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قرنطي نه كردن مردم براي محافظت از آنها دربرابر ويروس؟
بسياري در تكزاس با اين فكر موافق نيستند ،زيرا آن را تجاوز به آزادي هاي فردي مي
دانند.

هريك از ايالت هاي آمريكا دربرابر ويروس كورونا حكايت خود را دارد .ماجراي تگزاس در ٦
مارس گذشته زماني با شدت آغاز شد كه شهردار دموكرات مركز آن ،آستين ،آقاي استفن آدلر در
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شهر حالت اضطراري اعﻼم كرد و فستيوال بين المللي آن را يك هفته پيش از زمان برگزاري لغو
كرد .هنوز هيچ موردي از كوويد ١٩-در شهر ديده نشده بود .آقاي آدلر اين تصميم را پس از آن
گرفت كه چندين موسسه بزرگ كاليفرنيا مانند اپل ،فيسبوك ،اينتل و نتفليكس حضور خود در
فستيوال را لغو كردند زيرا نمي خواستند كاركنان خود را در تماس مستقيم با نيم ميليون شركت
كنندگان در فستيوال كه از سراسر دنيا مي آمدند قرار دهند .فستيوال »جنوب از راه جنوب غربي«
براي فرهنگ آمريكايي امري اساسي است كه به مدت  ١٥روز نخبگان تفريحات ،موسيقي ،سينما و
فناوري را گردهم مي آورد .مي توان در آن بين دو كنسرت به سخنان شخصيت هايي بسيار
متفاوت ،از كيم كارداشيان گرفته تا نوآم چامسكي يا رئيس توييتر گوش كرد .بهاي بليت »پﻼتين«
براي شركت در كنفرانس ها  ١٦٠٠دﻻر ) ١٤٥٠يورو( است .اين رويداد زندگي عده زيادي از
كارگران فصلي ،هتل دارها ،خودروهاي حمل و نقل با راننده ) (VTCيا تحويل دهندگان پيتزا را
تأمين مي كند .لغو آن پيش درآمدي براي فاجعه اقتصادي و بهداشتي اي بود كه امروز كشور را
دربر گرفته است.

در فرداي برقراري وضعيت اضطراري ،در يك كليساي انجيلي واقع در خيابان گوآدلوپ ،حدود ٥٠
تن از افراد شاخص و هواداران »حزب جمهوري خواه تكزاس« ) (RPTگردهم آمدند .موضوع ديدار،
كه توسط رئيس حزب در بلندگو اعﻼم شد ،يافتن داوطلباني براي انتخابات آينده بود .كارل روو،
ميهمان افتخاري گردهمايي و مشاور ارشد رئيس جمهوري اسبق ،جرج دبليو بوش ،كه اكنون
تحليلگر »فاكس نيوز« و »وال استريت ژورنال« است ،پيش بيني مي كرد كه» :ما در حالت دفاعي
قرارداريم« .در نوامبر آينده ،شهروندان تگزاس بايد يك سناتور و  ٣٦نماينده كنگره در واشنگتن را
انتخاب كنند .آنها ،غالب اعضاي مجلس قانونگذاري ايالت تگزاس كه زير سقف گنبد شكل
»كاپيتول« در آستين تشكيل مي شود را نيز انتخاب مي كنند .گستره قدرت آنها همه جنبه هاي
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زندگي مردم تگزاس  ،اعم از ماليات ،سﻼمت و بهداشت ،سقط جنين ،حمل سﻼح ،حمل و نقل و
مجازات مرگ را دربر مي گيرد .اهميت انتخابات سال  ٢٠٢٠چندين برابر انتخابات ديگر است
زيرا حزب برنده مي تواند تقسيم بندي هاي انتخاباتي ايالت را چنان كه پس از هرسرشماري رخ مي
دهد ،به نفع خود تغيير دهد.

واقعيت كوويد ١٩-هنوز در ذهن ها جا نيفتاده بود .از »ارتش داوطلباني« كه بايد »به در خانه ها«
مي رفتند – كاري كه »هفت بار موثرتر از تبليغات تلويزيوني است« -صحبت مي شد .در اين
گردهمايي واژه »ويروس« تنها يك بار به زبان آمد و آنهم براي تحقير حريف دموكرات ،آقاي بتو
اورورك ،به خاطر نتيجه بد انتخاباتي او بود .يك كارشناس راهبردي ،كه با هواپيما از نيوهمپشاير
براي شركت در اين گردهمايي آمده بود ،به شوخي گفته بود» :اورورك ويروس كوروناي دنياي
سياست است« .دو روز بعد ،بازار سهام »داو جونز« بيشترين سقوط خود از سال ) ٢٠٠٨منهاي ١٠
درصد( را تجربه كرد .در  ١١مارس» ،انجمن ملي بسكتبال« ) (NBAمسابقات قهرماني خود را
متوقف كرد و  ١٢مارس »سازمان جهاني بهداشت« ) (OMSرسما وجود »شيوع جهاني ويروس« را
اعﻼم كرد كه همه آنچه كه در اين گردهم آيي سياسي بي ضرر به نظر مي آمد ،از جمله آمدن
شركت كنندگان با هواپيما ،برنامه كارزاري كه در آن اقتصاد پس از آزادي مذهبي ،حفاظت يا دفاع
از حق حمل سﻼح قرارداشت را جارو كرد و با خود برد .ظرف چند هفته ،نرخ ملي بيكاري از سال
 ١٩٣٣هم فراتر رفت و نزديك به  ٢ميليون تگزاسي كار خود را از دست دادند و بهاي نفت سقوط
كرد .حتي روز برگزاري انتخابات هم نامعلوم است .در تگزاس رأي گيري چگونه انجام خواهد شد
؟ به صورت فردي ؟ از طريق پست ؟ كسي نمي داند.
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آقاي دونالد ترامپ ،رودررو با شيوع جهاني ويروس ،تا آنجا كه به بستن مرزهاي بين المللي مربوط
مي شد ،روشي تهاجمي درپيش گرفت ،ولي درمورد وضعيت داخل كشوربي قيدي و سهل انگاري
نشان داد .رئيس جمهوري سﻼح هاي قدرتمندي مانند »قانون توليد دفاعي« ) (DPAدر اختيار
داشت كه در آغاز جنگ كره تصويب شده و به او امكان مي داد كه موسسات بزرگ را ضبط و
مصادره كند .اين كار به صورت نامنظم و پراكنده ،و گاه عجيب و غريب )مانند واداشتن كاركنان
كشتارگاه ها به كار كردن به رغم خطراتي كه براي آنها داشت( انجام شد .در اكثر موارد ،آقاي
ترامپ با گروه هاي بزرگ ،برحسب وضعيت مالي شان به صورت داوطلبانه كار كرد .در بقيه
موارد ،مديريت بحران او ،تحت تأثير خواست رونق بخشيدن به اقتصاد ،به هر قيمت كه باشد بود و
براي انجام اين كار حتي واقعيت آماري ويروس كورونا را كمتر از آنچه بود جلوه داد.

همچنين ،آقاي ترامپ بيش از حد روي فرمانداران اياﻻت حساب كرد .پنجاه ايالت مسئول
پاسخگويي به نيازهاي حوزه هاي خود شدند و مسئوليت يافتن ماسك ،دستگاه هاي تنفس مصنوعي
و آزمايش در بخش هاي فوريت پزشكي برحسب توانايي و امكانات ،به عهده آنها گذاشته شد و
درپي آن رئيس جمهوري به انتقاد از آنها به خاطر ناتواني شان پرداخت .فرماندارها هم ،از نبود
هماهنگي در عملكرد دولت فدرال شكايت كردند و براي به دست آوردن مواد موجود به رقابت و
نزاع با يكديگر پرداختند .در  ٣١مارس ،آندرو كوئومو ،فرماندار ايالت نيويورك ،در يكي از نشست
هاي مطبوعاتي روزانه خود گفت» :ما با يكديگر دعوا مي كنيم .موسسات در تماس تلفني علنا به ما
مي گويند" :متاسفيم ،كاليفرنيا در مزايده برنده شده است" .گويي كه پنجاه ايالت در حراج "اي بي"
براي به دست آوردن يك دستگاه تنفس مصنوعي شركت كرده اند«.
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در طول ماه مه ،كشور به خاطر وخامت وضعيت بهداشتي و گزينش هاي سياسي ،دستخوش گيجي و
تﻼطم شد .كمي پيش از آن ،كاخ سفيد كتابچه راهنمايي حاوي دستورالعمل ها براي ايالت هايي كه
درصدد بازكردن كسب و كارها و موسسات خود بودند منتشر كرد .بيست صفحه اين كتابچه با
حروف درشت چاپ شده بود ،و معيارهاي آن را يك سناتور دموكرات از ايالت كنكتيكات »به شكل
مجرمانه مبهم« توصيف كرد .اما همه متن چنين نبود .بنابر مفاد يكي از مواد آن ،يك ايالت
درصورتي مي توانست مقررات قرنطينه را برچيند كه شمار مبتﻼيان در  ١٤روز پياپي كاهش يافته
باشد.

درمورد تگزاس چنين نبود .در آغاز لغو محدوديت ها در اول ماه مه ،شمار مبتﻼيان درحال افزايش
بود .اين ايالت نشانگر تﻼشي بود كه حزب جمهوري خواه براي به راه انداختن اقتصاد ،به هر شكل
و با هر عوارض بهداشتي ،انجام مي داد .حدود  ١٠٠تظاهركننده خشمگين از فراخوان هاي آقاي
ترامپ درمورد »آزاد گذاشتن« ايالت ها ،در ائتﻼفي ناهمگون از آزادي طلبان ،هواداران ملي گرا و
فعاﻻن ضد واكسن دربرابر مجلس تگزاس در آستين در  ١٨آوريل گرد آمدند .بسياري از مديران
مشروب فروشي ها يا سالن هاي خالكوبي خواهان تجمع مسلحانه دربرابر موسسات خود و مقابله با
محدوديت ها شدند و پليس نيز گاه مداخله كرد .در اودسا ،رسانه هاي محلي كه دربرابر بار »بيگ
ددي زين« مستقر شده بودند ،از دستگيري صاحب اين بار و حاميان او كه مسلح به سﻼح نيمه
خودكار بودند فيلم برداري كردند.

آقاي مايكل كارگيل ،سازنده و فروشنده سﻼح و مربي آموزش آن در آستين ،در جريان يك دوره
آموزش به حدود  ٢٠تن كه متقاضي دريافت مجوز حمل سﻼح بودند ،در ماه مارس گفت» :از سال
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 ،١٧٨١در تگزاس راه رفتن در خيابان با تفنگ كامﻼ قانوني است« .آقاي كارگيل ،در مركز ايالت
تگزاس فردي شناخته شده است .اين بازرگان سياه پوست ،همجنس گرا و جمهوري خواه نبردي را
براي گسترش حق حمل سﻼح گرم ،كه كسب و كار خود او است ،آغاز كرده است .او آمريكائيان
آفريقايي تبار را به برخورداري از حقي كه قانون اساسي درمورد حمل سﻼح و دفاع از خود در
هنگام خطر به آنها داده تشويق مي كند .او ناگزير به مبارزه براي اين شد كه فروشگاه اسلحه اش
در مدت قرنطينه به عنوان »كسب و كار اساسي«شناخته شود» :درپي يك شكايت ،يك افسر پليس
به مغازه ام آمد تا آن را ببندد .من به او گفتم كه اصﻼحيه دوم قانون اساسي درمورد حمل اسلحه
ماده اي مهم در قانون اساسي آمريكا است و در زمان هاي بروز بحران ،با وجود خطر شورش ،مردم
تگزاس حق محافظت از خود را دارند« .دادستان كل تگزاس نظر آقاي كارگيل را تأئيد كرد و او
توانست در تمام مدت شيوع ويروس مغازه اش را باز نگهدارد و ركورد جديدي از مشتريان تازه
ثبت كند.

تگزاس يكي از اياﻻت متحدي است كه مدتي كوتاه از استقﻼل برخوردار بوده ) و در سال هاي
 ١٨٤٨ ١٨٣٦در لندن سفارت خانه داشته( و گاه به گاه نيز دچار تب جدايي خواهي مي شود كه
آخرين آن در سال هاي دهه  ،١٩٨٠درپي يك بحران نفتي بود .بدگماني نسبت به مداخله گري
واشنگتن در تگزاس بيش از جاهاي ديگر به چشم مي خورد .تحت تأثير ترغيب ترازنامه نسبتا
سبك شيوع ويروس )كمتر از  ٥مرگ و مير براي هر  ١٠٠هزار جمعيت در نيمه ماه مه ،دربرابر
 ١٤٠تن در ايالت نيويورك( ،نظر آقاي كارگيل اين است كه حقوق فردي بايد بر الزامات بهداشتي
ارجحيت داشته باشد .او از فرماندار انتقاد مي كند كه در دوره شيوع ويروس كورونا با خودكامگي
عمل كرده است» :تقريبا به شكل يك ديكتاتور ،در حالي كه قانون اساسي تگزاس پيش بيني كرده
در چنين شرايطي بايد مجلس ايالتي تشكيل جلسه دهد« .او ادامه مي دهد» :حكومت مي تواند
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هشدار دهد ،اما اين مردمند كه تصميم مي گيرند چگونه رفتار كنند .آمريكا اينچنين ساخته شده
است .اگر كسي ترس از بيمار شدن دارد ،در خانه بماند« .آقاي كارگيل ناگزير شد دوره هاي
آموزشي خود را يك ماه تعطيل كند .اين درحالي بود كه اين دوره ها منبع اصلي درآمد او بود زيرا
»فروش سﻼح درآمد چنداني ندارد« .زيان مالي او را بيش از ويروس نگران مي كند» :موج ويروس
ها سال ها است كه در رفت و آمد است ،در حالي كه بستن كسب و كار به مدت سه ماه ...چيزي
است كه بسياري از عهده آن بر نمي آيند«.

آقاي كارگيل در وقت آزاد خود يك برنامه صوتي هفتگي اجرا مي كند كه درباره سياست حمل
اسلحه است .در يكي از بخش هاي اخير اين برنامه ،او با يك زن آرايشگر از داﻻس ،خانم شلي لوتر
گفتگو مي كرد .اين خانم تكزاسي در ظرف چند هفته در سطح ملي به شهرت دست يافت .مبارزه
او براي باز نگهداشتن سالن آرايشش به سرعت تبديل به چالشي براي مقامات جمهوري خواه
تگزاس شد .اوابتدا به پرداخت جريمه وسپس به خاطر سرسختي و مبارزه رسانه اي با دادگاه
داﻻس به يك هفته زندان محكوم شد .آقاي كارگيل توضيح مي دهد كه» :آخرين چيزي كه
سياستمداران تگزاس مي خواهند ،به زندان فرستاده شدن يك زن سفيد پوست موطﻼيي است«.
ظرف چند روز ،تقريبا همه نمايندگان جمهوري خواه تگزاس به صف مبارزه آرايشگر پيوستند و با
فرمان گرگوري ابوت ،فرماندار به مخالفت پرداختند .با باﻻ گرفتن درگيري ،آقاي ترامپ در يك
مصاحبه كه از برنامه مورد عﻼقه اش »فاكس و دوستان« پخش شد ،به حمايت از اين زن پرداخت
وهنگامي كه در  ٧ماه مه فرماندار تگزاس براي ديدنش به كاخ سفيد رفت ،درباره آن با او صحبت
كرد .كمي بعد فرماندار فرمان خود را تغيير داد ،دادگاه عالي تكزاس مجازات او را لغو كرد و
قرنطينه در سراسر تگزاس پايان يافت.
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آقاي مايك اسپيگل ،نامزد دموكرات كنگره ،موضوع را چنين خﻼصه مي كند» :اين خانم از مردان
مسلح براي حفاظت از سالن آرايش خود برخﻼف قانون استفاده كرد و فرماندار دربرابر فشار تاب
نياورد« .در اين مورد مانند بسياري از موارد ديگر ،جمهوري خواهان چنان رفتار مي كنند كه گويي
هيجان زده ترين قشر رأي دهندگان آنها ،طبق آنچه كه آقاي ترامپ و جمهوري خواهان مي گويند،
»آمريكاي واقعي« را نمايندگي مي كنند .در حالي كه درحال حاضر همه نظرسنجي ها خﻼف اين را
مي گويد .آقاي سيگل از فشار وارده توسط كمك كنندگان مالي به كارزار انتخاباتي سخن مي گويد:
»در تگزاس محدوديتي براي پرداخت پول به كارزارهاي سياسي نيست .فرماندار ابوت ،ازنظر مالي
توسط موسساتي حمايت مي شود كه مي خواهند هرچه زودتر آغاز به كار كنند .اينها بيش از آن
كه به فكر جان مردم باشند ،در فكر حفظ قدرت هستند«.

استدﻻل اصلي به نفع تجديد انتخاب آقاي ترامپ كه سﻼمت اقتصاد بود ،اكنون دود شده و به هوا
رفته و گزينه جمهوري خواهان اين است كه شهرداران شهرهاي بزرگ ،كه بيشتر دموكرات هستند،
را متهم به اين كنند كه به حقوق اساسي آمريكايي ها تجاوز نموده و كشور را به سوي ديكتاتوري
سوق مي دهند .آنها هر منتخب دموكراتي كه بخواهد با جديت براي مردم قرنطينه و محدوديت
ايجاد كند را به زير مهميز اتهام و انتقاد مي كشند .اين چنين است كه كنت پاكستون ،دادستان كل
تگزاس – كه در حكم وزير دادگستري است -تهديد كرده كه شهر آستين را به خاطر ملزم كردن
مردم به داشتن ماسك – كه آن را در حد رمان هاي »اورول« توصيف مي كند – تحت تعقيب قرار
دهد.
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در ايالتي كه شديدا مخالف ماليات بر درآمد است ،خزانه داري تگزاس با يك رشته ماليات از جمله
بر ارزش افزوده ) ،(TVAماليات بر توليد سوخت فسيلي و ماليات فروش بنزين ،ناظر سقوط شديد
درآمدهاي خود است ،درحالي كه اقتصاد آن پيشتر پرتحرك ترين در اياﻻت متحده بوده و
بخصوص تكزاس  ٤٠درصد از سوخت فسيلي اياﻻت متحده را توليد مي كند .از سال ،٢٠١٢
آستين در سراسر كشور باﻻترين حد رشد شهري را داشته است .شيوع جهاني ويروس براين رونق
اقتصادي گرد سكوت پاشيده است .تگزاس به خاطر بهاي باﻻي نفت بر بحران هاي پيشين غلبه
كرده بود .آنچه كه در مناطق غير توليدكننده موجب ناتواني اقتصادي بود ،در اينجا صندوق هاي
خزانه داري را پر مي كرد .اكنون وضعيت وارونه شده است .اقيانوسي از »طﻼي سياه« در مراكز
ذخيره و مخازن غول آسا در دريا انباشته شده و قيمت ها درحدي سقوط كرده كه در ماه آوريل
براي نخستين بار در تاريخ به سطح منفي رسيد.

اقتصاد تگزاس  ،بدون نفت و سپر محافظ ،اكنون با مصيبت بهداشتي جاري رودررو شده است.
درواقع ،اين ايالت ازنظر شمار شهرونداني كه بيمه درماني ندارند ،مقام نخست را دارد .اين بيمه كه
در اياﻻت متحده معموﻻ توسط كارفرما تأمين مي شود ،اكنون تحت تأثير منفي موج فزاينده بيكاري
قرار گرفته است .مانند ساير نقاط كشور ،صدهاهزار شهروند خواهان دريافت غرامت بيكاري
هستند و اين امر تا حدي است كه خطوط تلفن »كميسيون نيروي كار تگزاس « را به حد اشباع
رسانده است .اما ،رحم و شفقت مقامات متناسب با وضعيت موجود نيست :دادگاه عالي تكزاس از
ماه ژوئن براي اخراج ها و وصول مطالبات مجوز صادر كرده و راه را براي عادي شدن كسب و
كارها ) (business as usualباز نموده است.

