
 

 !ساله ارزیابی یک :ییکروناپاندمی 

 نازنین و یامین

 

 مقدمه

( پنومونی)یک بیماری عفونی تنفسی از  ــ از استان هوبِی چینــ کمیسیون بهداشت شهر ووهان  ،۹۱۳۲دسامبر  ۱۳در 

سازمان بهداشت جهانی  توسط، ۹۱۹۱ژانویه  ۵در  ؛ این خبر باشدعاملش ویروس کرونا رفت  گمان میکه خبر داد 

(W.H.O )دانشمندان چینی عامل بیماری را تشخیص دادند و ساختمان  ۹۱۹۱ژانویه  ۳۹در  1.به اطالع جهانیان رسید

ژنتیکی آنرا ـــ که تیپ جدیدی از ویروس کرونا بود ـــ در اختیار پژوهشگران گذاشتند؛ و از آنجا که این تیپ کامال 

بعدتر بعلت تشابهات ژنتیکی و بروز عالئم کلینکی مشابه با ویروس سارز ــ که خود از . نامیدند nCovجدید بود آنرا 

تغییر دادند و « ۹سارز کووی ــ »گرفته شده بود ــ اسمش را به ( SARS)حروف اول سندرم حاد و شدید تنفسی 

  2.گذاشتند ۳۲، اسم بیماری را کوویدــ ۹۱۳۲بواسطٔه پیدایی بیمارِی ناشی از آن در سال 

و  3کشور دیگر خبر داد ۳۰مورد ابتالی قطعی در چین و  ۰۱۱۱در چین از حدود  W.H.Oنمایندگی  ۹۱۹۱ژانویه  ۱۱در 

در همان ماه، . های جهانی برای مقابله با آن را سازمان داد معرفی کرد و هماهنگی[ گیر عالم]مارس آنرا پاندمیک  ۳۳در 

نفر رسیده بود، مطلبی را  ۱۵۱۱شدگان به حدود  هزار نفر و آمار کشته ۳۱۱به حدود  یعنی زمانی که تعداد مبتالیان

ان کنیم که منتشر کردیم تا ضمن معرفی این بیماری، خاطر نش «!ویروس کرونا، سرمایه و سیاست»تحت عنوان 

نظران از حدود دو دهه پیش، خطر پاندمی کرونایی را هشدار داده و آنرا به گوش ناشنوای دولتمردان و  صاحب

هایی بمنظور تولید واکسن علیه  پروژه ۹۱۱۱ضمناً گفتیم که از سال . نهادهای بهداشت و درمان جهانی رسانده بودند

!  ها و انحصارات دارویی ــ بدلیل سودآور نبودن اطر عدم حمایت دولتهای خانواده کرونا در جریان بود که بخ ویروس

 ! ـــ زمین گذاشته شده بودند

هزار نفر رسید ـــ با  ۱۱۱شدگان به  میلیون و تعداد کشته ۴حدود دو ماه بعد ــ یعنی زمانی که تعداد مبتالیان به 

سازی سود،   بحران کرونایی؛ خصوصی»عنوان  گیری شایعات حول بحران باصطالح کرونایی، مطلب دیگری تحت اوج

ها،  منتشر کردیم که بیشتر جنبه افشاگرانه و روشنگرانه داشت؛ یعنی از یک سو دروغگویی« !کردن زیان اجتماعی

کرد و از  های دولتمردان و سیاستمداران، انحصارات دارویی و متخصصان وابسته را افشا می پوشانیها و ل  ریاکاری

ها، سرمایٔه مالی و انحصارات قرار  سوی دیگر تاکید داشت که این باصطالح بحران، بهترین فرصت را دراختیار دولت

شان را بازآرایی نموده و  ثانیاً نیروهای سرکوبگر  شان بپردازند و  رجوع معضالت گریبانگیر  و   دهد تا اول به رفع می

شان به دستاوردهای اقتصادی، حقوق  ، و نیز ادامٔه تعرضات بمنظور تحکیم مواضع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

 .        گیرندب های سیاسی اردوی کار بکار اجتماعی و آزادی

شدگان به حدود دو  میلیون نفر و تعداد کشته ۳۱۱حدود حال، پس از گذشت کمتر از یکسال ـــ که رقم مبتالیان به 

ـــ  به ارزیابی، بررسی و ! ـــ آنهم به اعتباِر آمارهای رسمی و نه واقعی که حداقل چند برابر است 4میلیون نفر بالغ شده

 .نشینیم قبلی می  های تکمیل داده

https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/03/ny-Corona-01.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/05/rs-ny-corona-2-v1-1.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/05/rs-ny-corona-2-v1-1.pdf
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 ! مهار پاندمی ممکن بود و هست

بجا مانده از پاندمی کرونایی این بود که این بیماری همچون سونامی یا بالی آسمانی ها در توجیه تلفات  بهانٔه دولت

 ! نازل شد و فرصت کافی به آنها نداد تا خود را برای مقابله آماده کنند

از آنزمان تا به  6.شناسایی و ثبت شددر انسان  ۳۲۹۵در سال و  5در حیوانات ۳۲۹۱در دهه  اولین بار ویروس کرونا 

ــ موجب ( 229E ،NL63 ،OC43 ،HKU1)تای آنها ــ به اسامی  ۴تیِپ بیماریزای انسانی شناسایی شده که  ۷امروز 

ویروس سارز، : توانند ُکشنده باشند شوند، و سه تیپ آن می می( غیرکشنده)سرماخوردگی ساده تا بیماریهای تنفسی 

کشور سرایت کرد و حدود  ۹۰در جنوب چین پیدا شد و سریعا به   ۹۱۱۹ویروس سارز، در سال . ۹ــ  سارز کوویو  7مرس

نفر  ۰۵۱در عربستان سعودی پیدا شد و به کشته شدن حدود  ۹۱۳۹ویروس مرس در سال . کشته بجا گذاشت ۰۱۱

هان چین گزارش شد و همچنان در حال قربانی از استان وُ  ۹۱۳۲اواخر ، که در ۹و خالصه ویروس سارز کووی ــ. انجامید

 . گرفتن است

بودند؛ با  ۹واقعیت این است که قابلیت بیماریزایی و قدرت کشندگی سارز و مرس بمراتب بالتر از سارز کووی ــ

 درصد ۴تا  ۹حدود  ۹و سارز کووی ــ  ۱۴۱و مرس  ۳۳۱زایی  سارز  میانگین مرگ! )اینحال به پاندمی نیانجامیدند

کند سرعت انتقال و شیوع آن، بویژه در  ها متمایز می را از سایر تیپ ۹آنچه که در واقع ویروس سارز کووی ــ. 8(است

است حال آنکه در  ۷/۵حدود   ۹میانگین نرخ انتقال برای سارز کووی ــ) 9.بیماری است( نهفتگی)دوره انکوباسیون 

از موارد بیماری توسط ناقلین سالمی پخش  ۹۱۱تر حدود  دقیقبعبارت  10(.است ۹، و در مرس حدود ۵تا  ۹/۱سارز 

و « تشخیص بموقع»؛ به همین دلیل، استراتژی مقابله با آن 11باشند شوند که فاقد هرگونه عالئم بیماریزا می می

 !  بوده و هست« اقدام بموقع»

نیاز به بستری شدن داشته  آنکه  بی ۳۲مبتالیان کوویدــ  ۰۱۱کنند که حدود  های آماری حکایت از آن می داده بعالوه

البته . گردند با خطر مرگ روبرو می ۵۱نیاز به بستری شدن و حدود  ۳۴۱آنکه  یابند؛ حال باشند، سالمتی خود را بازمی

 12.کند ر میاین ارقام با توجه به شرایط بهداشتی، درمانی کشورهای متبوعه و وضعیت اقتصادی مبتالیان شدیداً تغیی

اور عمومی بر آن است که انتقال ویروس از طریق تماس با قطراتی که از طریق بزاق، عطسه، سرفه، استفراغ فرد ضمناً ب

گردد؛ اما بعضی از متخصصین بر این باورند که این ویروس از طریق ذرات ریز آئروسل  بیمار، به افراد سالم، منتقل می

مانند  شوند ــ و تا ساعتها در هوا معلق می که توسط فرد مبتال در فضا پراکنده می ــ( aerosolمیکرون؛  ۵کمتر از )

های بهداشتی  که در این صورت توصیه 13توانند از طریق تنفس هوای آلوده منتقل شوند؛ می( بسته به قابلیت تهویه)

گیری از ابتالء به بیماری ای در پیش های معمولی تاثیر قابل مالحظه گذاری و حتی ماسک مثل شستن دست، فاصله

که به ماسک جراحی نیز معروف است  N95البته مطالعات نشان داده که ماسک  . نخواهند داشت ۳۲کوویدــ 

کند و خطر  از ذرات معلق در هوا را تصفیه  ۲۵۱تواند تاثیر بسیار موثری داشته باشد چونکه قادر است حداقل  می

 14(است ۲۹۱تا  FFP3قابلیت ماسک . )ای کاهش دهد هابتالء به بیماری را بطور قابل مالحظ

تشخیص و )الذکر  ، نشان داد که کشورهایی که استراتژی فوقW.H.Oالمللی و  آمار منتشر شده توسط منابع بین

رغم  میلیونی ـــ علی ۹۴تایوان این واقعیت را . را بکاربستند توانستند از کشتار کرونایی جلوگیری کنند( اقدام به موقع

مبتال  ۷۲۵ُکشته، و حدود  ۷میلیون توریست چینی در سال ــ با دادن صرفاً  ۱اش با چین و پذیرش حدود  همسایگی

هزار ُکشته و  ۱۷میلیونی، تاکنون حدود  ۳۲حال آنکه نیویورک ! اند به اثبات رساند مورد آن هم بهبود یافته ۹۹۳ که 

، سنگاپور (۹۰)، ایسلند (کشته ۹۵)داً یک استثناء نبود؛ نیوزیلند البته تایوان اب 15هزار مبتال بجا گذاشته است؟ ۲۱۱
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میر  و  نیز بودند که توانستند جلوی ابتال و مرگ... و ( ۰۲۵)و کره جنوبی ( ۴۹۲)، نروژ (۳۴۱)، کوبا (۱۵)، ویتنام (۹۲)

اری ــ نه تنها قادر شد موج را بگیرند؛ حتی چین ــ با بالی یک میلیارد جمعیت، و مرکز شیوع بیم ۳۲ناشی از کووید ــ

را با نرِخ رشد  ۹۱۹۱دوم را کنترل کند، بلکه موفق گردید تا چرخٔه اقتصادش را مجدداً به گردش درآورد و سال 

  16!اقتصادی مثبت به پایان برساند

با )در محافل علمی نیز مباحثات زیادی حول این سئوال درگرفت که از این میان مقالت مجالت علمی نیچر 

آنها بطور خالصه، دلیل  17.های قابل تأمل هستند نمونه( ۹۱۹۱اکتبر  ۹۳)و لنست ( ۹۱۹۱دسامبر  ۳۷تصحیحات مورخ 

دانستند و عمالً نشان  قرنطینهو  تست، ردّگیرییعنی  TTQ18توفیق کشورهای یادشده را مدیون بکارگیری استراتژی 

نات اجرایی، از بگارگیری این استراتژی امتناع کردند که این رغم برخورداری از امکا دادند که خیلی از کشورها علی

  19.شدن حدود دو میلیون شد میلیون، و ُکشته ۳۱۱خود به قیمت ابتالی حدود 

 

 چرا؟

هایی که از استراتژی فوق متابعت نکردند، سهوی بود یا عمدی؟ آیا چنین واکنشی یک  آیا ِاهمال و امتناع دولت

داده و  اعتنایی نشان  های قدرتمدار نسبت به ابتالء و مرگ انسانها بی چرا نظام! استثناء بود یا یک قاعدٔه تکراری؟

ندوستی، همبستگی، حقوق بشر، فردیت، سالمت و غیره  نسادهند؟ آیا شعارهایی که راجع به حرمت انسان، ا می

 ! دهند، صرفاً جنبٔه عوامفریبی دارند؟ سرمی

های مردم کرد و اذهان  های بیشمار دیگرــ را موضوِع مباحثات توده انتشار نتایج فوق، همٔه این سئوالت ــ و پرسش

 .خیلی را بخود مشغول داشت

را یکی از دلیل مهم در عدم  ال توسعهیافته یا در ح توسعهدولتهای حاکم بر کشورهای  اکثر اگر فساد و وابستگی 

« فقر عمومی»تر آنرا باید پیامد مستقیِم  توفیق چنین دولتهایی ـــ در مبارزه  علیه کرونا ـــ مفروض بگیریم، علت اصلی

قعیت این است که در جوامع فقیر، حتی امکانات وا. ببینیم...( درمانی، فقر فرهنگی و ـ ـ فقر اقتصادی، فقر بهداشت)

مثال طبق گزارش یونسکو، بیش از دو میلیارد نفر از . است، وجود ندارد TTQاجرای استراتژی   حداقلی که لزمهٔ 

که معنایش این است که نخستین سفارش بهداشتی برای پیشگیری از شیوع  20!جمعیت جهان از آب سالم محرومند

به همین ترتیب، در ! ــ نیز مقدور نیست!( با الکل یا صابون که پیشکش)ها با آب  عنی شستشوی دستویروس کرونا ــ ی

مناطق فقیرنشینی که تراکم جمعیت بالست و چندین خانوار مجبورند در یک فضای چندمترمربعی زندگی کنند، 

شود از مردمی که فاقد ضمانت  یبه همین ترتیب نم! متر از همدیگر بیشتر به شوخی شباهت دارد ۹رعایت فاصله 

های دولتی هستند، انتظار داشت که سِر کار نروند و در قرنطینه  کافی برای برخورداری از تامین اجتماعی و حمایت

سازمان بهداشت « های بهداشتیِ  توصیه»ها ادامه داد و  ثابت کرد که  توان تا صفحه این لیست را می 21!بنشینند

ها را از زبان آماِر مراکز مورد قبول  و وقتی واقعیت. مند ــ و نه اکثریِت جهانیان فقرزده ــ استجهانی متوجٔه جهان ثروت

امکانات تخصیص داده شده برای تامین  ۳۱۱تنها کمتر از : شود کنیم، اوج فاجعه آشکارتر می خودشان دنبال می

این ! کشورهای فقیر شایع هستند ۲۱۱در  شوند که سالمت جهانی، به تحقیق در بارٔه بیماریهایی اختصاص داده می

های جوامع فقیر ــ یعنی بیش  دهد که جاِن انسان معروف است، علناً نشان می 22«۳۱/۲۱شکاف »واقعیِت محرز که به 

 ! اهمیتی ندارد ۱ جمعیت دنیا ــ برای صاحبان ثروت و قدرت  ۲۱از 

 ۳۲ــ که در مقابله با بیماری کوویدــ... و  سوئد، بلژیکیس، اما در بارٔه قصور کشورهای ثروتمندی ــ چون امریکا، انگل
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شناسند و  توان گفت؟ آنهم در دنیایی که عوامل بیماریزا مرزهای جغرافیایی را برسمیت نمی اند چه می ناموفق بوده

بٔه جهانی نوردند؟ مسئولیت دولتمرداِن کشورهای ثروتمند تا چه حد جنبٔه ملی و چقدر جن ها را درمی بسرعت قاره

 داشته و دارد؟ 

دهد که این قصور و کوتاهی ابداً استثنایی نبود و صرفا در رابطه با  نگاهی گذرا به تاریِخ نه چندان دور نشان می

گرفتن است،  رغم اینکه سالیان درازی است که ویروس ایدز در حال قربانی علی. صورت نگرفت ۳۲بیماری کوویدــ 

میلیون نفر جان  ۱۹طی سه پاندمی آنفلوآنزایی، حدود  صرفا  در قرن بیستم،  فقط؛ و واکسنی علیه آن تولید نشده

میرند؛ تازه  میلیون نفر از آنفلوآنزا ــ که واکسن آن نیز موجود است ــ می خود را از دست داده و هنوز سالیانه حدود نیم

را ( سل، مالریا و غیره مثل)های عفونی  شدگان سارز، مرس، ِابول، زیکا، ایدز و سایر بیماری اگر به این تعداد، آمار کشته

های مختلف  میلیون انسان جان خود را بر اثر بیماری ۵۱بیافزاییم خواهیم دید که ظرف حدود یک قرن گذشته، حدود 

 . که بخش اعظم آنها ـــ حتی در کشورهای ثروتمند ــ به اردوی کار تعلق داشتند 23دادند از دست 

 

 کرونا و انحصارات دارویی

که انحصارات بزرگ دارویی بخش اعظم تولید دارو، محصولت بهداشتی، و حتی تحقیقات واقعیت این است 

برای نمونه کافیست به . شوند اند و جزو چهار صنعت بزرگ دنیا محسوب می  دانشگاهی را در انحصار خود گرفته

طی : را مطالعه کنید« مجلٔه انجمن پزشکی امریکا»و یا گزارش  24شرکت بزرگ دارویی نگاهی بیاندازید ۳۱سرمایٔه 

و  فقط در سال  25تریلیون دلر سود بردند ۵/۳۳های دارویی مجموعاً  پنج عدد از شرکت و  ، سی۹۱۳۰تا  ۹۱۱۱های  سال

های سابق را خواهد  همٔه رکورد ۹۱۹۱مسلماً این رقم برای سال ! میلیارد دلر سود کردند ۳۹۱۱ها معادل  ، این شرکت۹۱۳۰

میلیارد کرون سوئد سود  ۴/۰، حدود ۹۱۹۱که شرکت آسترا زنیکا تنها در سه ماهه دوم سال  مثال معلوم شد: شکست

تریلیون دلر سود در سال  ۷/۵درصد، به  ۵/۵شود که این صنعت با رشد سالیانٔه  ببنی می حتی پیش 26!برده است

ه بالتر رفتن مصرِف محصولت این و این سود در گرو هرچه بیمارتر و رنجورتر ماندن انسانها و هرچ. دست یابد ۹۱۹۹

تر گفتیم انحصارات  با همین استدلل هم بود که پیش! بعبارت دیگر گنج اینان در گرو رنج آنان است! شرکتهاست

 . دهند گیری از بیماری است ــ نشان نمی ای به تولید واکسن ــ که هدفش پیش دارویی عالقه

ـــ درمانی بیندازیم   نحصارات دارویی برای تولید محصولت بهداشتیتری به استراتژی انتخابی ا اگر نگاه دقیق

. بینیم که بخش اعظم تمرکز آنها بر تولید کالهایی متمرکز است که مورد نیاز، عالقه و مصرف طبقات دارا هستند می

شود، با  تجویز می شود و برای پایین آوردن کلسترول که توسط شرکت فایزر تولید می( Lipitor)مثال داروی لیپیتور 

این حقیقت زمانی بیشتر محرز  27!ترین داروی تاریخ بشر بدل شد سال، به ُپرفروش ۳۵میلیارد دلر در ظرف  ۳۹۵فروش 

مثل ویاگرا، آنابول استروئید، ویتامین، )گذاری برای محصولت باصطالح لیف استایل  شود که سرمایه می

را با داروهای حیاتی و درمانی ( زم آرایشی و داروهای ضد چروک و غیرههای غذایی، ترکیبات لغری، لوا های مکمل

و ! یابیم که بیش از دو میلیارد از جمعیت جهان به داروهای درمانی دسترسی ندارند و درمی! کنیم مقایسه می

د دارو یر خ خود را برای  سالمتیهزینه  ۲۱۱تا  ۹۱که بدان دسترسی دارند باید نیز  های فقیر  آندسته از خانواده

    28!بپردازند
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 نکرونا و واکس

هایی که  قبلی گفتیم که انحصارات دارویی عالقٔه چندانی برای تولید واکسن ندارند، آنهم علیه بیماری  در نوشتار

با همین بهانه نیز از سال ! مقرون به صرفه نیست: دلیلش هم واضح است! گیرند شان را از صفوف فقرا می قربانیان

شرکت  ۳۱۱اقدامی برای تولید واکسن علیه ویروس کرونا نکردند؛ ولی چه اتفاقی افتاد که بیش از  ۹۱۹۱اواخر تا  ۹۱۱۱

هایی که دست روی دست گذاشته و  همان!  بزرگ و کوچک دارویی ـــ بناگاه ــ به تولید واکسن عالقمند شدند؟

 !خواستند؟ سال وقت می ۰حداقل و برای تولید واکسن ! کردند گیری تعداد تلفات را نظاره می اوج

زیع گفتند که زمانی دست به تو  در لفافه می! خواستند واقعیت این است که آنها تضمینی برای سوِد میلیاردی می

و وقتی ! کردند خواهی می المللی باج ها و نهادهای بین یعنی عمالً از دولت! زنند که مقرون به صرفه باشد واکسن می

شان سرازیر  های دولتی از جیب مردم به کیسه میلیون رسید، و سرمایه شخصی و حمایت ۰۱ی رقم مبتالیان به بال 

شان خریداری کنند  درصد جمعیت ۷۱و کشورها به صف ایستادند تا واکسن را برای دو نوبت، و برای حداقل  29شد،

شرکت  mRNA-1273دلر برای واکسن  ۱۷شرکت فایزر و  BNT162b2دلر برای واکسن  ۹۱آنهم به قمیت حدود )

آنوقت بمیدان آمدند و ! یعنی وقتی که بازار آنقدر داغ و سودآور شد که دیگر جایی برای معطلی نمانده بود! 30(مادرنا

ه قیمت البته ب! کردند وارد بازار را  ۳۲کوویدــشان را به اثبات رساندند و ظرف کمتر از یکسال واکسن  دوستی انسان

از سر فقر، نقش موش آزمایشگاهی انحصارات دارویی را ایفا که های فقیری که داوطلبانه حاضر شدند  جان برزیلی

    31!کنند

که خود از ! شان واکسن سفارش دادند برابر نیاز واقعی ۵تا  ۱جا دارد همینجا گفته شود که خیلی از کشورها بین 

درصد جمعیت جهان  ۳۴کشورهای ثروتمند که حدود »سی .بی. به گزارش بی بنا! واقعیات عریاِن جهان طبقاتی است

« !اند هایی که تاکنون وعدٔه تولیدشان داده شده را خریداری کرده درصد کل واکسن ۵۱کنند، عجالتا  را نمایندگی می

ه جدیدی بنام ، و مقول32همین امر باعث شد که بحث احتکار واکسن توسط بعضی از کشورهای ثروتمند بمیان بیاید

ابداع شود و سازمان جدیدی به نام کواکس  33ناسیونالیستی کردن واکسیناسیون»یا « واکسیناسیون ناسیونالیستی»

Covax از طرف ! ــ بمنظور توزیع باصطالح عادلنه واکسن ــ پابگیرد که بحث حول اینها در حوصلٔه این نوشتار نیست

پرستی  گیری فاشیسم و قومیت انگیزی در همین ایام خودنمایی کرد که نمایانگر اوج دیگر سیاست نژادپرستانٔه نفرت

را با یهودیان شروع کردند و عمال از واکسینه کردن آنها واکسیناسیون . دولتی دولت صهیونیستی اسرائیل است

بازاری که انحصارات دارویی ــ بکمک تبلیغات و  و در این آشفته 34!های باختری خودداری ورزیدند ساکنین عرب کرانه

 بورژوایی دانشجویی ــ اند، گرایشات خرده های فایزر و مادرنا فراهم کرده های خدمتگزارشان ــ برای واکسن دولت

    35!اند دار شده کارگری ایرانی هم جانب

های دیگری از دنیای وارونه و ریاکارانٔه کاپیتالیستی را به  بحث حول خوِد واکسن، گوشهضمنا جا دارد گفته شود که 

ـ این اولین بار در تاریخ بشر است که ۳: توان گفت وار می طلبد اما اشاره گذارد که خود بحث مفصلی را می نمایش می

ترین واکسنی  سریع)کند  شود و مراحل علمی را آنچنان که باید و شاید طی نمی واکسن با این سرعت وارد بازار می یک

رغم اینکه  ـ علی۹( سال بطول انجامید ۴تولید شد و  ۹۱که تا پیش از این تولید شده بود واکسن اُریون بود که در دهه 

با تززیق واکسن چینی سینوواک شروع کرد و حتی آنرا در  ۹۱۹۱را از ژولی  ۳۲چین واکسیناسیون علیه کوویدــ

کشورهای مختلف امتحان نمود و نتایج خوبی بدست آورد، اما در پیامد جنگ سردی که در جریان است، ابدا از آن 
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 ۳۳با آنکه ! روسی نیز به همان بالی واکسن چینی گرفتار شد ۵ـ واکسن اسپوتنیک ــ ۱ 36!آید صحبتی بمیان نمی

ای را با انستیتوی تولیدکنندٔه واکسن روسی  شرکت آسترا زنیکا اعالم کرد که همکاری جدید و گسترده ۹۱۹۱دسامبر 

ـ اطالعات علمی ۴ 37شود ها آورده می کند، هنوز این خبر در حاشیه و با همکاری دانشگاه آکسفورد آغاز می( گاملیا)

 mRNA vaccinesاند و جزو  اضر در جوامع غربی اجازٔه تزریق یافتهدقیق از دو واکسن فایزر و مادرنا ـــ که در حال ح

های انسانی، نسبتاً جدید هستند  ها، بویژه علیه بیماری این تیپ از واکسن. شوند ـــ در دست نیست محسوب می

هیچکدام موفق علیه هاری، زیکا، سیتومگالوویروس و انفلوآنزا استفاده شد ولی   تر از این متد برای تهیه واکسن پیش)

گزارش شده، که نشان  ۳۲ــ تا حال مواردی از ابتالی مجدد بیماران مبتال به کوویدــ  ۵( به دریافت پروانه نشدند

که این مسئله ایمنی ناشی از واکسن را زیر . کند ایمنی لزم را در شخص ایجاد نمی ،دهد حتی ابتالء به بیماری می

های  ر تولید واکسن بعمل آمد، هنوز معلوم نیست که ایمنی مورد ادعای شرکتــ بخاطر سرعتی که د۹برد  سئوال می

جدیدترین مطالعات حاکی از آن است که ایمنی ناشی از واکسیناسیون . تولیدکننده چه مدتی دوام خواهد داشت

فریقای جنوبی یافتٔه جدیدی که در جنوب انگلستان و ا( جهش)ــ نمونه موتاسیون ۷ 38!ماه دوام خواهد آورد ۰تنها 

های جدید را با تردید  های فعلی علیه ویروس کشور رسید، عمال تاثیر واکسن ۳۷پیدا شد و سریعا به 

 .   طلبند مسایل دیگری که بخاطر وسعِت دامنٔه بحث فرصت دیگری را می... و  39.است کرده همراه 

        

 کرونا، جمعیت، پیری و پناهندگی 

نکته دیگری که طی پاندمی کرونایی افکار عمومی را به خود مشغول کرد، نحؤه برخورد با سالمندان و پدیدٔه پیری 

(Aging) ــ  ۹۱۳۵گردد که از طرف سازمان ملل ــ در سال  ای برمی در واقع سرآغاز این بحث به انتشار مطالعه. بود

میلیارد نفر بالغ خواهد  ۵/۰، به ۹۱۱۱شد، جمعیت دنیا در سال طبق محاسباتی که در این مطالعه ارائه  40.منتشر شد

از آنجا  41.سال خواهند داشت ۹۵ ؛ که از این رقم حدود یک میلیارد نفر بالی (سال ۳۵افزایش ظرف  ۳۵۱یعنی )شد 

یژه اروپا یافته، بو  که هزینٔه بازنشستگی، تامین اجتماعی و مراقبت از سالمندان یکی از معضالت جدِی جوامع توسعه

و تحقیقات   است، مطالعات و تحقیقات زیادی راجع به نحؤه مقابله با رشد فزایندٔه نرخ پیری و تبعات آن بعمل آمده

در واقع آنها درصدند تا راهی بیابند تا از شّر این یاصطالح سرباران جامعه ــ که . بسیار زیادی در دست انجام است

اعتنایی علنی نسبت به سالمتی و نجات جان اینان  توجهی و بی بی! خالص شوندــ ! سرمنشأ درآمد و سودی نیستند

، و بالبودن آمار قربانیان در این گروه، واکسینه کردن آنها ــ بمثابه اولین گروه ــ آنهم با واکسنی ۳۲از ابتال به کوویدــ 

بویژه . ئله پیری و کاپیتالیسم را برحسته کردبار دیگر مس... که در مرحلٔه تولید ابداً روی سالمندان آزمایش نشده و 

آنکه مراقبت از آنان ــ بطور عمده ــ به عهدٔه پناهندگان و مهاجرینی بوده و هست که از طریق کار و پرداخت مالیات، 

ده و با رشد فاشیسم در امریکا و اروپا، و محدودترشدن پذیرش پناهن. نمایند نموده و می های مربوطه را جبران   هزینه

 . است ای یافته مهاجر، معضل پیری ابعاد تازه

 

 اینفودمی و آزادی بیان

، فجایع انسانی، جنگ و تخریب طبیعت به  تواند بدون بحران کاپیتالیسم نمیدر نوشتار قبلی خاطرنشان کردیم که 

از اینرو ! دشو  مینیز نفع متشود بلکه  حیاتش ادامه دهد، و خاطرنشان کردیم که از این بحرانها نه تنها متضرر نمی

. گیرند می شان بهره ها برای حل بسیاری از معضالت شان، و دولت تاکید کردیم که انحصارات مالی، برای ُپرکردن جیب
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آیند تا  ها به میدان می ها به نمایندگی از کاپیتالیست برند، دولت و آنوقت که مردم در شوک ناشی از بحران بسرمی

های سیاسی را  های ریاضت اقتصادی، و محدودیت ترین برنامه شدیدترین و وسیع« محور انسیاسِت بحر »تحت نام 

 .  های سیاسی ــ بویژه آزادی بیان ــ است های جدید این تعرض، تحدید آزادی یکی از جلوه. به اردوی کار تحمیل کنند

های مختلف در  های توطئه، با انگیزه حجم وسیعی از اطالعات، توأم با شایعات و تئوری ۳۲بدنبال پاندمی کوویدـ 

گردش انتشار این اطالعات ــ که سریعتر از سرعت شیوع بیماری . های جمعی پخش شد های مجازی و رسانه شبکه

ــ بر وزن پاندمی، به  42ای انجامید که از طرف سازمان بهداشت جهانی، اینفودمی بود ــ به پیدایش پدیده ۳۲کوویدـ 

 -الف: شدند بندی   عات بد و غلط ــ نام گرفت؛ و اخبار و اطالعات نادرست به دو دسته تقسیمگیرِی اطال  معنی همه

زدن به کسی، یا  شوند و قصد صدمه پخش می... اطالعی و  اطالعات غلِط غیرعمد؛ که از سر ناآگاهی، نادانی، بی

رساندن به فرد، نهاد و یا  ه به قصد آسیباطالعات غلِط عمدی که عامداً و با آگاهان -نهادی، یا دولتی را ندارند ب

هستند و بطور آگاهانه، با  واقعیتبعالوه از دسته دیگری هم نام برده شد که مبتنی بر . شوند دولت خاص پخش می

  43 .نامیدند«  مال اینفورمیشن»این نوع اطالعات را اصطالحاً . شوند مقاصد پنهان و آشکار پخش می

پخش و انتشار هر سه دسته از اطالعات فوق بودیم؛ برای نمونه بسیار خواندیم و  در طی سال گذشته ما شاهدِ 

این خبر مبتنی بر این واقعیت بود که دتول ــ بمثابٔه یک . "علیه ویروس کرونا موثر است( Dettol)دتول "شنیدیم که 

اما از . های خانوادٔه کروناویروس نشان داده بود بخشی علیه بعضی از ویروس محصول ضدباکتریایی ــ تاثیرات رضایت

ابه یک میس متکی نبود، بمث ۹های تاییدی قابِل اتکایی در رابطه با ویروس سارز کووی ــ  آنجا که این خبر بر داده

این خبر که . است 5G، نسل پنجم شبکٔه تلفنی ۳۲یا بسیار شنیدیم که عامل بیماری کوویدــ . اینفورمیشن تلقی شد

ای پخش شدند، بقدری  شده بود و با نّیات اقتصادی و سیاسی، توسط عوامل شناخته« دیس اینفورمیشن»ای از  نمونه

در مجموع استقبال مردم از اخبار  44.مناطق مختلف منتهی شدند در  5Gهای  کشیدن برج موثر بودند که به آتش

ها ــ از جمله سازمان ملل، نهادهای دولتی،  های توطئه بقدری گسترده بود که نگرانی خیلی جعلی، غیرعلمی و تئوری

 .های آزاد ــ را برانگیختند و وجدان 45محققان

ا تصویب کرد و با تاکید بر این نکته که ممانعت از ر  WHA73.1قطعنامه  ۹۱۹۱در آپریل « مجمع بهداشت جهانی»

های  است، از کشورهای عضو، نهادهای مدنی، رسانه ۳۲پخش اطالعات غلط، جزو ملزومات مبارزه با پاندمی کوویدــ

  46.های مجازی و غیره خواست تا اقداماتی را برای مقابله با موِج فزایندٔه اینفودمی به اجرا بگذارند جمعی، شبکه

بود؛  WIN-EPI  ٔسازمان بهداشت جهانی برای مقابله با اینفودمی، استفاده همگان از برنامهلترناتیو پیشنهادی آ 

ازمان طی بعالوه این س. بعبارت بهتر قرار بود که صفحٔه اینترنتی این سازمان محل دسترسی به اطالعات موثق باشد

هایی را  تاک، ویبو، پینترست و  غیره، سیاست سنت، بایدو، تیک بوک، گوگل، تن های فیس همکاری گسترده با شرکت

کاربری افراد و نهادهای مختلف ــ به بهانٔه پخش شایعات ــ  ِبمنظور حذف اخبار باصطالح نادرست و بستن حساب

المللی  مقررات بین»این در حالیست که در . نون در حال اجراستاک پیشنهاد داد که مورد استقبال قرارگرفت و هم

برای این  ای ها تنطیم شده، نه تنها چنین وظیفه که بمنظور هماهنگی جهانی برای مقابله با پاندمی( IHR)« بهداشت

های  بلکه برعکس، اقدامات این سازمان باید در تطابق با کنوانسیون حقوق بشر و تضمین آزادی 47 سازمان تعریف نشده

 .قرار دارد( UDHR)هانی حقوق بشر اعالمیه ج ۳۲48؛ که در اصل در تضاد با ماده  فردی باشد

الذکر با استقباِل زیاد بسیاری از سازمانها و نهادهای دولتی روبرو شد و دست خیلی از آنها را برای  قطعنامٔه فوق

ها شروع به تصویب قوانینی بمنظور  در ادامه دولت. کشاندن نظرات مخالف بازگذاشت سانسور و به سکوت

 49 .وانینی از این دست را به مورد اجرا گذاشتند، هفده کشور ق۹۱۹۱تا اواخر اکتبر محدودسازی خبررسانی کردند 

https://www.who.int/teams/risk-communication
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789241580496-eng.pdf?sequence=1
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تشکیل داد تا ناشرین اطالعات باصطالح کذب « مرکز مقابله با اخبار کذب»برای نمونه دولت تایلند سازمانی به نام 

 ۳۲های ابتدایی شیوع کوویدـ  کامبوج در همان ماه 50.را در فضای مجازی شناسایی و مورد تعقیب و پیگرد قراردهد

ستاد مبارزه با ویروس »دولت جمهوری اسالمی ایران نیز مرکزی بنام  51.پراکنی دستگیر کرد فر را بجرم شایعسی ن

 52!تاسیس کرد و شروع به دستگیری افرادی نمود که به گفته آنان مشغول پخش اخبار باصطالح کذب بودند« کرونا

حال آنکه بر   53!های سیاسی کردند آزادی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز به همین بهانه شروع به سرکوب

کاری و لپوشانی، دولت  پراکنی، مخفی گویی، شایعه همگان روشن بود و هست که بزرگترین و مهمترین مرکز دروغ

معنای محدوسازِی بیشتِر آزادی بیان، در کشوری که از  54.روحانی و کلیه نهادهای حکومت اسالمی بوده و هستند

، واقعا چه ۳۲آنهم به بهانٔه مبارزه با پاندمی کوویدــ  55را در سرکوب آزادی بیان و نشر دارد ۳۷۱م کشور، مقا ۳۰۱میان 

 ! کند؟ هدفی را دنبال می

سازان و ناشرین اینفودمی بلکه آندسته از  گزارشات بعدی نشان دادند که هدف اصلی این قوانین، نه شایعه

که گزارشاتی از کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، دارو و پرسنل  بودندخبرنگاران، متخصصان و فعالین اجتماعی 

داده  مورد انتقاد قرار ... کاری و  ها، پنهان کاری کرده بودند، و دولتها و نهادهای ذیربط را بخاطر کم بیمارستانی تهیه 

سازمان ملل خبر « نگاران کمیته حفاظت از روزنامه» 56.و اطالعات موثق علمی را در اختیار اردوی کار گذاشته بودند

در رابطه با  نفر  ۴۱ها زندانی هستند، حدود  نگار که در سرتاسر جهان توسط حکومت روزنامه ۹۵۱داد که از حدود 

 57.اند دهی درمورد پاندمی کرونایی دستگیر شده گزارش

که  58!بلکه افشاگران استسازان  در واقع معلوم شد که هدف دولتها و نهادهای حقوقی، تعقیب و دستگیری نه شایعه

بجرم انتشار اسناد موثق، و روکردن ... وقتی جولیان آسانژ، اسنودن، چلسی منینگ! این هم ابداً عجیب و تازه نبود

شوند، بدیهی است که  محکوم می! های دموکراتیک توسط حکومت! دست دولتمرداِن باصطالح منتخب مردم

 ! ان تحت تعقیب و پیگرد قرار بگیرندش های افشاگران باصطالح بحران کرونایی نیز باید توسط همپالکی

نام  های به اصطالح دموکرات این فرصت طالیی را داد تا ــ تحت ها و دولت سپتامبر به امپریالیست ۳۳به این معنی اگر 

نیز این امکان را  ۳۲های مدنی، حقوقی و شهروندی تجاوز کنند، شیوع بیماری کوویدــ مبارزه علیه تروریسم ــ به آزادی

بند بزنند و با  هم کرد تا دامنٔه این تجاوزات را گسترش داده و بار دیگر به آزادی بیان، عقاید و مطبوعات پوزهفرا

سازی اجتماعات، اعتراضات و اعتصابات وسیعی را که پیش از پاندمی کرونایی، از خاورمیانه تا فرانسه و  ممنوع

بعالوه نیروی سرکوبگر پلیس در بسیاری از کشورها، این فرصت . امریکای لتین را فراگرفته بودند، به سکوت بکشانند

 !استثنایی را یافت تا تجدید قوا کند و برای سرکوب دورٔه پساکرونایی آماده گردد

اجازه جهانی  ها، ترامپ، پومپئو، فاکس نیوز و جناح راست و ارتجاعیِ  گیری رغم این سخت جالب اینجاست که علی

، مصرف کلروکین گرفته ــ (کلراکس)کننده   بارزه با کرونا، از آشامیدن و تزریق مواد ضدعفونیداشته و دارند تا برای م

 !ها، تبلیغ کنند و جنگ سرد جدیدی راه بیاندازند ها و چینی تبار  تنفرپراکنی علیه آسیایی که به مرگ هم انجامید ــ تا

ها  ن ویروس یک سالح بیولوژیک است که چینیخواه دال بر اینکه ای های حزب جمهوری ظاهراً ادعاهای رسانه 59

یا ادعای ! یا ادعای مسئولن دولتی چین که این سربازان آمریکایی بودند که ویروس را به چین آوردند! اند ساخته

  ها در آزمایشگاه تولید کرده و به طور اختصاصی برای ژن ایرانی ویروس کرونا را آمریکایی»ای مبنی بر اینکه  خامنه

ها و فضای  پالهایی از این دست که بوفور در رسانه و  و پرت 60«!اند تا آسیب بیشتری به کشور وارد شود ی کردهطراح

و باز  61!شوند و در بدترین حالت، پروپاگاندا محسوب می! آیند شوند، جزو اینفودمی بحساب نمی مجازی منتشر می

ضد اینفودمی را پیشنهاد دادند نه تنها جرات واکنش المللی که قوانین  و نهادهای بین WHOتر این است که  جالب
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زنند، با تهدید   کنند و به انتقاد دست می نشان دادن به این لطائالت را ندارند، بلکه وقتی هم که ناپرهیزی می

 62!گردند  مواجه می  میلیونی  شدن بودجه قطع

در منطقه ُوهان، آنرا  ۳۲ع بیماری کوویدـ که این دولت چین بود که تا ماهها پس از شیو بر همگان آشکار است  

پخش اطالعات »لپوشانی کرد و دکتر لی ونلیانگ را ــ که زنگ خطر شیوع پاندمی را بصدا درآورده بود ــ به اتهام 

های امریکا، انگلیس،  این دولت! بازداشت نمود و به اعتراف از جرم مجبورش کرد« نادرست در فضای مجازی

پردازی پیراموِن  شدگان و بیماران، دروغ بودند که با مهندسی آمار کشته... وئد، برزیل، ایران و فرانسه، آلمان، س

امکانات بهداشتی و درمانی و  غیره  به پخش و انتشار اکاذیب پرداختند، نه خبرنگاران آزاد، محققان غیروابسته، 

بری  ها بوده و هستند که در رقابت برای سهم ولتاین د! های مجازی های اینترنتی، و کاربران شبکه خبررسانان رسانه

سازند تا بازار را از کف دیگری  می  کنند، علیه هم شایعه چینند، دسیسه می از سود جهانی، برای هم توطئه می

 !اگر قرار باشد که آزادی کسی بجرم پخش اینفودمی محدود شود، آزادی آنهاست! بربایند

تر شود؛  گسترده خوشبختانه موج اعتراضی نسبتا قابل توجهی علیه تعرضات دولتها بجریان افتاده که امید است 

آمنستی )الملل  و سازمان عفو بین ۳۲الملل، یونسکو، آرتیکل  سازمان عفو بینبعنوان مثال سازمان گزارشگران بدون مرز، 

ها از  ها و حکومت رکوب خبرنگاران، نسبت به استفادٔه دولتها و س ضمن اشاره به موارد دستگیری( اینترناشنال

  63 .کرونایی بمنظور تحدید آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی هشدار دادند  پاندمی

 

 بندی جمع

 تخریب شهرنشینی، گسیخته عنان گسترش رابطٔه مستقیمی با اخیر، های پاندمی و ها ــ شکی نیست که اپیدمی

 آوری گوشت، روی تولید صنایع در بیوتیکها آنتی از استفاده صنعتی، کشاورزی توسعهٔ  زیست، ها و محیط جنگل

اما این  64 ناپذیر انکشاف کاپیتالیسم هستند، که عوارِض اجتنابدارند …  و شهرها به (خفاش مثل) وحشی حیوانات

آورد؛ که  نتایجی را ببار میو الویت سوِد انحصارات بزرگ است که چنین « قانونمندی بازار»، «منطق حرکت سرمایه»

بخوان )اینها نتیجٔه ِاعمال فالن سیاست . شود بزرگترین تهدید علیه سالمت فردی و اجتماعی محسوب می در واقع

ها و  ها، دولت یا اقدام بهمان دولت یا نهاِد بدطینت کاپیتالیستی نیستند و نتیجتاً با تغییر این سیاست( نئولیبرالیسم

ها از قدرت ساقط شوند و کنترل صنایع تولیدی و تجاری به  ؛ حتی اگر نئولیبرالیست روند نهادها نیز از بین نمی

چرخد راهی برای رهایی و خالصی قابل تصور  بنگاههای تعاونی کارگران سپرده شود، تا وقتی درب بر همان پاشنه می

 !نیست

بود ـــ تشدید  ای یافته زده ـــ در همین دورٔه کوتاه پاندمی کرونایی، شکاف طبقاتی ـــ که در دهٔه اخیر سرعت شتاب

جمعیت جهان را به انحصار خود درآوردند،  ۹۱۱ها، ثروتی معادل  نفر از کاپیتالیست ۹۱۱۱شد؛ بنحویکه حدود 

!( یعنی کسانی که زیر دو دلر در ماه درآمد دارند)میلیون نفر به تعداد فقرا  ۳۱۱و حدود ! میلیاردرها، تریلیاردر شدند

میلیون قربانی گرفت، فقر و ناداری ـــ در همین زمان ــ جان  ۹حدود  ۹ــ ارز کووییعنی اگر ویروس س 65!افزوده گردید

و صرفاً به ساِل کرونایی محدود  تازه نیستابدا و این  66.سال را به کام خود کشید ۵میلیون کودک زیر  ۳۱۱بیشتر از 

که ، شکاف طبقاتی و کاپیتالیستی است فقر، نداری، نابرابری بحران  ــ ! اگر بحرانی وجود دارد ــ که دارد! شود نمی

 ! دده یقرار مدارا در انحصار اقلیت نادار و گنج را اکثریت رنج را نصیب 
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سالمت یا بیماری بیش از آنکه یک مقوله بیولوژیک باشد،  ،در جامعه طبقاتیپاندمی کرونایی به عینه نشان داد که ــ  

معلوم شد . دیگر مفهوم دهکدٔه جهانی برای کسی غریبه نیست. استجهانشمول اقتصادی و اجتماعی ت واقعییک 

تواند ظرف مدت کوتاهی جهان را متأثر یا حتی منقلب کند؛  افتد  می آنچه که در یک نقطٔه دورافتاده اتفاق می

معنی به این . تواند جوابگوی مسایل جهانی باشد ای، قومی و ملی نمی حل محلی، منطقه بعالوه نشان داد که هیچ راه

کرد و  علنی پاندمی کرونایی کلیٔه تمایزات، اختالفات، نابرابریها، تبعیضات و تضادهای اجتماعی را شود گفت که  می

کاپیتالیسم، به معرفی آلترناتیو سوسیالیسم   بست تا با تاکید بر به بنقرار داد یروهای انقالبی در اختیار ناین فرصت را 

 . بپردازند آن کردن و سازماندهی برای متحقق انقالبی

 

  ٩٩١١دى 
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و یکی از جدیدترین مقاله ، Modes of transmission. است نیز آمده WHO، این نکته در گزارش (۴شماره ، ۳شماره 
distance airborne dispersal of SARS-Long 

 
 

14
 …aerosols, the rational use of masks 2 transmission by-CoV-Risk of SARS 

 
15
لینک )و مرکز آمار جان هاپکینز ( Worldsmeter)ــ با  ۰۲۰همه آمارها تا پیش از نگارش این نوشتار ــ یعنی اواسط ژانویه  

 response-Learning from Taiwan's Covid 19ان .ان.به نقل از شبکه خبری سی. چک شدند( دسترسی
 

16
 China's successful control of COVID-19: به نقل از مجله علمی النست 

 
17

 it rightbut some got  —tracing -Why many countries failed at COVID contact  وPotential 
19 pandemic-lessons from the Taiwan and New Zealand health responses to the COVID  در

راز موفقیت چین، ویتنام، ژاپن و کره : اش در سایت دویچه وله بود ههای جمعی نیز این بحث جریان داشت که نمونه برجست رسانه

https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2
https://cv19info.live/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4316767/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4316767/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2166670/pdf/brmedj02397-0043.pdf
https://apps.who.int/mediacentre/factsheets/mers-cov/en/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7126544/pdf/main.pdf
https://www.washingtonpost.com/science/2021/01/07/covid-asymptomatic-spread/?utm_campaign=wp_to_your_health&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_tyh&wpmk=1&pwapi_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjb29raWVuYW1lIjoid3BfY3J0aWQiLCJpc3M
https://podtail.se/podcast/nyheter-fran-vetenskapsradion/darfor-kan-du-smitta-utan-att-veta-om-det-vetenska/
https://www.vardfokus.se/yrkesroller/biomedicinsk-analytiker/forskning-tyder-pa-att-covid-kan-smitta-genom-luften/
https://www.forskning.se/2020/03/24/finns-coronaviruset-i-luften-vi-andas/
https://poddtoppen.se/podcast/308296727/vetenskapsradion-nyheter/oklart-om-smittan-kan-bli-luftburen-vetenskapsradions-coronaspecial
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/3938933?first=3938933
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.nature.com/articles/s41598-020-76442-2
https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13756-020-00763-0
https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13756-020-00763-0
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/taiwan/
https://coronavirus.jhu.edu/region/us/new-york
https://coronavirus.jhu.edu/region/us/new-york
https://coronavirus.jhu.edu/region/us/new-york
https://coronavirus.jhu.edu/region/us/new-york
https://edition.cnn.com/videos/tv/2020/09/13/exp-gps-0913-chen-on-taiwan-covid-response.cnn
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930800-8
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03518-4
https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065(20)30044-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065(20)30044-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065(20)30044-4/fulltext
https://www.dw.com/fa-ir/راز-موفقیت-چین-ویتنام-ژاپن-و-کره-جنوبی-در-مهار-ویروس-کرونا/a-55512674
https://www.dw.com/fa-ir/راز-موفقیت-چین-ویتنام-ژاپن-و-کره-جنوبی-در-مهار-ویروس-کرونا/a-55512674
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 Coronavirus: Why some countries fare better in the pandemic than،   جنوبی در مهار ویروس کرونا

others 
18

 (Quarantining)و قرنطینه ( Testing)، تست (Tracing)رّدگیری   
 

19
 https://cv19info.liveقل از سایت به ن 
20

این رقم معادل  سازمان ملل، بنا به گزارش  نی ندارنددو میلیارد تن در جهان دسترسی پایدار به آب آشامید: وله به نقل از دویچه  
 .است ۰،۰
 

21
 Lockdowns are fine for the rich, but millions are too poor to shelter from: سی نیوز.بی.به نقل از ان 

coronavirus   در  ۹۱ها راجع به خطر کووید نشین یکی از اعضای جنبش زاغهمنتشر کرده،  کارگر سوسیالیستدر گزارشی که
گیری  هایمان بمانیم و فاصله گوید ما باید در خانه جمهوری می رئیس… فقیران همیشه مطرودند»: گوید آبادهای آفریقای جنوبی می حلبی

اما پس فقیران . دسترسی دارند گیرد که همه به خانه امن و خدمات فرض می این رویکرد پیش. هایمان را بشوییم اجتماعی کنیم و دست
شود،  با ما مثل حیوانات برخورد می»یا به گفته یکی از زنان رهبر جنبش، « چه که اصالً به بهداشت و آب پاکیزه دسترسی ندارند؟

ر یک سرتاس… کنند  هایی با فاصله سه متر سه متر زندگی می حلبی های پرجمعیت زیادی در خانه ها خانواده در زاغه… نه انسان
« نامرئی»های  ها و جمعیت زاغه: نی در همین زمینهو دو مقاله خواند. «.تواند با آمدن ویروس کرونا به اینجا نابود شود اجتماع می
 نشین هستند میلیون نفر از مردم ایران حاشیه 83،  نئولیبرالیسم

 
22

al health Global notes: the 10/90 gap disparities in glob: ، به نقل از نشریه نیچرلینک به ویکیپدیا 
research 

 
23
 (10/90 gap)  به نقل ازOur World in Data 
24

! کنند انحصارات دارویی تقریباً بودجهٔ اکثر مراکز تحقیقاتی و گروههای علمی دانشگاهی را ــ مستقیم یا غیرمستقیم ــ تامین می  
گذاری  تر روی کدام پروژه سرمایه گیرند بودجهٔ تحقیقاتی کدام پروژه را بپردازند، و یا بعبارت درست یعنی آنها هستند که تصمیم می

 Top ten pharma companies in! کنند که متوقع چه نتایجی هستند و حتی بطورغیرمستقیم تعیین ! ود باشدکنند که متضمن س
2020 

 
25

 Profitability of Large Pharmaceutical Companies Compared With Fred D. Ledley, et. Al; 
...Other 
 

26
 Stort vinstlyft för Astra Zeneca: به نقل از رادیو سوئد 

 
27
 Thick as Thieves? Big Pharma Wields... 

 
28

 lifestyle medicine/drugs  به نقل از نیچرmarket boomingLifestyle drug  ؛ به نقل از سایت سازمان بهداشت
نوشته شده ولی دربردارندهٔ اطالعات دقیقی در این  ۰۲۹۰؛ این مقاله اگرچه در  Situation Medicines The World: جهانی

 (۹۴۱ص ) Income Countries-and Middle -Poverty, Disease, and Medicines in Low: رابطه است
29

! دولتی دریافت کردند که در واقع از جیب مردم رفتمیلیارد دالر کمک  ۹۱، انحصارات دارویی حدود ۰۲۰۲تا اواسط سپتامبر   
و  ۹۱میلیارد دالر برای تهیه واکسن، تست کوویدــ  ۹۰هیئت مدیره بانک جهانی تصویب کرد که  ۰۲۰۲بعالوه در اواسط اکتبر 

؛ به ”Whoever Finds the Vaccine Must Share It“(: HRW)بان حقوق بشر  به نقل از دیده! درمان آن به آنها بپردازد
 bumper profits? Covid vaccines: Will drug companies make: نقل از بی بی سی

 
30
 19 vaccines-Some companies will make big money off their COVID  وPfizer And Moderna’s 

Vaccines Could Be More Profitable 
31

 برزیل؛ آزمایشگاه جهانی واکسن کرونا: به نقل از دویچه وله  
 

32
 'کنند کشورهای ثروتمند واکسن را احتکار می': سی.بی.به نقل از بی 
33

 درباره ناسیونالیستی کردن واکسن کرونا vaccine nationalism: به نقل از دویچه وله  
 

34
 Palestinians excluded from Israeli Covid vaccine... 
35

هایی نظیر  حکومت وظیفه دارد اقدام به خرید واکسن از شرکت»: آمده العیه فعاالن کارگری و دانشجوییاطدر بخشی از   
واقعا معلوم نیست امضاکنندگان این اطالعیه بر اساس  «.کرده و واکسیناسیون مجانی و همگانی را شروع کنند« مدرنا»و « فایزر»

 ! ها باید خریداری شوند و الغیر اند که این واکسن های علمی به این نتیجه رسیده کدام داده
 

36
 Sinovacسی. بی. ؛ به نقل از بی :China's coronavirus vaccines? What do we know about به نقل از ،

بدنبال خبر  vaccine 19-made COVID-Brazil announces ‘fantastic’ results for Chinese: مجله ساینس
 .  ک را خریداری کندهم تصمیم گرفت تا واکسن سینوا اندونزی، (۸۶٪)آمیز واکسن چینی در برزیل  موفقیت

37
  Sputnik V  که توسطGamaleya لینک دسترسی ۰۲۰۹ژانویه  ۸به نقل از نیویورک تایمز . شود تولید می 
 

38
 infection coronavirus immunity usually robust after 8 months-Post: به نقل از واشنگتن پست 
39

مباحث . های فعلی وجود ندارد های موتانت کامال جدید هستند هیچ داده موثق علمی در تایید یا رد تاثیر واکسن از آنجا که نمونه  
برای کسب اطالعات بیشتر . ها در جریان است اما هیچ کدام بر هیچ داده عملی و آزمایشگاهی استوار نیستند تئوریکی توسط ویرولوگ

 vaccines-the latest on COVID 19: توانید به مقاله زیر رجوع کنید ها می راجع به انواع واکسن
 

40
 Population 2030 

 
41
 World’s older population grows dramatically 
42

از حد اطالعات آنالینی و آفالینی است که بطور آگاهانه، بمنظور   بمعنی وفوری زیاده Infodemic: آمده WHOدر تعریف   
 (لینک دسترسی. )گیرد ها یا افراد ذینفع صورت می تضعیِف سیستم بهداشت عمومی و در جهت پیشبرد اهداف  گروه

43
  Mis-Information  یا اطالعات غلِط غیرعمد؛Dis-Information  یا اطالعات غلِط عمدی؛Mal-Information 
 

44
 British 5G towers are being set on fire...  

 
45
 disinformation ANDتنها کافیست تا در سایت پاپِمد که مرکز خبررسانی برای انتشار مقاالت معتبر علمی است به دنبال  
19-covid  بیابید... بگردید تا مقاالت علمی زیادی در رابطه حجم، درصد، پراکندگی سنی، جنسیتی و . 

 
46
 ..19 infodemic:-Managing the COVID 

https://www.dw.com/en/coronavirus-why-some-countries-fare-better-in-the-pandemic-than-others/a-55744552
https://www.dw.com/en/coronavirus-why-some-countries-fare-better-in-the-pandemic-than-others/a-55744552
https://www.dw.com/en/coronavirus-why-some-countries-fare-better-in-the-pandemic-than-others/a-55744552
https://cv19info.live/
https://www.dw.com/fa-af/یونسکو-دو-میلیارد-تن-در-جهان-دسترسی-پایدار-به-آب-آشامیدنی-ندارند/a-47972485
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/water/
https://www.nbcnews.com/news/world/lockdowns-are-fine-rich-billions-are-too-poor-shelter-coronavirus-n1168246
https://www.nbcnews.com/news/world/lockdowns-are-fine-rich-billions-are-too-poor-shelter-coronavirus-n1168246
https://www.nbcnews.com/news/world/lockdowns-are-fine-rich-billions-are-too-poor-shelter-coronavirus-n1168246
https://socialistworker.co.uk/art/49839/Coronavirus+means+survival+of+richest+in+Global+South%2C+say+South+African+shack+dwellers
https://www.radiozamaneh.com/501150#_ftn1
https://www.radiozamaneh.com/501150#_ftn1
https://www.radiozamaneh.com/501150#_ftn1
https://www.beytoote.com/news/social/banews72412.html
https://en.wikipedia.org/wiki/10/90_gap#:~:text=The%2010%2F90%20gap%20is,90%25%20of%20all%20preventable%20deaths
https://www.nature.com/articles/7211402
https://www.nature.com/articles/7211402
https://www.nature.com/articles/7211402
https://ourworldindata.org/causes-of-death
https://www.pharmaceutical-technology.com/features/top-ten-pharma-companies-in-2020/
https://www.pharmaceutical-technology.com/features/top-ten-pharma-companies-in-2020/
https://www.pharmaceutical-technology.com/features/top-ten-pharma-companies-in-2020/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762308
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762308
https://sverigesradio.se/artikel/7523891
https://law.emory.edu/ecgar/content/volume-5/issue-2/essays/thieves-pharma-power-help-government-regulation.html
https://www.nature.com/articles/nm0902-909
https://digicollections.net/medicinedocs/#d/s6160e
https://www.globalewerteallianz.ch/wp-content/uploads/Access-to-Medicines-Business-and-Professional-Ethics-Journal.pdf
https://www.hrw.org/report/2020/10/29/whoever-finds-vaccine-must-share-it/strengthening-human-rights-and-transparency
https://www.bbc.com/news/business-55170756
https://www.cbc.ca/news/business/covid-vaccine-profits-pharmaceutical-companies-pfizer-1.5812619
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/12/16/pfizer-and-modernas-vaccines-could-be-more-profitable-than-you-think/?sh=100723456334
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/12/16/pfizer-and-modernas-vaccines-could-be-more-profitable-than-you-think/?sh=100723456334
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/12/16/pfizer-and-modernas-vaccines-could-be-more-profitable-than-you-think/?sh=100723456334
https://www.dw.com/fa-ir/برزیل-آزمایشگاه-جهانی-واکسن-کرونا/a-55525934
https://www.bbc.com/persian/world-55242231
https://www.dw.com/fa-ir/هشدار-رئیس-جمهوری-آلمان-درباره-ناسیونالیستی-کردن-واکسن-کرونا/a-55393617
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/03/palestinians-excluded-from-israeli-covid-vaccine-rollout-as-jabs-go-to-settlers
https://www.radiozamaneh.com/561124
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55212787
https://www.sciencemag.org/news/2021/01/brazil-announces-fantastic-results-china-made-covid-19-vaccine-details-remain-sketchy
https://www.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-diseases/coronavirus-vaccine-tracker-how-they-work-latest-developments-cvd/
https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/gamaleya-covid-19-vaccine.html
https://www.washingtonpost.com/health/post-infection-coronavirus-immunity-usually-robust-after-8-months-study-shows/2021/01/07/d7d369a6-511a-11eb-b96e-0e54447b23a1_story.html
https://www.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-diseases/coronavirus-vaccine-tracker-how-they-work-latest-developments-cvd/
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Population2030.pdf?utm_campaign=wp_todays_worldview&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_todayworld
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/worlds-older-population-grows-dramatically?utm_campaign=wp_todays_worldview&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_todayworld
https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
https://www.theverge.com/2020/4/4/21207927/5g-towers-burning-uk-coronavirus-conspiracy-theory-link
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=disinformation%20covid-19&page=3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=disinformation%20covid-19&page=3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=disinformation%20covid-19&page=3
https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
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و کنند تا به توانند کلمات اینفودمی، مال اینفورمیشن، دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن را در این مطلب جستج عالقمندان می  
 !ها وجود ندارد عینه ببینند که ابداً نشانی از این واژه

48
هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته  »: ۹۱ماده   

متن کامل «  .بدون مالحظات مرزی، آزاد باشد باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطالعات و افکار، به تمام وسایل ممکن، و
 .اعالمیه جهانی حقوق بشر

49
  لینک دسترسی. قابل مشاهده است I.P.Iلیست این کشورها در   

50
 T. Boonbandit, Two arrested for spreading coronavirus fake news, 30 January 2020. 
 

51
 19 Spurs Bogus ‘Fake News’ Arrests-Cambodia: Covid 
52

  ARTICLE 19, Iran: Coronavirus crisis highlights need for the free flow of information, 27 
February 2020  ، ۳۲تشکیل : ، و به نقل از باشگاه خبرنگاران جواندرصدی شایعات کرونایی در فضای مجازی ۲٪کاهش 

 پرونده با موضوع کرونا
53

 سرکوب آزادی بیان به بهانه کرونا در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس  
54

 توان قربانی سالمتی کرد آزادی بیان را نمی  
55

، ایران ها بندی جهانی آزادی رسانه آخرین رده ، این سازمان درها ده بندی جهانی آزادی رسانهر: به نقل از گزارشگران بدون مرز  
 !نشاند ۹۸۲از  ۳٪۹پله سقوط در رده  ۳را با 

 
56
 More Countries Pass ‘Fake News’ Laws:  و مقاله 
57

 گران آزادی ای در دست سرکوب کرونا بهانه تازه: به نقل از رادیو زمانه  
 

58
ضمنا باید  China jails a citizen journalist for vlogging about covid: ۰۲۰۹ژانویه  ۰به نقل از اکونومیست  

مبارزه با . های دولت چین اعتراضات وسیع علیه سیاستتوجه داشت که خبر شیوع کرونا در چین مصادف بود با اخبار تظاهرات و 
اش را در ایران، و در  نمونه. این فرصت را داد تا همه این اعتراضات را سرکوب کند های مدنی به چین کرونا و محدودیت آزادی

 .     دیدیم( حرکت جلیقه زردها)فرانسه 
 

59
 , Mike Pompeo refuses to deny conspiracy theory that hoax created to damage Trump
  Independent, 1 March 2020 به نقل از فاکس نیوز؛...outbreak  Sources believe coronavirus

originated in Wuhanسی. بی. ؛ به نقل از بی :...Man dies taking fish tank cleaner 
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 ها کیست؟ ای درباره کرونای مخصوص ایرانی خامنهمنبع ادعای   
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 19-China Propaganda Now Blaming Italy, India for COVID 
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 Trump threatens to: ؛ به نقل از واشینگتن پستترامپ تامین بودجه سازمان بهداشت جهانی را موقتا قطع کرد 
permanently cut WHO funding, leave body if changes aren’t made within 30 days  
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و دسترسی به  Viral Lies: Misinformation and the Coronavirus؛ کردتوان قربانی سالمتی  آزادی بیان را نمی 
 world, “fake news” Laws...-COVID-In a post 19؛ .به زبان فارسیهایی از این گزار ش  بخش
 Coronavirus: Agribusiness جمله از ،(Rob Wallace) والیس راب کتابهای و مقاالت به کنید مراجعه مثال برای 64

breeds another deadly epidemic یا demand -Global economy is gripped by rare twin supply
19 impact resonates worldwide-s COVIDshock a 
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؛ به نقل از World’s billionaires have more wealth than 4.6 billion people: آکسفام ۰۲۰۲به نقل از گزارش  

 the impact of؛ به نقل از بانک جهانی Billionaires' wealth rises to $10.2 trillion amid Covid crisis: گاردین
19 on global poverty-COVID 
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؛ به نقل از World’s billionaires have more wealth than 4.6 billion people: آکسفام ۰۲۰۲به نقل از گزارش  

 the impact of؛ به نقل از بانک جهانی Billionaires' wealth rises to $10.2 trillion amid Covid crisis: گاردین
l poverty19 on globa-COVID سال ار فقر غذایی  ۱هزار کودک زیر  ٪۰۱هر روز حدود  سازمان ملل؛ به نقل از گزارش

   !کودک در هر ثانیه ۳یعنی بیش از . میلیون ۹۲شود بیش از  میرد که سالیانه می و بهداشتی می
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