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Covid-19  ؟(بهزيستی)بازگشت دولت رفا  

  

کتب بزرگ ، استاد م)CNRS(میعل تحقيقات ملیدر مرکز ،، مديرGaël Giraud نويسنده
  )1( .ه و سرک سازی پاريس پل سازی نورمال و مکتب بزرگ

 عزيز رکين :مترچيم

و نياز اين بيماری همه گير نقاط ضعف مدل اقتصادی ليبرال و فردگرايانه را نشان می دهد 
  .سازد ربوط میرا بدان م می دهد: بقای همه خود افزايش دولت را به مأموريت اصلی

مواقتی اروپا اين ايده را زنده ميسازد که سرمايه داری درنهايت يک سيستم بسيار  ينطقرن
  شکننده است و دولت رفاه به عقب برخواهد گشت.

عروق کرونا ويروس آشکار شده در حقيقت، نقص در سيستم اقتصادی ما که توسط تراژدی 
است، متأسفانه ساده است: اگر يک فرد آلوده در طی چند روز قادر به آلوده کردن چندين نفر 

، Covid-19مورد  ، مانندديگر باشد و اگر اين بيماری دارای مرگ و مير قابل توجهی است
. در تی زنده بماندهيچ سيستم توليد اقتصادی نمی تواند بدون يک سرويس عمومی قدرتمند دول

دير يا زود همسايگان خود را آلوده می کنند و رئيس  واقع، کارمندان در پايين نردبان اجتماعی
. غيرممکن است برای حفظ داستان های دهندمی  انتقالوزير سرانجام ويروس را به خود  يا 

ين بردن ای از بگرايی منتقل شده توسط اقتصاد نئوليبرال و سياست ه خيالی انسان شناختی فرد
 روسياز و یناش یمنف یوجود خارج ل سال  است آن را همراهی می کند:خدمات عامه که چه

 نانياست که توسط کارآفر   (start- up nation)ی یمخالف تصورات ابتدا یاديبه طور بن

  .شکل گرفته است یاتمنها يتا کوچک(اتمی) داوطلب

همه ما موجودات در روابط وابسته به هم هستيم. سالمتی هريک به سالمتی همه بستگی دارد. 
البته ممکن است برخی اميدوار باشند که در صورت بدترين اتفاق برای آنها ، امتيازات 

اما اينها  .ساختبرای آنها راحت تر خواهد  راخصوصی  های دسترسی به خدمات بيمارستان
در اسپانيا مورد تأييد قرار گرفته است و بايد در هر جای ديگر مورد نياز باشد. در هر صورت 

، ساختن يک سيستم اقتصادی بر روی چنين ريسکی، يک قمار شخصی بسيار پر مخاطره 
متر از يک قرن ديگر برنمی ک خواهد بود. از آنجا که اين پانديمی  به هيچ وجه آخرين نيست ،

، همانطور دهد را می تروپيکل هایديمی چندين پان ردد ، برعکس: گرم شدن کره زمين وعدهگ
  می گويند.IPCC) هيئت بين دولتی در مورد تغييرات آب و هوا(. که سالهاست بانک جهانی و

کند ، بنابراين ديگر هيچ  ه امکان درمان با همه را فراهمکارآمد ک ا مهبدون وجود خدمات ع
ر در بيشتنه سيستم توليدی پايدار سرمايه داری در دوره کورو ويروس وجود ندارد. و بنابراين 

مارس مبنی بر "رقابتی تر کردن ابزار  12در  (Le Medef)دهه های آينده. فراخوان مادف 
  .استنديمی يک خيانت عميق وعدم درک از پا "توليد
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مجدداً ظاهر شده بود.  2008دولت بهزيستی" چطور؟ روح وی در سال در مورد "بازگشت از 
تجربه نشان داده است که نرخ تورم پولی بانک های مرکزی برای بانک های خصوصی برای 

، در دوبلين ، جوانان ورشکسته زحتی امرو فايده ای نداشته است. هيچ (real) اقتصاد واقعی
توسط يک  ،که در خيابان زندگی ميکنند 2010در سال پس از سلب مالکيت از آپارتمانهای خود 

خود  توسط يعنی سيستم بانکی ايرلندی که بدهی های آن کامالً توسط دولت پرداخته شده بود،.
  .ماليات دهندگان ايرلندی

 سدودم، اين دستگاه توليدی است که در بيشتر کشورهای بزرگ صنعتی تا حدی 2020در سال 

بحران های مختلف پرداخت بدهی و احتماالًبه خرابی مالی جديد منجر می ه اند  اين امر به شد
پولی بانک های مرکزی می تواند تعدادی از بانک ها را به طور  حال ، قدرت شود. با اين

 وضع رابورس سهمداران ، دننگهدار را ايمن ها، اما نمی تواند انسانی کندمصنوعی نگه دا

، تنها با سياست پولی قابل حل شود اقتصاد واقعی ناشی می : مشکلی که ازدرک کرده اند. خوب
  می شود.صحنه نيست. اينجاست که دولت وارد 

 يرگراف ز، بازگشت به  عام (دولت رفا) برای شناسايی بازگشت احتمالی يک وضعيت رفاهی

وی، : بدون اقدامات محافظخواهد بودکه قبالً در شبکه های اجتماعی جهان گشوده است مفيد 
موارد عفونت های جدی (در خاکستری در اينجا) از خط افقی ظرفيت پذيرش سيستم  (pic)اوج 

منحنی (قرمز) باعث می خط ، "صاف كردن" ویبيمارستان فراتر می رود. با اقدامات محافظ
  نگه دارد. متحريک شود كه آن را در زير خط آب

قابل  دولتو از طريق آنها ، دو مفهوم از  با استفاده از اين گراف (دولتی)دو نوع مداخله عمومی
از آسمان سقوط  اينطرح است. آنچه آنها را از هم جدا می کند رابطه آنها با خط افقی است. 

است که طی دهه های گذشته انجام شده  دولتیاين نتيجه سياست های بهداشت  :کرده است.ن
، يک داريم. در ايتاليا (Reanimation) احيا بستر نفر يک 13.600است. در فرانسه ، برای 

،  اگر فرانسوی ها امروز از کرونا ويروس می ميرند .8300در  1نفر. در المان،  17000در 
ل سيستم بيمارستان باعث کاهش ظرفيت حموی است که سه دهه رياضت بودجه  ين ا آن دليل

 (HPST) " و محل تح"شفاخانه، مريض، ص ما شده است. به ويژه قانون ه(دولتی)ما های ع

, وزير صحت عامه وقت که با کاهش يک ميليارد يورو در Marisol Touraineدر زمان خانم 
  تشديد شده است. 2018هزينه های عمومی برای بيمارستانها در سال 

، کامال تصرف شده توسط منافع شخصی معدودی، منحنی افقی را "طبيعی" و دولت نئوليبرال
، افزايش خود هيچ "پول جادويی" برای تأمين مالی بيمارستان های داند. داده های نامشهود می

، انواع مختلفی از نه ارد. پس از آن فقط بايد با تمرين،ند را ظرفيت آنها ، نجات جان افراد
را  پول های عمومی آنهای خاکستری واحد عمل کرد. سرانجام، ، روی منحنمحصور کردن

جستجوکردن يک بيمار فرضی "صفر" ، کار بيهوده است در حاليکه چند   حيف وميل مينمايد.
  صد هزار نفر در حال حاضر آلوده شده اند.
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بگوييم ، دولتيکه کامالً به شهروندان خود اهميت می دهد ، دولتی است که نه بهترولت رفاه يا د
د ، بلکه در تنها با قرنطين کردن شهروندان خود سعی می کند منحنی عفونت را هموار کن

ماشين ، کند خود سرمايه گذاری میدولتی بيمارستانهای  کند ، در عمل می آن راستای افقی
 های و بودجه عمومی را برای راه اندازی خدمات مراقبت خريداری مينمايد تنفسی یکمک آالت.
شمال در، ؟ امروزهخواهد کشيد  " آزاد می کند. آيا اين خيلی طولدرروستاها" ويژهو  فوری
ان . بين بيمارستها نمايد تبديل به بيمارستان ، تا آنهاراهوتلهارا دولت غصب مينمايدايتاليا 

 رسانه دقيق، يک وتلو يک اتاق ه ساخت آن ضرور است دانشگاهی پيشرفته، که ده سال برای
رفا است. تنها دولت  امروز ضرورت واقعی به بازگشت. وجود داردشرايط  فوريتا مطابق ب

  مردم است. حياتاما مهمتر از همه نجات  "ابزار توليدی"نجات راه 

  

  مواخذ:
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