده سال غذادیگر، به افراد زی

مداری پشت این داستان نیست. این شود. دولت فدرال یا هیچ سیاستمی تحویل داده

گیرند این کار را انجام می معلمان و ]مسئوالن[ مناطق تحصیلی هستند که تصمیم

خورد که در این می چشم بدهند. عملکرد درخشانی از همبستگی، عشق و مراقبت به

 بحران هولناک درحال شکوفایی است. منشأ امید ما همین جا است.

کند کارخانگی است، چرا می : چیزی که فکر من را هم اکنون به خود مشغولجف

که مردم هنوز به « اساسی»که در موقعیتی قرار داریم که بخش زیادی از این کارهای 

شود. به این ترتیب، کارهای مراقبتی در خانه می مآن مشغول هستند، توسط زنان انجا

شان قرار گرفته که ناگهان که در حالت عادی بر عهده زنان بود، اکنون بر دوش شوهران

انداز جدیدی برای درک اند. این تحوالت چه چشمپیدا کرده« اساسی»تر جایگاهی کم

 کند؟می برخی افراد از کار بازتولید اجتماعی ایجاد

 دهدمی بسیار جالبی انجام داد که نشان ی: جون سی ویلیامز مطالعهاریاباتاچ

 متوسط مشارکت یکارگر در مراقبت از کودکان بیشتر از مردان طبقه یمردان طبقه

کنند درحالی که مردان می متوسط بیشتر در بوق و کرنا یکنند. مردان طبقهمی

 آید.را که کار زنان به حساب میکارگر دوست ندارند آن را بازگو کنند چ یطبقه

دانم آیا روزی این تابو تا حدی شکسته خواهد شد؟ در ایاالت متحده زنان نمی

اند. این نُه ساعت ای نه ساعت بیشتر از مردان به کارخانگی مشغولطور میانگین هفتهبه

 مردان از دانم آیا این طرز فکر تغییر خواهد کرد. آیانمی ممکن است تغییر کند اما

ان شحفظ خانواده در کنار یکدیگر احساس غرور خواهند کرد درحالی که شریک زندگی

 دارد؟نگه میم سرپا جهان را 
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شود مردان به انجام این کارها : همانطور که گفتید، یکی از دالیلی که باعث میجف

بسیاری از کارها شود. همچنین اذعان نکنند از این رو است که کار زنان شمرده می

دهند می ی مراقبتی را انجامهاای از افرادی که این کارنژادی شده است. بخش عمده

 پوست هستند.زنان مهاجر و زنان رنگین

: در ایاالت متحده مسئله نژادی شده است. در مناطق دیگر جهان به باتاچاریا

نی پاییهامعموالً کاستو  هاعنوان مثال در هندوستان کماکان زنان مهاجر و فقیرترین

پذیرترین قشرهای هر بر دوش آسیب هادهند. این کاراین نوع کارها را انجام می دست

 این وضعیت است. یدهندهبازتابشان ای افتاده است. دستمزد و عایدیجامعه

 پوست انجاماز لحاظ بازتولید اجتماعی، بسیاری از وظایف روزانه توسط زنان رنگین

شود. بدون زنان مهاجر و زنان سیاه قادر نخواهیم بود غذا بخوریم، درخیابان قدم می

یی تمیز داشته هاو هتل هابزنیم، از کودکان و سالخوردگان خود مراقب کنیم و خانه

 ی به تمامی انکار شده است.دارسرمایهاز جانب  0گردانجهانباشیم. این کارِ 

شود. اما می شنویم که بحران کنونی دارد شبیه جنگمی کراتبه: این روزها جف

کند، زیرا تمام کاری می به عنوان اقتصاد ضد جنگی یاد اقتصاددان از آنْ 6جیمز مِدوِیِ

مقابل جنگ است. باید تولید را کاهش دهیم. امیدوارم این  یکه باید انجام بدهیم نقطه

ی است، و حتی در جهانی اساساً متفاوت روند باعث شود که بفهمیم آن کاری که ضرور

وارهمند، در قیاس با بتبه طور نظام هاادامه خواهد داشت، همان کاری است که قرن

 ارزش جلوه داده شده است. کم، «نیروهای نظامی»سازی از 

نظرم که باید تولید کاهش پیدا کند، البته نه تمام انواع تولید. هم: با جیمز باتاچاریا

بخش را افزایش بدهیم. در حیاتما باید تولید محصوالت پزشکی، غذا و سایر منابع 

دوستان پرستاری دارم که بدون هیچ  – ثروتمندترین کشور جهان  –ایاالت متحده 

 روند.می تجهیزات مناسبی سرکار

                                                      

0 World-making 

6 James Meadway 
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مثال، خرید آنالین را در نظر بگیرید. خیلی دلچسب خواهد بود اگر بتوانیم به عنوان 

تان باشد که حتی سفارش یک تعدادی لباس یا کفش سفارش بدهیم. اما باید حواس

کار متفاوت دست به دست شود   جفت کفش حاضر و آماده باید بین تعداد زیادی محل

در نظر بگیرید، یا  افرادی را که در پایانهتا به در خانه شما برسد. رانندگان کامیون را 

ها را به عهده دارند. اگر به کنند، یا افرادی که نظافت این پایانهها کار میهای کامیون

ای نیست. اما بد نیست آن جفت دهید، مسئلهمی صورت آنالین دارویی ضروری سفارش

 انتظار باقی بماند. ست فهرکفش دوست داشتنی در 

کنیم. ما نمی فکر موالً به کارِنامرئی نهفته در پشت ]سفارش[ آن جفت کفشما مع

ه را ب تولید و عرضه، این جفت کفش یگیریم که در زنجیرهنمی انسانی را در نظر

شان فکر کنیم دربارهگیری کرونا مجبوریم رساند. اما در این دوران همهمی ماندرخانه

ها را در معرض خطر سرکار رفتن و انجام این کار قرار آن و مشخص کنیم که آیا باید

تحمیل کنیم؟ مسئله بر سر نگاه به کار  هاخواهیم این خطر را به آندهیم؟ آیا می

 انسانی است، نه به محصول کار انسانی.

شود: به مطرح می 2«هایمان حمایت کنیماز سرباز»ای دیگر درباره عبارت نکته

کلی بازتعریف شود. کارگران ما در بخش خدمات درمانی، بهنظرم باید معنای سرباز 

کسانی  هاهای ما هستند. آنسرباز ها: اینها، کارگران دفع زبالههاچینظافتتولید غذا، 

هستند که باید حمایت کنیم. نباید سربازها را همچون افرادی تصور کنیم که زندگی 

را در مقام کسانی بیابیم که زندگی بخش و حافظ آن  هاکنند. باید آنمی لبرا س

 هستند.

ی با هدف مقابله با تغییرات دارسرمایهست که شاهد امتناع از تغییر ها: دههجف

کند؛  تواند تغییر چیز با چه سرعتی میایم، و اکنون شاهدیم همههوایی بودهوآب

فورد قرار است خط تولیدشان را به ساخت  یحتی کارخانهسازی و ی مشروبهاکارخانه

ی طبی تغییر دهند. چه درسی از این وضعیت هاکننده یا ماسکهای ضدعفونیمحلول

 آموزیم؟ می هواییوآب  یبرای مبارزه با فاجعه

                                                      

2 Support our troops 
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الزم اما ناکافی است. ما باید مبارزه  ایجاد زیرساختْ ما برای ی: مبارزهباتاچاریا

مراتب دشوارتر بهیابی اجتماعی را تغییر دهیم. این کار سازمان یکنیم تا نگرش درباره

اکنون روشن همی دموکراتیک و اجتماعی است. هاصرف برای دستاورد یاز از مبارزه

 غذا در سطح جهانی ختماست هر افزایشی در دمای زمین به بحران در توانایی تولید 

 شود.می

ای که در اگر در این روند بازبینی نشود دما بسیار افزایش خواهد یافت، به گونه

ای برای بیشتر سال ناممکن مناطقی مانند آسیای جنوبی و آفریقا، کشاورزی غیرگلخانه

 -کندمی زندگیام در آنجا  شهری که خانواده -امروز در دهلی .تلف خواهند شد هاو دام

مدارس مجبورند مدت زیادی از سال تحصیلی را به خاطر هوای بسیار گرم و در زمستان 

 به دلیل آلودگی هوا تعطیل کنند.

 یزدگی و افزایش بالقوهتهدید بر سر تولید غذا در سرتاسر جهان با افزایش جنسیت

ن آورد« مسئولیت»زنانه خشونت علیه زنان همراه خواهد بود، زیرا زنان و افراد با هویت 

و چه بسا عمالً تولید غذا را بر عهده دارند. و هم اکنون با بحران آب  هاغذا سر سفره

 شرب سالم در سرتاسر جهان روبرو هستیم که بدتر نیز خواهد شد.

هوایی به همان صورت وبه کالم دیگر، تا زمانی که واکنش ما درمورد تغییرات آب

اضطراری ویروس کرونا داریم، فراگیری کرونا دربرابر بالیی   یتنباشد که امروز با وضع

هوایی موقتی وکه قرار است سرمان خراب شود حکم شوخی را دارد. آخرالزمانِ آب

 نخواهد بود و بسیاری افراد جایی برای پناه آوردن نخواهند داشت.

در قبال یک  ایالعادهتوانند اقدامات خارقمی دارسرمایهی هااکنون شاهدیم دولت

درصدِ دستمزد بسیاری از کارگران را  83بحران اتخاد کنند. دولت بریتانیا پرداخت 

حواله بفرستد. اما اگر  هاکند. دولت ایاالت متحده قصد دارد برای خانوادهتضمین می

بر ضروریات کنونی به محض رفتن بحران کرونا فراموش   این نوع اقدامات و پافشاری

 هوایی هیچ راه نجاتی نخواهیم داشت. ون آخرالزمان آبشود، با آمد

کار وکند به وضعیت قبلی کسبمی ی سعیدارسرمایه، 11پس از بحران کووید 

ما است که نگذاریم  یی فسیلی همچنان مصرف خواهند شد. وظیفههابازگردد. سوخت

 فراموش کند.گذشت را که ی آنچه دارسرمایهنظام 
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