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(1) 

 داریویروس کرونا: بحران سرمایه

 ریچارد وُلف 

 
داری )چهار صنعت بهداشتی سرمایه -سودمحور، مجتمع صنعتی ناکامی کامل نظام 

نظر  ی سلامتی( را درهای بیمهها، سازندگان دارو و ابزارها، و شرکتپزشکان، بیمارستان

ها تصمیم گرفتند تا برای یک مشکل ویروسی جدی تدارک لازم را نبینند. بگیریم. این

خدمات  کردننفع اجتماعیت امریکا را بهای به این عظمت ایدئولوژی و سیاسآیا 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 فاصلهشدت آسیب دیدهبهکه 

 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 جز سرمایهند بهدر امریکا، حاضرند هرچیزی را سرزنش کن

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 

فقط نژادپرستانه بلکه ضدوحدت است و درضمن ها، نهولی این نوع سرزنش کردن

ات اند. تحولها 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

رسی و لانی به بررو، علم پزشکلی برای مدت طوی بشر شده است. ازهمینمرگ گسترده

، یا ویروس 9191ها دست زده است. شیوع بیماری آنفلوآنزا در ی ویروسپژوهش درباره
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ها هزار تن را در امریکا کشت و باعث مرگ میلیون 077حدود  (H9N9)اچ وان ان وان 

س کتن دیگر در دیگر کشورهای جهان شد. این ویروس از کانزاس شروع شد ولی هیچ

 9771ر د« آنفلونزای خوکی»همین ویروس به صورت «. ویروس امریکایی» به آن نگفت 

( 9799( و مرس ) از 9779-9772تر هم سارس )های تازهدوباره ظاهر شد. و ویروس

 هستند. 

های های بعدی ویروسمند برای شیوعها، تدارک نظامی ویروسبا توجه به تاریخچه

ی زهانداخطرناک یک نیاز آشکار اجتماعی بود. تدارک ابزارهای لازم برای آزمایش به

از ند شوهایی که آلوده میها واحد(، برای تشخیص و جداسازی آنکافی )درواقع میلیون

تنفسی، کمک هایشدت ضروری بود. تولیدکنندگان دستگاهکسانی که آلوده نیستند، به

د های آموزشی بایکردند. 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 لازم برای ریزیهای گسترش بیماری، باید برنامهعدت کنند. برای بستن راهبیماری مسا

ی امکانات لازم و ضروری، با مدیریت مؤثر، توزیع مواد گیری اجتماعی، و تهیهفاصله

تماعی، گیری اجآمدهای فاصلهگرفت. به همین نحو، برای مقابله با پیموردنیاز انجام می

قدرت  ی عرضه، از دست رفتنها، اختلال در زنجیرهلی شرکتبیکارکردن کارگران، تعطی

ا شوند رها که بیکار میشد. آنریزی میها باید برنامهبار وامخرید، و بازارهای فاجعه

ند. گیری اجتماعی کمک کنکار گرفت تا در مدیریت و اجرای فاصلهتوان دوباره بهمی

 م نگرفته است. ریزی کافی انجاگونه برنامهبا این همه هیچ

ام، ناموفق بوده که اشاره کرده« بایدها»ی مواردی از این داری امریکا در همهسرمایه

که اند چراکه برای اینداری در خدمت به بهداشت عمومی موفق نبودهاست. 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 عدمر جبران زیاند
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شوند( دارای های بزرگ انتخاب میچون رهبران دولتی هم )که عمدتاً از رؤسای شرکت

 ی تفکر هستند. همان شیوه

اسناد  از چین رسید. 9791آگاهی از ویروس کرونای جدید و خطرناک در دسامبر 

دهد که ی گذشته نشان میدر ماه ژانویه (CDC)ها و کنترل بیماری مرکز جلوگیری

 دانستندچنین میاند و همطور کامل از خطر عظیمی که وجود داشت آگاه بودهها بهآن

اعی در گیری اجتمای برای فاصلههای شدیداً محدودکنندهکه به همین دلیل چین سیاست

در  عظیم منابع دولتی و بخش خصوصی پیش گرفت تا ویروس را کنترل کند. ترکیب

ه کار ی جنوبی هم بالشعاع بهداشت عمومی قرار بگیرد. کرهچین باعث شد تا سود تحت

ی نولیبرالیسم را سلطه 9107ی مشابهی دست زد. درمقابل، در بسیاری از کشورها از دهه

ند. ادولت کاسته ها از توانزداییها 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

جنوبی شاهد بودیم، مسدود باشد. بسیج اجتماعی در ایتالیا، و در امریکا و کشورهای 

 کندی صورت گرفت.طور ناقص و شکننده بود و بهمشابه، به

ومیر افزایش یافت، وحشت همگانی تعداد مرگ آمد آنوقتی شیوع بیماری و در پی

به دنبالش آمد. رهبران سیاسی موقعیت خود را در خطر دیدند. اغلب مردم متوجه شدند 

اند ها را فریب داده بودند و به چه میزان برای چنین مشکلی آماده نبودهکه به چه میزان آن

ها خاطره افتاده است. آنشان به مشان، درآمدشان و درواقع زندگیو دیدند که شغل

شان در آن صدر در برابر موقعیتی که از کنترل خارج مشاهده کردند که رهبران سیاسی

اند. همین که اقتصادِ تا گردن فرورفته در قرض، گرفتار رکودی جدی شد، شده ناتوان

کل مشها از این اند 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 خلاص نشده است. برای نجات شرکت 9771-9771های سال

ی ما را در برگرفته است وقتی ناکامی آشکار رهبران زدگی همهحسی از بحران

ه با ای ندارند کاند، ولی هیچ برنامهکردهکنیم. مدارس را تعطیل مستأصل را مشاهده می
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ود. تکلیف شداری نمیدرستی نگاهگونه باید برخورد کنند. از کودکان بهآمدهایش چهپی

ی خود شان معلوم نیست. والدینی که در خانهشان و حتی در مواردی غذایآموزش

ر خانوارها روبه های عاطفی دتوانند به کارشان ادامه بدهند. درگیریاند و نمیحبس

ای وجود ندارد تا مشاوران مسایل روحی و روانی برای افزایش نهاده است. هیچ برنامه

های لازم را ببینند و برای رفع این مشکلات فعالیت کنند. مقابله با این وضعیت آموزش

درصد افزایش  97کنند که نرخ بیکاری ممکن است به زده پیش بینی میرهبران وحشت

دهنده هم بود( ولی برنامه دارند که به هر نفر مالیات %92نرخ بیکاری  9111بته در یابد )ال

طرز مضحکی ناکافی است العمل که بهاز هزار تا دوهزار دلار نقد بپردازند. این عکس

ها، دهد که از دولتی که در تدارک ابزارهای لازم برای آزمایش، ماسکروشنی نشان میبه

 توان انتظار داشت. می طور کامل ناموفق بود چهی بههای بیمارستانو تخت

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 حیت ادارههای دولتی هم ارجشود 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 میلش مغلوب شد و نتوانست برآن فائق آید. فاجعهچا

روس ی مؤثر با وینگری کرده، و برای مقابلهتواند پیشداری است که نمینظام 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 میدست ایم( نظام راگذشته 9117

به نظام اقتصادی متفاوت و دولتی متفاوت که درمقابل نظام اقتصادی مسئول باشد درسی 
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نفی که ی این بلایای ماست که باید از شرایط کنونی بگیریم. اگر چنین بکنیم، از همه

 ی به بار خواهد آمد.   ی مثبتبارد نتیجههمانند توفان برسرمان می

  

 پیوند با متن اصلی:

Coronavirus: A Capitalist Crisis 

 

____________________________________________________________________ 
 

 م بشودنباید باعث ورشکستگی مردگیر ی این بیماری عالمهزینه

 

 وئل برتولدیانمو  ویجای پراشاد
 

 ی زمین شیوع یافته است. این ویروس باعثی کشورهای کرهویروس کرونا تقریباً در همه

چه برجا هم خواهد ریخت و آنها خواهد شد و جوامع و نهادهای زیادی را بهمرگ خیلی

ی خواهد گذاشت، اضطراب و اقتصاد ویران جهانی است. کنفرانس سازمان ملل درباره

درآمد جهانی بین یک تا دو تریلیون 9797کند که تا پایان سال تجارت و توسعه برآورد می

تریلیون دلار کاهش البته بدترین شکل ممکن آن است. و این  9دلار کاهش خواهد یافت، 

اهش شدید قیمت نفت وضع را در کشورهای نفت خیز هم بسیار درحالی است که ک

 بحرانی کرده است. 

 بخش مالی

هم  های مرکزیتا به همین جا بازارهای متورم بهای سهام به شدت سقوط کرده اند. بانک

کنند تا مشکلات بازارهای مالی را برطرف کنند و 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 

http://www.dollarsandsense.org/archives/2020/0320wolff.html
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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 - 9771-9771برای مثال بحران مالی  -گاه کنیم های قبلی نبه شواهد بحران

ی اکثریت یعن –کنند بلکه کسانی ها را معمولاً 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

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

یشرفت پعنوان دشمن دولت 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  -مثلاً چین  –اند نخورده ماندهحدّ زیادی دستشان تا نهادهای دولتی
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ف زد توان از دولت اقتدارگرا حرسادگی نمیجا دیگر بهگیر مقابله کنند؛ اینبیماری همه

ایم که نهادهای دولتی در این ساختارها اتفاقاً کارآمد بلکه احتمالاً به درکی جمعی رسیده

پاره های ریاضت اقتصادی تکهی برنامهغربی که درنتیجه هایهستند. 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

تی ظرفیت مازادی را که در اند و حزیادی 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

های موجود از نظام بهداشت عمومی با ت کسی بتواند ادعا کند این نظامغیرممکن اس

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

 91ی ترای کونتینانتال برای تحقیقات اجتماعی، طرحی المللی مردم و مؤسسهمجمع 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 دربارهاست و با توجه به بیشزنده است که مشوق تبادل نظر  dسند

 روی باید تعدیل شود. نکات اصلی آن از این قرارند. ی پیشنحوه

 

ها ی کارها را متوقف کرد بدون این که حقوقدر اسرع وقت باید همه .9

قطع شود، مگر کارکنان نظام بهداشت و آنانی که دربخش تدارکات کار 
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د و توزیع غذا و دیگر ضروریات ضروری کنند و کارشان برای تولیمی

 است. دولت باید در طول مدت قرنطینه پرداخت مزدها را تضمین کند. 

ای ی مواد غذایی و امنیت عمومی باید به شیوهبهداشت، عرضه .9

یافته تأمین شود. انبارهای اضطراری گندم باید برای توزیع در میان سازمان

 فقرا مورد استفاده قرار بگیرد. 

 ی مدارس باید تعطیل شوند.ههم .1

ها و دیگر مراکز پزشکی باید به مالکیت اشتراکی در یایند تمام بیمارستان .2

ز های سود خود نباشند. این مراکتا همزمان با گسترش بحران نگران انگیزه

 بهداشتی باید در کنترل نهادهای دولتی مسئول بهداشت عمومی باشند. 

ملی شوند و در اسرع وقت همکاری های داروسازی باید ی شرکتهمه .2

تر برای انجام المللی برای یافتن واکسن و ابزارهای سهل و سادهبین

های ی محدودیتی طبابت و دارو باید همهآزمایش آغاز شود. در حوزه

 ناشی از مالکیت فکری را لغو کرد. 

ی مردم برای ویروس کرونا آزمایش انجام شود. در اسرع وقت باید از همه .1

ی نیروها و امکانات برای حمایت از کسانی که در بخش بسیج همه

گیر ی این بیماری عالمکنند و در خط مقدم جبههخدمات بهداشتی کار می

 قراردارند اساسی است.

در اسرع وقت باید تولید مواد و ابزارهای لازم برای مقابله با این بحران  .0

تنفسی( های کمک)ابزارهای لازم برای آزمایش، ماسک، و دستگاه

 سرعت بگیرد.

 ی بازارهای پولی و مالی باید تعطیل شوند. همه .1

 ی منابع مالی موجود درها، باید همهبرای جلوگیری از ورشکستگی دولت .1

 ها باشد. اختیار دولت



 رفت از آنای سوسیالیستی برای برونویروس کرونا و برنامهبحران  01 

ها ها و کمپانیجز بدهی ابرشرکتبه -ها ی بدهیدر اسرع وقت باید همه .97

 لغو شود.  -

ی اقساط وام مسکن ها، و همهی اجارهپرداخت همهدر اسرع وقت باید  .99

چنین اخراج مستأجران باید متوقف شود. درضمن باید متوقف شود و هم

عنوان یک حق اساسی انسانی در اختیار همگان قرار بگیرد. مسکن کافی به

ی شهروندان است و باید از سوی دولت داشتن مسکن مناسب، حق همه

 تضمین شود. 

عنوان ی آب، برق، و اینترنت را بهدولت باید در اسرع وقت پرداخت هزینه .99

گردن بگیرد. در جوامعی که این بخشی از حقوق انسانی شهروندان به

خواهیم دراسرع وقت ها میخدمات در اختیار همگان نیست، ما از دولت

 برای جبران این کمبود دست به اقدام بزنند. 

ی اقتصادی که علیه های جنایتکارانه و محاصرهدر اسرع وقت تحریم .91

گذارد این شود که نمیکشورهایی چون کوبا، ایران و ونزوئلا اعمال می

 کشورها لوازم پزشکی مورد نیاز خود را وارد کنند، باید لغو شود. 

های فوری از کشاورزان برای افزایش تولید غذاهای سالم و حمایت .92

 ها به دولت برای توزیع مستقیم در میان نیازمندان. ی آنعرضه بهداشتی و

ازمان المللی و تقاضا از سعنوان یک واحد پول بینتوقف استفاده از دلار به .92

پول  المللی برای تعیین واحدملل متحد برای فراخواندن یک کنفرانس بین

 المللی مشترک. بین

کشورها. این کار  یتضمین پرداخت حداقل درآمد همگانی در همه .91

ط اند یا درشرایها خانواری که از کار بیکار شدهشود تا میلیونموجب می

مایت کنند، از دولت حکنند و یا برای خود کار میثباتی کار میبسیار بی

ها انسان را از داشتن شغل رسمی نمایند. نظام سرمایه داری موجود میلیون

یجاد و برای مردم زندگی محروم کرده است.  دولت باید اشتغال ا
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ی سراسری هم با حذف ی یک درآمد پایهقبولی تأمین کند.  هزینهقابل

 های سلاح و مهمات تأمین خواهد شد. ویژه هزینههای دفاعی بهبودجه

اره بشدت تکان داده است و ما در اینی نظام را بهواقعیت این است که بحران همه

های ریاضت اقتصادی این است که سیاست ی ناکامیتردیدی 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 

بیاید. روگو به صورت جنبشی جهانی برای بازسازی کامل نظام دامیدواریم این گفت

ا این که تر است تگیری این بیماری سادهبه گمان ما، تصور سوسیالیسم در میان عالم

 داری زندگی کنیم. احساس سرمایهچنان تحت نظام بیهم
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