
نوام چامســکی زبان شناس و تحلیلگر سیاســی ۹۱ ساله از 
ایالــت آریزونای آمریــکا، جائیکه او به دلیــل ویروس فراگیر 
کرونا در خود-انزوا )self isolation( بسر میبرد، روز شنبۀ 
گذشــته با شبکه تلویزیون “دمکراسی در جنبش اروپا ۲۰۲۵ 
)DiEM۲۵(” درباره موضوع کرونا گفتگویی به شرح زیر انجام 
داده است. بحران ســامتی که ویروس کرونا برای بشر امروز 
ایجاد کرده است، بســیار خطرناک و جدی میباشد و ممکن 
اســت عواقب وخیم تری در آینده ببــار آورد. اما این بحران 
موقتی اســت و در نهایت بر طرف خواهد شد. در حالی که ما 
با دو بحران دائمی بسیار خطرناکتر و جدی تر که هستی بشر 
را بــه یکباره ازمیان برمی دارد، روبرو هســتیم. این دو بحران 
یکی جنگ هســته ای اســت و دیگری گرم شدن کرۀ زمین. 
بایــد اذعان نمود که این تهدیدات اعم از بحران کرونا و جنگ 
هســته ای و گرم شــدن کره زمین تهدیداتی است که بدلیل 
اِعمال سیاست های نئولیبرالیســم ایجاد شده است و روز به 
روز نیز شــدت خواهد گرفت. بدیهی است بعد از پایان گرفتن 
بحران کرونا جهان با دو گزینه محتمل روبرو خواهد شــد، یا 
بر تعداد نظام های تمامیت خواه و مســتبد بمراتب ددمنش 
تر افزوده میگردد و یا یک بازســازی بنیادین با شرایط انسانی 
تر در جوامع ایجاد خواهد شــد. اما در حال حاضر سرنوشــت 
ما در دســتان دلقک های بیمارگونه اجتماعی مانند ترامپ و 
متحدان همفکرش در جهان قراردارد. برای مثال، قدرت آمریکا 
بســیار فراگیر است زیرا آمریکا تنها کشوری است که حداکثر 
فشــارهای روانی و تحریم های اقتصادی را بر ســایر کشورها 
مانند ایران و کوبا اِعمال کرده اســت و دیگر کشــورها )بویژه 
کشورهای اروپائی( را مجبور ســاخته تا از سیاست های غیر 

انسانی آن پیروی کنند.
همانطور که ما شــاهد آن هستیم این کشــورها در پیروی از 
استاد خود اقدام کرده اند. بدون تردید فقط مردم این کشوها 

هستند که از تحریم های اعمال شده رنج بسیار میبرند. اما این 
روزها در رابطه با بحران کرونا از ســوی یکی از این کشورهای 
تحریم شــده اتفاق جالبی افتاده اســت. ۵۲ پزشک کوبایی 
برای کمک به پرســنل پزشکی ایتالیا که در زیر فشار شدید و 
خستگی مستمر به کار مشغولند، در منطقه لومباردی مستقر 
شده اند. در حالی که آلمان با سیستم پیشرفته پزشکی خود 

حتی نتوانسته است به یونان کمک نماید.
بدون تردید با وجود فجایع ای که سراســر جهان را فرا گرفته 
اســت )مانند غرق شــدن هزاران مهاجر و پناهنده در دریای 
مدیترانه، اعمال تحریم های غیر انسانی گسترده، جنگ های 
خانمانســور، حمایت از رژیم های فرا مرتجع و مستبد و…( 

در این مقطع تمدن غرب برای بشریت ویران کننده میباشد.
حال اگر میخواهیم امروز با بحران کرونا مقابله کنیم باید رفتار 
زمان جنگ را پیشۀ خود کنیم. باید کلیه نیروها را برای از میان 
بردن دشمن نامرئی بشریت بسیج کنیم. بسیج مالی آمریکا در 
زمان جنگ جهانی دوم مثال خوبی در این مورد است. بنابراین 
کشورهای ثروتمند مانند آمریکا به جای اینکه به دیگر کشورها 
مستقیم و غیر مستقیم لشگر کشی کنند و یا با دیگر متحدان 
خود در هر گوشه از جهان بلوا براه اندازند )جنگ یمن، سوریه 
و لیبی( بهتر آنســت که از نیرو و پتانسیل خود در راه بهبود 

زندگی انسانها استفاده کنند.
بــا پایان گرفتن بحران کرونا، مردم جهان باید تصمیم بگیرند 
که بر اســاس چه الگو و عقیده ای میخواهند آینده خود را بنا 
ســازند. زیرا میدانیم که منشاء همه نابسامانی ها و مشکات 
عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاســی بخاطر اِعمال سیاست 
های نئولیبرالیســم و بازار جهانی اســت. برای مثال، از مدتها 
پیش نئولیبرالیســم میدانست که یک بیماری فراگیر و کمی 
متفــاوت با بیماری ســارس )SARSr-CoV( که گونه ای از 
کرونا ویروس است، از راه خواهد رسید و جهان را مبتا خواهد 

کرد. سیاســت نئولیبرالیسم میتوانست برای پیشگیری از این 
بیماری دست بکار شود و واکسن آنرا تهیه کند. اما کمپانیهای 
خصوصی داروســازی  )Big Pharma( همراه با البی های 
وابســته، برایشان ساختن انواع کرم پودرهای جدید سودآورتر 
از ســاختن واکسن کرونا میباشد. ویروســی که جان مردم را 
بخطر انداخته است و aهر روز پشته ای از کشته ها در سراسر 
جهان بجای میگذارد. توجه داشته باشید که تهدید فلج اطفال 
با واکسن سالک )SALK( پایان یافت واکسنی که توسط یک 
نهاد دولتی ســاخته شده بود و بدون ثبت اختراع در دسترس 
همگان قرار گرفت. همین اقدام میتوانســت در مورد ویروس 
کرونا انجام گیرد اما طاعون نئولیبرالیســم مانع از آن شد. در 
مــورد ویروس کرونا همه اطاعات در دســترس ما بود اما به 
همان دالیلی که پیش تر ذکر شــد به آن توجهی نشد. برای 
مثال، در اکتبر سال ۲۰۱۹ یک شبیه سازی از یک ویروس فرا 
گیر جهانی در ایاالت متحده آمریکا بعمل آمد، اما این اقدام در 
همان سطح شبیه سازی باقی ماند و اعتنائی به آن نکردند. در 
تاریخ ۳۱ دسامبر چین، سازمان بهداشت جهانی را از وجود یک 
ویروس آگاه ساخت و یک هفته بعد دانشمندان چینی ویروس 
کرونا را شناسائی کردند و اطاعات الزم را در اختیار جهان قرار 
دادند. کشــورهای منطقه مانند چین، کره جنوبی و تایوان بی 
درنگ  دست به اقدام زدند. در اروپا نیز تا حدودی در این مورد 
اقدام شد. آلمان که دارای سیستم بیمارستانی پیشرفته و قابل 
اطمینانی اســت بدون کمک دیگران به موقع وارد عمل شد و 
تا حدودی بحران را مهار نمود. اما دیگر کشورهای اروپائی کم 
کاری کردنــد و حتی بعضی از آنها بحــران را نادیده گرفتند. 
بدترین این کشورها انگلستان در اروپا بود و ایاالت متحده در 
آمریکای شمالی. دگر بار باید خاطر نشان کرد زمانیکه ما بر این 
بحران جهانی غلبه کنیم، دو گزینه محتمل فردای سرنوشت 
بشریت را تعیین خواهد کرد. نخست، بعد از بحران، یا بر تعداد 

نظامهای فرا اقتدارگرا، مستبد و بی رحم تر از گذشته نسبت به 
جان و مال انسانها افزوده میگردد و یا با همت و مقاومت توده 
مردم در سراســر جهان، بازسازی بنیادین نظام های حاکم در 

جهت بهتر شدن شرایط زندگی انسان آغاز میگردد.
اما هنوز امروز بشریت با وقوع یک جنگ هسته ای از طرفی و 
فاجعه تخریب محیط زیست از طرف دیگر که هستی و نسل 
انســان را برای همیشه نابود خواهد ســاخت، دست بگریبان 
است. بنابراین لحظات کنونی یکی از مهم ترین لحظات تاریخ 
بشر است. این لحظات نه فقط به دلیل مقابله با ویروس کرونا 
است بلکه آگاهی از نقص و عیوب نظام های جهانی و نارسائی 
عملکرد سیستم اقتصادی آنها میباشد که می باید برای بهبود 
آینده بشریت تغییر کنند. بنابراین ویروس کرونا یک هشدار و 
زنگ خطر برای جلوگیری از فجایع آینده است. به عبارت دیگر 
بی توجهی به این هشــدار و عدم واکاوی و جستجو به ریشه 
های چنین بحران های فرا گیر، بدون شک آینده وخیم تری را 
برای ما رقم خواهد زد. اما باید اذعان کرد قرنطینه ای که بیش 
از دو میلیارد نفر را در کره زمین به انزوا کشانده فقط مختص 
به امروز نیســت بلکه بشریت سالها است که به نوعی از انزوای 
مخرب اجتماعی گرفتار شــده است و امرور آنرا در واقع حس 
میکند. باید با بازآفرینی اوراق قرضه اجتماعی به هر روشــی 
که ممکن است به کمک نیازمندان در سراسر جهان بشتابیم. 
اما آنچه از دســت ما در عصری که از تشکل و تجمع رو در رو 
تا مدتی محروم کرده اســت، بر میآید، ارتباط اینترنتی جهت 
ســازماندهی، ایجاد و گسترش سازمان های مردم نهاد، بسط 
تحلیل مســائل مبتا به جوامع امروزی و مشورت جهت حل 

مشکات و معضات آنها میباشد.
بشر در گذشته نیز با چنین مشکاتی بسی سخت تر از امروزی 
روبرو بود که با درایت، سخت کوشی و اتحاد بر همه آنها فائق 

آمده است. الف

شرمندگی مسئولین؛ نسخه درد معیشت کارگری
عادی شدن 

ور شرایط به مر

ریل گذاری اقتصادی  
اجرایی بدون جناح 
بندی های سیاسی 

منتظر مرگ های 
یادی باشید ز

سخنگوی وزارت بهداشت:
وضعیت تهران قرمز است

سخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه هیچ نقطه  ای از جهان و ایران در وضعیت 
سفید از لحاظ کرونا قرار ندارد و وضعیت تهران در زمینه کرونا قرمز است، گفت: از 

لحاظ موارد بهبود یافته پنجمین کشور دنیا هستیم.
دکتر کیانوش جهانپور در گفتگوی ویدئوکنفرانسی با خبرنگاران با بیان اینکه موضوع 
سامت جزو حقوق عامه انسان  هاست، اظهار کرد: هر فردی در مرزهای ایران تحت 
پوشش نظام سامت اســت از این حق بهره  مند است؛ هر اقدام بهداشتی و درمانی 
که برای مردم ایران انجام شود برای اتباع خارجی مقیم ایران نیز انجام خواهد شد؛ 
با وجود دشــواری  ها و تحریم  ها هر امکانی فراتر از نیاز خودمان داشــته باشــیم در 
اختیار ســایر کشــورها از جمله مردم آمریکا نیز قرار خواهیم داد زیرا حساب مردم 
آمریکا از دولت ظالم آن  ها جدا اســت. وی در پاسخ به این سؤال که برای زندانیانی 
که نمی  توانند آزاد شوند چه تدابیری اندیشیده شده است، تصریح کرد: پروتکل  های 
مربوط به زندان  ها اباغ شــده است و در سایت وبدا نیز قابل مشاهده است و ممکن 
است پروتکل  هایی نیز برای فاصله  گذاری هوشمند تدوین شود که در اختیار اصناف 
و نهادها قرار خواهد گرفت. جهانپور با بیان اینکه بخشی از بیمارستان  ها خالی است، 

تصریح کرد: پذیرش بیماران غیراورژانسی از ۲۳ فروردین با رعایت اولویت به صورت 
پلکانی انجام خواهد شد البته باید به تأمین اقام محافظتی برای بخش خصوصی نیز 
توجه کنیم. وی یادآور شد: قبًا به افراد عادی توصیه نمی  شد که از ماسک استفاده 
کنند اما اآلن ســازمان جهانی بهداشــت به مردم عادی نیز توصیه کرده اســت در 
مکان  های تجمعی از ماسک استفاده کنند. وی درباره انجام تست  های آزمایشگاهی 
خاطرنشان کرد: به لحاظ تســت  های آزمایشگاهی، یازدهمین کشور در انجام تست 
هســتیم و از نظر موارد ابتا به بیماری در کشــور، ما تا روز گذشــته رتبه هفتم را 
داشتیم و اگر به ازای هر یک میلیون نفر حساب کنیم، ایران از لحاظ موارد ابتا در 
رتبه ۲۹ جهان قرار می  گیرد و از لحاظ موارد بهبودیافته پنجمین کشور دنیا هستیم.

جهانپور با تصریح به اینکه هیچ جای کشــور عاری از ویروس کرونا نیســت، تأکید 
کرد: در هیچ یک از استان  ها، وضعیت سفید نیست و در برخی روستاها ممکن است 
موارد ابتا تک  گیر باشــد اما نمی  تواند مبنا قرار بگیــرد. وی در خصوص اظهارات 
رئیس جمهور درباره وضعیت بوشهر خاطرنشان کرد: وضعیت در بوشهر بهبود نسبی 
یافته است اما این مسئله به معنی افزایش سفر به این نقطه نیست زیرا این وضعیت 
به شدت شکننده اســت و ظرف چند روز از بین می رود. جهانپور با اعام اینکه 6۹ 
میلیون و 7۵۱ هزار نفر تاکنون غربالگری شــده  اند، اظهار کرد: اســتخدام ۱۰ هزار 
نفر در برنامه وزارت بهداشــت قرار دارد. این افراد به خصوص از بین کسانی خواهد 
بوند که در قالب های مختلف به کمک نظام ســامت آمدند و سهم پرستاران از این 

استخدام 4۵ درصد یعنی معادل 4۵۰۰ نفر است.
تعدیل نیروی بخش خصوصی؟

ســخنگوی وزارت بهداشــت با اظهار اینکه به دلیل شــیوع کرونا بیمارســتان  های 
خصوصی با مشکات مالی مواجه شده  اند، گفت: هیچ کارفرمایی مایل نیست سرمایه 

خود را تعطیل کند و ممکن است تحت فشارهای اقتصادی این اتفاق افتاده باشد.
وی ادامه داد: کادر درمانی و پرستاری که تعدیل شده باشند حتی اگر در قالب های 
قراردادهای کوتاه مدت با وزارت بهداشــت همکاری کرده باشند، تاش می شود در 

جذب 4۵۰۰ پرستار از آنها هم استفاده شود.
آمارهای چین یک شوخی تلخ بود

جهانپور با بیان اینکه زمانی از واژه اپیدمی استفاده می شود که درصدی از جمعیت 
به ویروس مبتا شــده باشــند، تصریح کرد: در ژاپن اپیدمی رخ نداد؛ در ایران هم 
نمی توان اعام کرد که در همه جای کشــور اپیدمــی داریم و تک  گیری در برخی 
مناطق کشــور وجود دارد؛ در قسمت عمده مناطق کشــور در مرحله طغیان و در 
برخی شهرها در مرحله اپیدمی یا همه  گیری هستیم.  وی با تصریح به اینکه تعطیلی 
کامل یک کشور ممکن و مطلوب نیست، یادآور شد: وضعیت تهران در زمینه کرونا 
قرمز اســت؛ هرچند در دو هفته اخیر با کاهش مراجعه به بیمارســتان ها و کاهش 
موارد بســتری و مرگ ومیر مواجه بودیم اما این مربــوط به زمانی بود که مردم در 

خانه ها مانده بودند و با بازگشایی برخی مشاغل مواجه نبودیم.
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سیاوش کاویانی 

بــا وجودی کــه دنیا را ویروس کرونا برداشــته و 
می رود تا یک کشتار جدی جانی، مالی، اقتصادی 
و حتــی فرهنگی و اجتماعــی از خود بجا بگذارد 

آمریکا در اندیشه جنگ است!
آمریکا حمات نظامی خود را در عراق علیه مواضع 
ارتش و نیروهای مردمی افزایش داده و با وجودی 
که مردم عراق نیز مانند دیگر کشــورهای جهان 
درگیر ویروســی هستند که بســیاری می گویند 
ســاخته آمریکا اســت، اما ارتش تروریسم ایاالت 
متحده بی توجه به شرایط حاکم بر جهان همچنان 

بر طبل جنگ می کوبد.
به نظر می رســد که مقامات رژیم آمریکا از شیوع 
ویــروس کووید ۱۹ فرصتی را به دســت آورده تا 
بتوانند با ســرگرم شدن مردم و دولت  کشورهایی 
که هدف هســتند به بیمــاری و رهایی از بحران 

کرونا، به آنها ضربات نظامی نیز وارد کنند.
با ادامــه چنین روندی از ســوی آمریکا که هیچ 
عقانیت و منطق انسانی در مقامات این رژیم دیده 
نمی شود، اگر آمریکا از عراق خارج نشود و اقدام به 
آغاز یک جنگ بزرگ در منطقه کند، دور از انتظار 
نخواهد بود. آمریکا قصد ترک عراق را ندارد، خروج 
آن از این کشــور یک شکست بزرگ برای ایاالت 
متحــده خواهد بود اما ا گــر بخواهد همچنان در 
عراق باقی بماند و به اشــغالگری خود ادامه داده و 

آن را گسترش دهد باید هزینه سنگینی بپردازد.
از ســوی دیگــر مایک پمپئو وزیــر خارجه رژیم 
تروریســتی آمریکا درخواســت حمله نظامی به 

جمهوری اسامی ایران را مطرح کرده است.
دولــت آمریکا با توجه به شــرایطی که در جهان 
حاکم شده اســت،  تصور می کند که مردم جهان 
اکنون درگیر ویروس کرونا هستند و این گرفتاری 
جهانی، در ایران نیز باعث شــده تا نشانه هایی از 
ضعف در کشــورمان نمایان شود به همین خاطر 
فرصت را غنیمت دانســته و چنین پیشنهادی را 

مطرح کرده است.
این تهدید نظامی میاک پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
در حالی مطرح شده است که پیش از این، ترامپ 
رئیس جمهــور دولت تروریســتی ایاالت متحده 
پیشــنهاد کمک های پزشکی و دارویی را به ایران 
داده بود. تناقض میان پیشــنهاد کمک پزشکی و 
دارویی در کنار تهدید به حمله نظامی آمریکا علیه 
ایــران دروغ کمک های این رژیم را اثبات می کند. 
آمریکایی هــا در حالی که تــوان مقابله با بیماری 
ویروس کرونا را ندارند و این کشور می رود تا با یک 
معضل بزرگ روبرو شــود، اما خوی جنگ افروزی 

این رژیم پایانی ندارد.
نشــریه آمریکایی »امریکن کانســروتیو« با انتقاد 
از واکنــش دولت ترامپ به بحران ناشــی از کرونا 
در این کشــور نوشته، »واشنگتن تریلیون ها دالر 
صرف جنگ های بی فایده کــرده اما برای تامین 
ضروری ترین نیازهای پزشکی برای مقابله با کرونا، 

ناتوان است.«
گرچه »دانیل الریسون« نویسنده این مقاله اعتقاد 
دارد دولت آمریکا در تامین ضروری ترین نیازهای 
پزشــکی برای مقابلــه با کرونا، ناتوان اســت، اما 
حقیقت چیز دیگری است.برای دولتمردان ایاالت 
متحده آمریکا جان انســان ها اهمیتی ندارد حتی 

اگر جان مردم کشور خود در خطر باشد.
بودجه نظامی آمریکا میلیادرها دالر است در حالی 
که شرایط سازمان بهداشتی درمانی این کشور به 
خاطر کمبود بودجه در شرایط نامناسبی قرار دارد. 
این بخش از مقاله »امریکن کانسروتیو« را می توان 
پذیرفت که »آمریکا در جنگ و ویرانگری بســیار 
توانمند است« این حقیقتی است که برای همگان 
ثابت شده و اکنون نیز با تهدید نظامی وزیر خارجه 
رژیم تروریســتی ایاالت متحــده علیه جمهوری 
اسامی ایران، خوی ویرانگری و جنگ افروزی این 

دولت آشکارتر هم گشته است.
پمپئو تصــور می کنــد اکنون نیروهای مســلح 
کشــورمان نیز درگیر مقابله با کرونا هســتند از 
آمادگــی الزم بــرای مقابله به تهدیــدات نظامی 
آمریکا برخوردار نیستند، در صورتی که واحدهای 
عملیات نظامی نیروهای مســلح کشــورمان در 
ارتش جمهوری اســامی ایران و سپاه پاسداران 
درایــن شــرایط از آمادگی باالتــری برخوردارند 
و همــه نیروها هوشــیار و آماده ی پاســخ به هر گونه 
تهدیدی هســتند که پشــیمان کننــده خواهد بود.
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تصمیمات مهم ستاد ملی 
مبارزه با کرونا


