
شیوع کرونا، آفت مرگباری بود که جهان را در وحشت 
عمومی ف��رو برد و هم��ه امور را در اکثر کش��ورهای 
جهان مختل کرد. در این میان کش��ورمان با مشکالت 
بیشتری نسبت به سایر کشورهای جهان برای  مقابله 

با شیوع این بیماری روبرو است. 
دلیل این امر همزمانی شیوع این بیماری با تحریم های 
ظالمانه و خصمانه دولت آمریکا است که موجب شد تا 
کار بر مس��ئولین کشور سخت تر شود. پیش از شیوع 
ای��ن بیماری دولت برای جبران کاهش درآمد ناش��ی از صادرات نفت و پوش��ش درآمد های 
پیش بینی شده در بودجه سال آینده، چشم به افزایش درآمد های مالیاتی و همچنین صادرات 
غیرنفت��ی دوخت��ه بود، اما با وج��ود قرنطینه در سراس��ر جهان درصد اندک��ی از این پیش 
بینی برآورده خواهد ش��د. در این بین دولت امریکا حتی از رس��یدن کمک های بین المللی 
کشورهای دیگر به ایران خوداری و تحریمهای تازه ای را به تحریمهای کشورمان اضافه کرد.  
در چنین شرایطی و با وجود سونامی اقتصادی در سراسر جهان، دولت اعالم کرده است که 
مش��اغل تولیدی با دو س��وم ظرفیت خود و با رعایت فاصله گذاری هوش��مند اجتماعی می 
توانن��د کار خود مجدداً آغاز کنند. این در حالی اس��ت ک��ه مخالفتهایی هم در جامعه با این 
تصمیم دولت وجود دارد. دراین میان رس��انه های فارسی زبان بیگانه مدام تاکید و اصرار بر 

تعطیلی و قرنطینه در کشور دارند. 
 طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 

اکنون در روزهایی که شیوع ویروس کرونا در جهان شدت گرفته  است، کارشناسان بیش از 
پیش نس��بت به رعایت فاصله اجتماعی هش��دار می دهند و در این شرایط دولت ناچار است 
که برای حفظ جان مردم و اقتصاد کشور و معیشت این مسیر را برای حضور دوباره مردم در 
اجتماع انتخاب کند. حفظ فاصله به این معناس��ت که افراد باید از تماس نزدیک با دیگران 
خ��ودداری و فاصله دو متری را با افراد دیگر حفظ کنند. در حقیقت این عمل می تواند روند 
ش��یوع بیماری را بس��یار کاهش دهد و بر اثر اجرای آن موقعیت های کمتری برای س��رایت 
ویروس به وجود بیاد. در این طرح دولت ش��رایط تدریجی بازگش��ت جامعه به شرایط عادی 
را فراه��م م��ی کند و به جای آنکه همه مردم فاصله گذاری فیزیک��ی با بقیه را رعایت کنند، 
افراد، مش��اغل و گروه های جمعیتی کم خطر از نظر ابتال شناسایی و فعالیت این گروه ها به 

تدریج از سرگرفته شود. 
 مخالفتها به چه دلیل است؟

در ای��ن میان همچن��ان  مخالفتهایی با ای��ن تصمیم وجود دارد که دلی��ل آن از بین بردن 
چرخه انتفال ویروس و مقابله با آن در کش��ور اس��ت.  به گفته بسیاری از کارشناسان، مردم 
ب��رای از بین بردن چرخه ی انتقال ویروس کرونا باید در خانه های خود بمانند و از حضور در 

مکان های عمومی جداً خودداری و بهداشت عمومی را رعایت کنند.
مخالف��ان این ط��رح معتقدند که  اصرار بر حضور کارکنان دول��ت و فعاالن اصناف در محل 
کار، جز افزودن بر تعداد مبتالیان به کرونا و افزایش هزینه های س��ربار برای دولت، دستاورد 
دیگری ندارد. مس��عود یونسیان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این باره 
گفت: کارشناس��ان داخلی و بین المللی صاحب تجرب��ه و دانش فنی معتقدند که نمی توان 
هم��ه کاره��ا و فعالیت ها را تعطی��ل کرد و پس از مدتی همه آنها را به یک باره بازگش��ایی 
کرد. بازگشایی باید به شکل تدریجی انجام شود و کارها و مشاغل پرخطر را دیرتر و مشاغل 
ک��م خطر را زودتر به فعالیت اجتماعی برگرداند. وی می افزاید: هر چند نفس اجرای فاصله 
گذاری هوش��مند، معقول و ضروری اس��ت، اما زمان اجرای این طرح بسیار مهم است. نباید 
این طرح را با عجله و شتاب شروع کرد و باید اطمینان یافت که ویروس کرونا تحت کنترل 
قرار گرفته و انتشار بیماری به شکل پایدار کاهش یافته باشد وی ادامه می دهد: این کنترل 
پایدار را با چند روز نمی توان به طور دقیق تش��خیص داد و کاهش ابتال و مرگ و میر جدید 
ناشی از بیماری باید چشمگیر و مستمر باشد تا مجددا این بیماری شعله ور نشود. این استاد

تالش دشمنان برای تعطیلی کشور به بهانه کرونا
ونا، بالی جان  کر

ومان فرانسه محر

نگاه واقع بینانه 
پکن به تهران

ناکارآمدی قوانین، زمینه 
ساز فساد اداری و 

اقتصادی!؟
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ب��ا فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی س��ابق در 
ده��ه 1990، غرب ب��ه عنوان کان��ون حفظ نظام 
س��رمایه داری ب��ا دو ادعای دولت رف��اه یا همان 
خدمات گس��ترده اجتماعی و رفاه��ی برای مردم 
کشورهایشان و حقوق بشر برای جهان مدعی بود 
که تنها مولفه ای است که کشورها و ملت ها برای 
رس��یدن به اهدافشان باید به آن تن در دهند. این 
رون��د در حالی همچن��ان ادامه دارد که طی هفته 
های اخیر با شیوع کرونا ویروس در سراسر جهان، 
حقایقی قابل تامل از نظام سرمایه داری بر همگان 

آشکار شده است. 
1-نظام س��رمایه داری در حالی خود را محور رفاه 
عمومی معرفی می کند که، آمار باالی تلفات کرونا 
در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله 
انگلیس، فرانس��ه، ایتالیا و اسپانیا و... نشان داد که 
اصل نظام س��رمایه داری نه بر جمع محوری بلکه 
بر ث��روت اندوزی و منافع اقتص��ادی فرد و اقلیت 
محوری بوده اس��ت. هر چند ک��ه کرونا به عنوان 
بیماری ش��ناخته می ش��ود که فقیر و غنی ندارد 
اما ضعف شدید س��اختار بهداشتی و پزشکی این 
کش��ورها نشان می دهد که س��اختار نظام سرمایه 
داری اهمیت��ی ب��رای جان عموم قائ��ل نبوده که 
نتیجه آن نیز وضعی��ت بحرانی در تامین نیازهای 
درمان��ی و بیمارس��تای در این کشورهاس��ت که 

می رود تا به فاجعه انسانی مبدل شود. 
2-نکت��ه مهم دیگر بی اهمیت ب��ودن جان مردم 
برای حاکمان و س��اختارهای نظام س��رمایه داری 
است. به عنوان مثال ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
به صراحت می گوید ما انتظار مرگ 200 هزار نفر 
را داریم و یا جانسون نخست وزیر انگلیس از مرگ 
دهها هزار نفری می گوید. اینگونه س��خن گفتن از 
لزوم تلفات باالی انسانی، بیانگر این واقعیت است 
که سران نظام سرمایه داری نگاهی نه مردم محور 
بلکه نگاهی صرفا کاس��ب کاران��ه دارند که در آن 
نق��ش مردم در حد رای دادن و تامین کارگر برای 

منافع سرمایه داری است. 
3-حامیان و حافظان نظام س��رمایه داری همواره 
ادع��ای اتحاد درونی و تالش واحد برای س��اختن 
غرب��ی مدرن و پیش��رفته و به تبع��ه آن جهانی با 
الگوی واحد نظامی س��رمایه داری را سر می دادند 
حال آنک��ه در روند بحران کرون��ا الیه های واقعی 
این ادعا آش��کار شد. نخس��ت آنکه با شروع کرونا 
نشانه ای از آن اتحاد ادعایی وجود نداشته چنانکه 
هر کدام از کش��ورهای اروپای��ی و آمریکا صرفا به 
دنب��ال مقابله فردی ب��ا کرونا بوده و نش��انه ای از 
همدلی در آنها مشاهده نشده است که عدم کمک 
آمریکا و کش��ورهای اروپایی به کش��ور بحران زده 
ایتالیا نمودی از آن اس��ت؛ چنانک��ه آنها به جای 
کمک به این کشور سیاست متهم سازی و مسئول 
دانستن ایتالیا در بحران کرونا در غرب را در پیش 
گرفتن��د. دوم آنکه کش��ورهای اروپای��ی و آمریکا 
رقابت��ی همچ��ون دزدان دریایی و غرب وحش��ی 
برای کس��ب اقالم بهداشتی و پزشکی را در پیش 
گرفتند چنانکه آمریکا رسما به سرقت ماسک های 
فرانسوی، آلمانی و کانادایی متهم شد و کشورهای 
اروپایی نیز یکدیگر را به س��رقت اقالم پزش��کی و 
س��فارش های دارویی و بهداشتی متهم و به صف 
بن��دی در براب��ر یکدیگر پرداختند. ه��ر چند که 
ب��زرگان اروپا با واژگانی همچون لزوم اجرای طرح 
مارشال ) طرحی که بعد از جنگ دوم جهانی برای 
احیای اروپای فروپاش��یده از جنگ اجرا شد( برای 
مقابله با کرونا و تبعات آن را سر دادند اما واقعیت 
آن است که این ادعا صرفا یک ژست ظاهری برای 
پنهان سازی زوال اخالقی و عدم انجسام و همدلی 

در میان مدعیان نظام سرمایه داری است. 
4-نظام سرمایه داری در حالی خود را ناجی بشریت 
و حقوق بش��ر معرفی و حتی با این عنوان نس��خه 
کودتاهای رنگ��ی و ایجاد بحران های اجتماعی در 
سایر کشورها با ادعای رهایی بخشی نظام سرمایه 
داری برای س��ایر ملت ها را س��ر می دادند که در 
بحران کرونا بیش از گذشته واهی بودن این ادعاها 
آش��کار ش��د. اوال آنکه کش��ورهای غربی یا همان 

مدعیان نظام سرمایه داری به رغم 

دولت رفاه و حقوق بشر 
سیری چند؟ 
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