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  افغانستان کابل / سليمی نعيم
  ٢٠٢٠ اپريل ٠٥

  

 
  زحمتکشان ۀقرنطين جھنم از

  : قدرت ثروتمندان ۀفاضل ۀمدين تفرجگاه تا

  
 و ثروتمندان ميان ويروس اين که شود می گفته ما برای ، کنيم می زندگی کرونا ويروس شدن ھمگانی عصر در ما

 ولی ، داريم قرار کشتی يک در مصيبت اين با مبارزه جھت گدا و شاه ھمه ما گويا و شود نمی قايل تبعيض بينوايان

 و ممتاز اننخبگ سفانهأمت که اين آن و دھد می قرار ما دسترس در را متفاوتی سناريوی يک از گواھی موضوع حقيقت

 برای زحمتکشان و کارگران تا دارند توقع ، جامعه در مصون بالنسبه باالتر و برتر موقف دارای جامعه حاکم طبقات

   . کنند حمل را ويروس به شدن مبتال خطر ،ريزد می آنھا جيب در که سرمايه و مفاد دوران

 کبير بريتانيای تخت و تاج وارث زچارل پرنس ،ستانانگل اعظم صدر ،جانسن بوريس شدن مبتال خبر از اواخر درين ما

 داریه سرماي دموکراسی ۀفاضل ۀمدين ممتاز صدر در ديگران و Idris Elba ايلبه ادريس موسوم انگليس سينماگر و
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 شده مبتال کرونا ويروس به که انیثروتمند تعداد که شود می معلوم چنين امر ظاھر در که نموديم حاصل اطالع ، جھانی

 و قرنطين به رفتن با زيرا ،ندارد وجود زمينه درين تشويش برای یئجا اما ،گردد می تر طوالنی روز ھر گذشت با اند

 ندرت به بيماری عوارض آن پھلوی در و گردد می مراقبت صورت بھترين به آنھا از ، )ھا تفرجگاه( خودی انزوای

 ھای داستان و ھا قصه شاھد ما کاپيتاليستی کارفرمايان حافلم انجمن آنطرف در عکس هب ،گردد می مشاھده آنھا در

 جمعی اطالعات وسايل سطح در نشانی و نام گونه ھيچ از که باشيم می نيز یئمريکاا و انگليس زحمتکشان درگذشت

  . باشند نمی برخوردار

 آشغال کار صفا کارگر که آنھاست از يکی باشد می طفل سه مادر که ساله شش و سی Kayla Williams مثال گونهه ب

 ۀعمل اظھارات بنابر ،داشت را ويروس به بودن مصاب عاليم ۀھم او ،سپرد جانان به جان گذشته شنبه که بود ھا

 مورد را او لحاظ ھمين به و نبود برخوردار توجه اولويت از نامبرده ،بودند ديده قبل روز يک را او که صحی خدمات

 در اواخر درين شوھرش زبان از وی ۀقص انگيز غم جزئيات چگونگی که نمودندن معالجه و نداده قرار آزمايش

   . است يافته بازتاب ينگارد روزنامه

 در که نمود جو و جست امريکا متحده اياالت  Land caster , Californiaدر توان می را موردی چنين ديگر مثال

 مصاب عاليم تمام از انگليس ۀسال شش و سی مادر مانند او ،نشد داده خانهشفا به ورود ۀاجاز ساله ١٧ جوان برای آنجا

 از انسان ھا ليونيم امريکا در زيرا ،نبود صحی بيمه و انشورنس دارای که سفانهأمت ولی ،بود برخوردار بودن

   . سپرد حق به جان بعدی فرصت يک در که اند محروم الصحه حفظ به دسترسی

 بليونر انسونبر ريچارد به متعلق معتبر تفريحی ھای تفرجگاه ازين يکی ،شد اشاره کاپيتاليستی ھای تفرجگاه به باال در

 هن خودش فرد به منحصر و منزوی خصوصی ۀجزير يک در آنجا در نامبرده . باشد می بينکارا جزاير در تبار انگليس

 يک در قرنطينه و کارگر ۀطبق از جدا امن فضای يک در دور ھا فرسخ بلکه ، متری دو يا و يک ۀفاصل يک در تنھا

 انجمن خصوصی خدمات سازی آماده بخش در Virgin Group کمپنی بنيانگذار وی ،برد می سره ب گاه معيشت

 شھرت عامه امالک و ھا یئدارا سازی خصوصی در و گردد می تمويل )عامه( ھمگانی مالی وجوه جانب از که صحی

 و کارگران از برانسون ريچار "مارکسيسم از دفاع در" ۀمجل اطالعات نتري تازه حسب ؛ باشد می نيز ، دارد یئبسزا

 خواست حکومت از و نمايند اخذ معاش بدون مرخصی کرونا ويروس شيوع خاطر به تا آورد عمله ب تقاضا کارمندانش

 . نمايد مايتح ،اندک و ناچيز بسيار مفاد با (Bailout) حمايتی ھای قرضه اعطای با را وی ھوائی خطوط شرکت تا

 کرونا ۀقرنطين از فرار با رابطه در نيويورک ثروتمند العاده فوق گان باشند از تن ھزاران درمورد توجه جالب مطلب

 مواد تا نمايند می فرار East Hampton در تفريحی ھای ويال به زايدالوصفی ھيجان و شتاب با آنھا که است اين

   . گردد دليوری و انتقال ھا ھليکوپتر توسط آنھا برای ضرورت مورد لوازم ھای خريداری و یئغذا

ه ب و کل در انسانھا بودن مواجه وضعيت ،افغانستان جمله آن از و ستم تحت فقير ھای ملت و ھا کشور در اما و

 و انگلستان مورد در آنچه از بدتر ،کرونا ويروس با مقابله برابر در دھاتی و شھری زحمتکشان جمعيت خصوص

 يغما به را دارنا ھای کشور منابع و ھا ثروت غرب امپرياليسم متمادی ساليان و ھا دھه برای ؛باشد می آمد گفته امريکا

 و ماندگی عقب کسالت يک در را التين امريکای و یئآسيا ، یئافريقا ھای کشور ،امپرياليسم و استعمار غ يو ؛ اند برده

  . ندارند دسترسی اقتصادی ھای زيربنا و الصحه حفظ به آنجا در ھا انسان که است نگھداشته محتاج

 برای ھندوستان کشور در آمد عمله ب تذکار آن از فوق در که مجله ھمان از ھم باز دسترس قابل اطالعات ۀادام به

 حمل شانه به را جھانی امراض وليتؤمس بار درصد ٢١ کشور اين که حالی در ،بوده دسترس در داکتر يک نفر ١٧٠٠

 مخارج حال عين در ، دھد می تشکيل را داخلی ناخالص توليد درصد 1.28 الصحه حفظ برای مخارج ۀھزين ، کند می
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 زمينه در شکلیم گونه ھيچ ثروتمندان ایبر ؛ گيرد می بر در را داخلی ناخالص توليد درصد (11) يازده دفاعی نظامی

 ھای قصر و ھا باغ در را خويشتن توانند می و دهبو برخوردار خصوصی صحی ھای بيمه از آنھا زيرا ،ندارد وجود

  . »دھند لم «معروف قول به که يعنی ، نمايند پنھان ، ھا ويال و بلند ھای ديوار دارای

 ، ندارد خارجی وجود قرنطينه يا و خودی انزوای نامه ب چيزی افغانستان و ھندوستان جمله آن از و جھان بينوايان برای

 که اين يا و برند می سره ب مناسب غير پناه سر يک در ما ۀسيار در انسان بيليون 1.8 متحد ملل ھای پور را بنابر زيرا

ًء بنا ،اند محروم خانه در صابون داشتن و آشاميدنی آب از جھان جمعيت درصد ٤٠ حدود در . باشند می خانمان بی

 جمعيت با انسانھا بسياری ،يستن ممکن و ميسر اصال ،امراض از جلوگيری برای دستھا دوامدار و منظم شوی و شست

 که گردد می نيز ما کشور جمعيت بزرگ ھای توده حال شامل موضوع اين البته( نمايند می زندگی يکجا ديگری انبوه

  .)برند می سره ب فقر خط زير در

 ھند کشور زا را دار نا و فقير خانم يک انگيز غم و آلود درد زندگی تا نمايم می سعی کمينه و اندک جستار درين من  

 ؛ است يافته بازتاب Vice ۀنشري در که نمايم ترسيم گرامی ۀخوانند برای ديگر مثال ھزار صدھا از مثال يک ۀنگوه ب

 که است جالب ،آوردند می داکتر نزد کرونا ويروس به بودن مبتال عاليم تمامی با را او و دارد سال ٥٠ که را زن اين

 گفت زن اين دختر . دھد قرار انزوا در را خود تا گردد می توصيه داکتر جانب از ،بااليش آزمايش انجام بدون نامبرده

 در ما نفر چھار ھر تمامی و است کوچک ۀکلب يک ما ۀخان . نيست عملی ، کنيد می بيان شما که را چيزی ، داکتر« که

 متر يک نگھداشت ، بخوابيم و کنيم زدرا را خود پای تنھا که داريم جایای  اندازه به فقط ما . کنيم می زندگی خانه عين

 ھمچنان . نيست امن خانه از بيرون در خوابيدن ھا خانم ما برای و باشند می خانم ما نفر سه . است ممکن غير فاصله

 تا نمودند سعی ھا داکتر الذکر فوق ۀنشري ھای يافته بر بنا ؛ ». نمايد می تھديد را ما بيرون در ھا کژدم و ھا مار خطر

 در ، آفتابی يا و باشد بارانی « که گفت خانم اين دختر مگر ،بماند خانه در اقل حد تا نمايند متقاعد را نامبرده خانم

   ». برود بيرون به ھا بز چراندن برای بايد او ، صحت يا و مريضی صورت

 تلويزيون و راديو از ھا تازگیب که دريا فرھاد یئکرونا جديد آھنگ ، بودم مقال اين نوشتن مصروف من که زمانی

  : نمود جلب را متوجھ بود گرديده نشر افغانستان

  شود می خوب واـھ ارهـدوب ھا دهـخن با      ست گذشتنی ماتم ، ست گذشتنی غم اين

  انيمـبم هـمانـصمي ، مـيـانـمـب هـانـخ در       شود می خوبما کوچه حال دوست ای

  ھاست بيروندر کرونا ،ماست جای خانه

 ۀروشنفکرمآبان عملی غير ھای توصيه وطن نشينان روستا و شھری زحمتکشان و فقير ،بينوا مردم که دانم نمی حال 

 فراخوان با و ندازندبي فضله به را دو ھر که اين يا و بشنوند را ھندی داکتر آن يا ،"دريا فرھاد" بورژوازی خرده تخيلی

 سکوت ، افغانستان تھيدست یئروستا و شھری حمتکشانز ساير و ھندی نشين روستا دختر آن با يکجا ھو من يا ،ياھو

 ! بشکنند درھم را یئکرونا سياسی مرگبار

  پايان

  ؟ انديشيد می چگونه درينمورد شما

****** 

  : نمائيد دنبال صفحه در را آتی مقاالت ، زمينه در مرتبط موضوعات بيشتر مطالعه و مرور برای

   2018 / فبروری / 13 سليمی نعيم ، داری سرمايه درمان بی درد - ١

 2020 / فبروری / 4 داریه سرماي جھان در صحی ديگر فاجعه يک ، کرونا شيوع -٢ 


