Θέλετε να μάθετε πώς να νικήσετε το
COVID; Κοιτάξτε την Κίνα

Ο κόσμος πλησιάζει στο τέλος του δεύτερου έτους της πανδημίας COVID-19. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον υψηλότερο αριθμό νεκρών στον κόσμο – 823.390 από
τις 16 Δεκεμβρίου.
Με όλους τους διαθέσιμους επιστημονικούς πόρους και δισεκατομμύρια δολάρια
στα θησαυροφυλάκια της πλουσιότερης καπιταλιστικής τάξης στην ιστορία, οι ΗΠΑ
θα έπρεπε να είχαν καταφέρει να κάνουν μια εκστρατεία εμβολιασμού και να
θεραπεύσουν όλους πριν μολυνθούν. Τα εμβόλια θα έπρεπε να είχαν φτάσει σε όλο
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του παγκόσμιου Νότου, όπου οι προκλήσεις της
φτώχειας μεγεθύνουν τη φρίκη της πανδημίας.
Αντ’ αυτού, ο Λευκός Οίκος και οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ πήραν το
παράδειγμα της κυβέρνησης Τραμπ και συνέχισαν με γοργούς ρυθμούς μια
κατασκευασμένη αφήγηση που συκοφαντεί και κατηγορεί την Κίνα για την
πανδημία. Στόχος τους είναι να καλύψουν την παγκόσμια καταστροφή που
δημιούργησαν οι γιγαντιαίες πολυεθνικές εταιρείες που υπηρετούν και να
στρέψουν την προσοχή των ανθρώπων μακριά από την απίστευτη επιτυχία του
κινεζικού σοσιαλιστικού συστήματος δημόσιας υγείας στην καταπολέμηση της
πανδημίας.
Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για στατιστικά στοιχεία θανάτων ή άλλα στοιχεία
που σχετίζονται με το COVID εκτός Κίνας είναι σπαρακτική. Η Ινδία έχασε
476.000 ανθρώπους, στη Βραζιλία πέθαναν 617.000 άνθρωποι και το Μεξικό είχε
297.000 θανάτους από COVID. Ο κατάλογος των χωρών που έχουν υποστεί
συγκλονιστικές απώλειες και θλίψη είναι μακρύς. Οι χώρες που έχουν υποστεί
βάναυση μεταχείριση από τον ιμπεριαλισμό για περισσότερο από έναν αιώνα έχουν

καταστραφεί, όπως και οι καταπιεσμένες και εξαθλιωμένες κοινότητες εντός των
Η.Π.Α. Η πανδημία αποκάλυψε τον παγιωμένο ρατσισμό και την παραμέληση των
έγχρωμων ανθρώπων εντός των συνόρων των Η.Π.Α., ενώ ο εθνικισμός των εμβολίων
αποκάλυψε τη γενοκτονική μεταχείριση του παγκόσμιου Νότου.
Μέχρι σήμερα, από την έναρξη της πανδημίας, μόνο 4.849 θάνατοι από COVID
έχουν σημειωθεί στην Κίνα. Από τις 24 Απριλίου, μόνο τρεις άνθρωποι έχουν
πεθάνει. Αυτό είναι εκπληκτικό. Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι
γραμμές, έχουν σημειωθεί 265.713.467 κρούσματα και 5.260.888 θάνατοι από
COVID-19 παγκοσμίως.
Η επιτυχία της Κίνας οφειλόταν εν μέρει στη μεγάλη έρευνα και εμπειρία που
ακολούθησε τα κρούσματα των επιδημιών SARS και MERS. Αλλά ακόμη περισσότερο,
είναι η πραγματικότητα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας βρίσκεται στην
ηγεσία αντί για μια κυβέρνηση που διοικείται αποκλειστικά από και για μια
μικρή χούφτα δισεκατομμυριούχων.
Στην αρχή της επιδημίας τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020, πριν το
COVID-19 γίνει πανδημία, το ΚΚΚ κινήθηκε αποφασιστικά και απέκλεισε την πόλη
Wuhan, η οποία έχει πληθυσμό 11 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η κλίμακα της
καραντίνας ήταν πρωτοφανής και έδωσε τον τόνο για το πώς το ΚΚΚ και ο
κινεζικός λαός διεξάγουν έκτοτε τον απίστευτο “Λαϊκό Πόλεμο” τους.
Ο δυτικός Τύπος τον περιγράφει συχνά ως “αυταρχικό” και “αδίστακτο”. Το
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του επιτέθηκε ως παραβίαση της
ελευθερίας. Η εκστρατεία ήταν και είναι, στην πραγματικότητα, εξαιρετικά
ανθρωπιστική, απίστευτα αποτελεσματική και ένα τεχνολογικό θαύμα.
Μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την υγεία, όχι για τον πόλεμο
Η πρώτη μεγάλη ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον κόσμο – εκτός από τη
χρήση τους από τον ιμπεριαλιστικό στρατό των ΗΠΑ για τη δολοφονία χιλιάδων
ανθρώπων στην Υεμένη, τη Συρία, το Αφγανιστάν και αλλού – ξεκίνησε στη
Γουχάν. Αναπτύχθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρομπότ που θα μπορούσαν να
ανιχνεύουν ανθρώπους με πυρετό ενώ αιωρούνται, να απολυμαίνουν νοσοκομεία από
απόσταση και να κάνουν ανακοινώσεις για να διασφαλίσουν την τήρηση των
περιορισμών καραντίνας.
Ρομπότ παρέδιδαν τρόφιμα και προμήθειες στα κατώφλια των ανθρώπων. Κανείς δεν
έχασε το μισθό του ή τη δουλειά του.
Δύο νοσοκομεία κατασκευάστηκαν κυριολεκτικά μέσα σε λίγες ημέρες και άλλα
προϋπάρχοντα κτίρια τροποποιήθηκαν και τέθηκαν σε χρήση για τη θεραπεία των
ασθενών του COVID. Και εδώ, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αιωρούνταν πάνω από
τα εργοτάξια για να παρέχουν φως ώστε τα συνεργεία κατασκευής να μπορούν να
εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο.
Χιλιάδες εθελοντές ιατροί ταξίδεψαν από μακρινές περιοχές της Κίνας για να
βοηθήσουν στη Γουχάν και σε άλλα μέρη καθώς η ασθένεια εξαπλωνόταν.
Παρασκευάστηκαν βίντεο και διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την
ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τον τρόπο παροχής
βοήθειας. Οι επιστήμονες χαρτογράφησαν το γονιδίωμα του ιού και το

κοινοποίησαν στον κόσμο μέσα σε 11 ημέρες.
Μετά από περισσότερους από δύο μήνες απότομης αύξησης των κρουσμάτων και
περισσότερους από 3.000 θανάτους, ο αριθμός των θυμάτων μειώθηκε. Αλλά κανείς
στην Κίνα δεν έριξε την προσοχή του προς το συμφέρον της επαναλειτουργίας της
οικονομίας, όπως συνέβη με τα διαδοχικά κύματα της επιδημίας στις Η.Π.Α.
Σποραδικά κρούσματα έφεραν περισσότερα λουκέτα – κανένα στην ίδια κλίμακα με
αυτό της Γουχάν, αλλά πάντα ανακοινώνονταν γρήγορα όταν υπήρχε αύξηση των
κρουσμάτων.
Τα λουκέτα ήταν μια μεγάλη οικονομική θυσία. Αλλά δεν υπήρξαν διαδηλώσεις που
να απαιτούν τον τερματισμό των λουκέτων, όπως στις μεγάλες καπιταλιστικές
χώρες. Η κινεζική ηγεσία εξασφάλισε ότι όλοι θα έπαιρναν εισόδημα, δεν
υπήρξαν απολύτως καμία έξωση και δεν υπήρξαν απώλειες θέσεων εργασίας.
Ο Διεθνής Υγειονομικός Σταθμός Guangzhou 5.000 δωματίων
Το ΚΚΚ εξακολουθεί να διατηρεί τον στόχο για μηδενικές μολύνσεις COVID, καθώς
η παραλλαγή Omicron αυξάνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Ένας σταθμός
καραντίνας 5.000 δωματίων στην Γκουανγκζού, εξοπλισμένος με τεχνολογία
επικοινωνιών 5G και σύστημα ρομποτικής παράδοσης τροφίμων και άλλων βασικών
ειδών, ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα.
Η στέγαση εκτείνεται σε μια έκταση όσο 46 γήπεδα ποδοσφαίρου και είναι η
πρώτη στα σχέδια για μια αλυσίδα παρόμοιων εγκαταστάσεων για τη στέγαση
ανθρώπων που ταξιδεύουν από το εξωτερικό. Ολόκληρο το συγκρότημα
κατασκευάστηκε σε λιγότερο από τρεις μήνες, κατόρθωμα που θα ήταν εκπληκτικό
οπουδήποτε αλλού. Λαμβάνοντας υπόψη την κατασκευή των νοσοκομείων μέσα σε
λίγες μόνο ημέρες στην αρχή της πανδημίας, δεν αποτελεί έκπληξη.
Η αποφασιστική εκστρατεία της Κίνας για να νικήσει την πανδημία είναι
διεθνούς εμβέλειας. Παρά την εκπληκτική επιτυχία αυτού του Λαϊκού Πολέμου, οι
Κινέζοι ηγέτες, ερευνητές, ιολόγοι και επιδημιολόγοι γνωρίζουν ότι η ήττα
μιας πανδημίας απαιτεί πλήρη παγκόσμια συνεργασία.
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