
الیسم     نئولیرب� و جمیع مصونیت کرونا،

  ایزابل فری
   

ریحانه میرجهانیمترجم:       

را دنبال می کند؛ چرا کشورهایی مانند بریتانیا،« مصونیت جمعی»ایران تنها کشوری نیست که سیاست 

هلند و حتی سوئد هم این استراتژی خطرناک را اتخاذ کرده اند

وپایی در حال آماده سازی شرایطی برای منع رفت وآمد به منظور جلوگیری از شیوعدر حالی که اکثر کشورهای ار

«. آن ها بامصونیت جمعیویروس کرونا هستند، برخی از کشورها در حال انتخاب استراتژی متفاوتی می باشند: »

انجام اقدامات الزم برای افزایش فاصله گذاری اجتماعی به جای انجام آزمایش یا تست از افراد بیشتر، می خواهند

به طور عامدانه اجازه دهند ویروس در بین افرادی که در معرض خطر هستند گسترش یابد تا بخش اعظمی از مردم

، که از اجرای اقداماتبوریس جانسون مصون شوند. این رویکرد نخستین بار توسط نخست وزیر بریتانیا،

پیشنهاد شد. با وجود آنکه بریتانیا رسماً از تا همین چند روز پیش امتناع می کرد فاصله گذاری اجتماعی

علیرغم انتقادهای شدید از سوی سوئد و هلند فاصله گرفته است، استراتژی این  WHO (سازمان بهداشت جهانی)

.همچنان به این رویکرد ادامه می دهند

این کشورها استدالل می کنند از آنجایی که این بیماری همه گیر دیگر قابل کنترل نیست و امکان طغیان دوباره آن

وجود دارد، ایجاد مصونیت جمعی تنها استراتژی بلندمدت برای مقابله با این ویروس است و به علت آنکه

همه گیری در حال گسترش است به جای قرار دادن کل کشور در معرض وضعیت منع رفت وآمد، فقط جمعیت در

و ویروس شناسان) همه گیرشناسان(با این حال، اپیدمیولوژیست ها . معرض خطر باید در قرنطینه قرار گیرند

بی شماری از این استراتژی به علت خطرناک بودن، غیرعلمی بودن و احتمال تلفات زیاد انتقاد

که اخیراً توسط کالج امپلایر لندن ارائه و منجر به تغییر سیاست دولت بریتانیا شد، تخمین زده گزارشی .کرده اند
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از آنجا که جداسازی جمعیت در معرض.  هزار نفر در بریتانیا می شود۲۵۰است که این استراتژی منجر به مرگ 

سیستم خدمات- خطر به طور موثر امکان پذیر نیست – به خصوص هنگامی که ویروس همچنان در حال شیوع است

.درمانی احتماالً تحت الشعاع قرار گرفته و با خطر فروپاشی کامل مواجه می شود

 

(اپیدمیولوژیکال)نئولیبرالیسم همه گیرشناسانه 

چرا کشوری مانند بریتانیا چنین استراتژی خطرناکی را اتخاذ می کند؟ و چرا همچنان سایر کشورها هم از این

، ما تحت الگوی سیاسی نئولیبرالیسم اداره۱۹۸۰از دهه . است نئولیبرالیسم رویکرد پیروی می کنند؟ دلیل آن

.می شویم که سیاست اجتماعی دولت محور را با خصوصی سازی و مقررات زدایی در بازار، جایگزین کرده است

اعتقاد نئولیبرالیسم به عدالت ذاتی بازار به یک بنیاد و مبنای سیاسی منجر شده است که کامالً سود را مقدم بر

این شیوه، ذهن مردم را با قبوالندن این باور که اگر آن ها فقیر، بیکار یا متزلزل باشند تقصیر. مردم قرار می دهد

.خود آن هاست، استعمار کرده است

طنز نئولیبرالیسم در این است که توهم تحرک اجتماعی را ایجاد می کند، در حالی که نابرابری اجتماعی را تقویت و

برسد، اگر مردم« به دستاورد»فرض بر این است که وقتی هر کسی می تواند در بازار آزاد . حتی عمیق تر می کند

نئولیبرالیسم. فقیر هستند پس تقصیر خود مردم است؛ اما این عقیده نه تنها اشتباه است، بلکه خشن نیز هست

آنچه. منجر به ثروتمندتر شدن ثروتمند و مصیبت بیشتر برای فقیر با سلب حق، تزلزل و وابستگی شده است

باشد، یک سیستم تصفیه شده و پیچیده، از خشونت ساختاری خودکار علیه *فر-سیاست لسه ممکن است به نظر

.افراد ضعیف است که امکان هرگونه مقاومت را نیز از بین می برد

مصونیت جمعی بیشتر همانند اعتقاد بی قیدوشرط به بازار آزاد. است نئولیبرالیسم همه گیرشناسانه مصونیت جمعی،

.همه گیر به بهترین شکل می شود بر آن غلبه کرد جدی نگرفتن بیماری بر این فرض تکیه دارد که با عدم کنترل و

اما دقیقاً مانند نئولیبرالیسم منجر به خشونت علیه افراد ضعیف و فقیر می شود؛ افراد سالخورده و معلول،

بی خانمان ها، پناهندگان و افرادی که در شرایط بیماری وخیم هستند – که بسیاری از آن ها به دلیل همبستگی بین

این افراد بیشتر از همه در. فقر و بیماری احتماالً از وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین تری نیز برخوردارند

هستند – به ویژه اگر سیستم خدمات درمانی توان مقابله با این فشار را COVID-19 معرض خطر مرگ ناشی از

شوند* نداشته باشد و پزشکان مجبور به تریاژ .

 

فروپاشی دولت های رفاه
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تصادفی نیست که کشورهای بریتانیا و هلند، دو کشور از نئولیبرال ترین کشورهای اروپا بودند که از این رویکرد

این کشورها دهه های گذشته را صرف اجرای سیاست هایی کرده اند که امتیاز اقتصادی را از منافع. دفاع کردند

تصمیم گیری در. اجتماعی برتر دانسته و مانع برخورداری خدمات درمانی، آموزش و مسکن از منابع مالی شدند

کشور این تصمیم گیری ها در. برابر منع رفت وآمد به دلیل ضرر اقتصادی به درستی مطابق بنیان سیاسی آن ها است

سخاوتمندانه اش در دولت رفاه بسیار گیج کننده تر است؛ کشوری که به دلیل سیاست های اجتماعی خوب و سوئد

از ولی با این وجود حتی یک سیستم سوسیال دموکراسی اولیه مانند سوئد نیز. سطح بین المللی تحسین می شود

دولت رفاه این کشور مانند بیشتر کشورهای اروپایی، طی دهه های گذشته. سیاست نئولیبرال مصون نبوده است

.به طور سیستماتیک از بین رفته است

است، به طوری که توان ظرفیت های مراقبت های ویژه «صاف کردن شیب منحنی» بزرگ ترین چالش اپیدمی کرونا

و وخیم از بین نرود؛ اما این سه کشور هم اکنون هم از ظرفیت های کمی برای مراقبت های اساسی برخوردار هستند

بریتانیا و هلند فقط نیمی از سرانه ظرفیت ایتالیا را در. و حتی با اقدامات سخت گیرانه هم کافی نخواهند بود

.تخت های مراقبت های ویژه دارند و سوئد که ظاهراً بهترین دولت رفاه در اروپا است، حتی از آن نیم هم کمتر دارد
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)منبع( تعداد تخت های مراقبت ویژه در کشورهای اروپایی به ازای هر صدهزار نفر

 

.اگر این کشورها می خواستند از ضعیف شدن ظرفیت های خود جلوگیری کنند، مدت ها پیش باید اقدام می کردند

اجرای اقدامات سخت گیرانه منع رفت وآمد، نه تنها اقتصاد را تحت فشار قرار می دهد، بلکه سیستم بهداشت و درمان

انتخاب مصونیت جمعی به. تحلیل رفته ناشی از چندین دهه سیاست های نئولیبرال را هم در معرض دید قرار می دهد

نه به دلیل حکمرانی دولت ها این امکان را می دهد که ویروس را مسئول شکست سیستم بهداشت و درمان بدانند؛

دقیقاً مانند افراد فقیری که چون به اندازه کافی تالش نکردند مستحق سرزنش هستند و افراد بیماری که .نادرست

فرقی نمی کند که تقصیر طبیعت، سرنوشت یا خود. به دلیل دنبال نکردن اقدامات قرنطینه ای سرزنش می شوند

دولت مسئول مرگ ومیر مردم نباشد شخص باشد – تا زمانی که .

به دلیل آن بسیاری از مردم خواهند. این جنگ بیولوژیکی است. مصونیت جمعی فقط علم بد یا سیاست بد نیست

این ادامه. اما این استراتژی از ناکجا به وجود نیامده است. مرد و دولت ها مسئولیت آن را به عهده نخواهند گرفت

فر به-بنیان سیاسی است که طی دهه های گذشته بر جهان حاکم بوده است و به عنوان داروینیسم اجتماعی لسه
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زیرا افرادی که به یک بازار کنترل نشده اعتماد دارند، به یک بیماری کنترل نشده. منتها درجه خود رسیده است

.همه گیر هم اعتماد خواهند کرد – حتی اگر کشنده باشد

 

با این. فاصله گرفته است« مصونیت جمعی»اکنون هلند نیز به طور رسمی از رویکرد  :به روزرسانی نویسنده

حال، هدف این مقاله بیان نمونه های بنیادین این استراتژی بوده است و در مورد اثربخشی استدالل این استراتژی

بحث نمی کند) مصونیت اجتماعی( .

فر-لسه *  )laissez-faire( رویکردی. محسوب می شود کالسیک لیبرالیسم و آزاد اقتصاد از مبانی فکری

اقتصادی  که طبق آن دخالت ها و فعالیت های حکومت در امور اقتصادی مردم به حداقل مطلق آن کاهش می یابد و

.حالت افراطی یک اقتصاد بازار آزاد است

یک دسته بندی و طبقه بند ی ای است که موجب می شود بیماران برای درمان، اولویت بندی شوند و این تریاژ *

.اولویت بندی گاهی در شرایط بحران می تواند بر اساس درجه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صورت بگیرد

است که این روزها درباره وبالگ شخصی ایزابل فری این متن ترجمه ای از مطلبی با همین عنوان در

او سابقه مطالعاتی در جامعه شناسی و انسان شناسی. سیاست و زندگی در عصر کرونایی می نویسد

.پزشکی دارد، و البته دستی هم بر آتش موسیقی
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