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مقد مه :
نخبگا ن سیا سیی واقتصا دی ایاالت متحده امریکا همیشه به این نکته توجه داشتند
که سرما یه داری ا ز لحا ظ تا مین رفاه شخصی افراد خیلی بهتر از نظا م سوسیالیزم
ا ست ؛ آنها ادعا میکنند که شهروندان درنظا م سرمایه داری زندگی طوالن تر (توقع
بیشتر حیات ) سا لمتر وشا د تر دارند .
بحث وتبا دل نظرمیان حامیا ن قا نون مراقبت مقرون به صرفه (داشتن هزینه ای است
که بیش ازحد باال نیست) ایاالت متحده ویا(مراقبت اوباما=  ) Obama careومخالفان
غضبنا ک اودرتحت زعا مت ریس جمهور دونا لد ترامپ بخشی ا ز بحث های بزرگتر
سیستم نیست ؛ زیرا هردو طرف «چشم آنداز ازبرنامه های خودرا برای مراقبت های
صحی بروی طرح های شرکت های بیمه خصوصی بخاطر دستیابی به سود پایه گذاری
میکنند .ا ین منبع بودجه « به نیروهای مها ر کننده با زار» به منظور ارایه خد ما ت

مراقبت های صحی با کیفیت  .....دربازار رقابت آزاد که در آن هر امریکایی حتی که
به شکننده ترین بیماری مبتالبه سرطان بعنوان یک سها مدار منحصربفرد از گزینه های
رایگا ن با استفاده از تعا دل یا موازنه ای خود مشغول بکا رخواهد بود.
مقا یسه واقعی اینکه چگونه این سیستم های ا قتصا دی مراقبت های اولیه صحی را
ارایه میدهند  ،با ید که بر اساس آن با شد که برای جمیعت بهترین نتا یج را فراهم کند
رضا یت شخصی وامنیت جا معه را در سراسر مرز ها تا مین کند  .سیستم های صحی
ملی درا ین پا رامتر ها ا زسیستم خصوصی هرج ومرج استفاده میکنند.
از سوی دیگر ایاالت متحده امریکا از نظر فیصدی کارگران و اعضای خانواده که به
نسبت بلند رفتن هزینه های صحی خصوصی شان از رفتن نزد دوکتور اجتناب می
ورزند در بلند ترین نقطه ویا در راس از کشورهای اروپا یی قرار دارد -یا به عبارت
دیگراکثریت افراد درامریکا که وابسته به برنامه های بیمه خصوصی برای سوداوری
بمنظور د سترسی به مراقبت های صحی هستند ؛ نمیتوانند که ازیک مرکز صحی ؛
داکتر ویا کلینیک حتی بخا طر معا لجه یک بیما ری قابل مالحظه بازدید بعمل آورند.
نوع سیستم اقتصا دی ویا ما لی خدما ت صحی تعین کننده وضع صحی فرد است وآن
این است که احتمال دارد یک بیماردرواقع مراقبت های پژشکی مهم وحیا تی را برای
حفظ حیا ت  ،توانا یی اش برای پیشبرد کار ولذ ت بردن ازسطح رضا یت داشته با شد
که دراینصورت نوع بیمه او نیز متفاوت از دیگر بیمه های صحی میباشد. .
این مقا له شامل یک بحث مختصرازشرایط اجتماعی و سیا سی است که موجب ایجاد
سیستم مراقبت بهداشتی اجتماعی شده روشن و موثرتر ا ست .وما در مورد عواقب دو
سیستم بهد ا شتی اعم از سیستم سوسیا لیستی وسرمایه داری با توجه به امید به زندگی و
کیفیت زند گی مردم تما س خواهیم گرفت وبه توضیح وتشریح آن میپردازیم .

مقا یسه هزینه های بازدید پزشکی توسط سیستم ا قتصا دی:
ایاالت متحده امریکا تنها یک کشور توسعه یا فته ا ست ؛ که که پیشکش خدمات ویا
مراقبت های صحی اش به جمیعت کا رویا اشتغال متکی به یک سیستم بیمه خصوصی
سوداور ا ست که برای فراهم اوری ویا تامین صحت ؛ بودجه الزم را اختصاص میدهد
درمقا بل همه کشورها در اتحا د یه اروپا مصا رف برنا مه های خد ما ت صحی شا ن
را از بودجه عمومی تا مین میکنند.
یکی ازشاخص های با کیفیت اصلی وکلیدی سیستم مراقبت های صحی هما نا دسترسی
بیما ر به عرضه خد ما ت طبی معقول وبه موقع ا ست .
سازمان همکا ری وتوسعه اقتصا دی ( organization for economic =OCECD
 )cooperation and developmentاخیر ًا یک مقا یسه سیستیمیک ازهفت کشور با

سطوح ویا اند ا زه های مختلف تولید نا خا لص داخلی آ نها با در نظر دا شت تنا سب
فیصدی مردم درهر کشورکه قا د ر به پرداخت هزینه های صحی وطبی برای مراقبت
های صحی الزم اند انجا م داد.
کشورهای اروپا یی همه برنامه های صحی عمومی ملی را با ا هد ا ف واقدامات
مشخص ا ز نقطه نظر نتا یج بد ست آمده شا ن تعین کرده اند  .اما ایاالت متحده امریکا
تنها کشوری ا ست که عرضه خد ما ت طبی اش متکی به سیستم مراقبت های صحی
خصوصی بوده وبودجه الزم را بغرض فراهم آوری خد ما ت صحی برای جمیعت که
در کا ر وا شتغا ل اند مختص می سا زد .

نتا یج :
بیش ازیک پنجم ( )%22ازجمیعت مشغول به کار امریکایی براین باور اند ویا در
حالتی قراردارند که درصورت مبتال شدن به کدام بیما ری وحتی تصا د م ؛ آ نها
نمیتوانند که بخا طر کسب مشوره ویا مداوا به دوکتور ویا به کلینیک صحی مراجعه
کنند .با لمقا بل کمتر از ( )%8از کارگران اروپایی خودرا قادر به پرداخت هزینه
های الزم بغرض دسترسی به خد ما ت ومراقبت های صحی نمید ا نند و یا که توان
پرداخت هزینه را درا ین بخش ندارند  .ودر بزرگترین کشورهای اتحا د یه اروپا کمتر
از ( )%5از جمیعت کارکنان ویا جمیعت اشتغال بکا ر از پرداخت هزینه ای بغرض
نیل به مراقبت های صحی اجتناب میکنند  .کارگران ویا جمیعت اشتغال بکا ردرامریکا
پنج برابر بیشتر از اینکه بطور دواطلبانه از پرداخت هزینه بغرض دسترسی به مراقبت
های صحی جلوگیری میکنند ؛ اغلباً با پیامدهای فاجعه بار صحی دراز مد ت مواجه
میشوند.
اگرما ایاالت متحده امریکا را با داشتن نظام بیمه صحی خصوصی دربا زارآزاد با
هرکشورازا تحا د یه اروپا مقایسه کنیم ؛ درآنصورت نتایج ثا بت را میتوان بد ست آورد.
وآن اینکه د سترسی مردم به تسهیالت ویا خد ما ت مراقبت های صحی وطبی ضروری
درایاالت متحده امریکا از بد بد تر ا ست .
درا لما ن وفرانسه؛ پیشرفته ترین کشورهای دراتحا د یه اروپا شهروندان به سن
وسال اشتغال واعضای خانواده سه تا ده برابر نسبت به مردم ایاالت متحده امریکا
د سترسی بهتر به خد ما ت ویا تسهیالت صحی دارند )%8( .از کا رگران درفرانسه
و( )%2درالما ن به دلیل عدم توانایی درپرداخت هزینه بیمه صحی ازویزت با دوکتور
خودداری میکنند -.دربین کشورهای توسعه یافته اروپا ( )%4درا نگلستا ن و ()4،5
فیصد درایتا لیا بخا طر دالیل ما لی ویا اقتصادی برای صرفه نظر کردن ازمراقبت
های ضروری صحی را ذ کر میکنند که به اصطالح توان پرداخت هزینه ای را

بمنظور دسترسی به مراقبت های صحی ندارند ویا که از توان اقتصادی ماهانه ای شان
بیرون است درحالیکه این فیصدی بگونه ای مقایسوی درایاالت متحده امریکا به ()22
درصد میرسد.
قابل یادآوری است که حتی در کشورهای توسعه نیا فته اتحادیه اروپا نظیر اسپا نیا
وپرتگا ل با داشتن باالترین نرخ بیکاری وکمترین درآمد سرانه ؛ کارگران این کشورها
د سترسی بیشتر به مراقبت های صحی وطبی دارند .تنها ( )2،5فیصد از کارگران
دراسپا نیا و ( )7،5درصد درپرتگال به دلیل نداشتن وپرداخت هزینه ازویزت وبازدید
دوکتور معا لج دور هستند ویا اجتنا ب میکنند. .
ملیا ردرها با تکنا لوژی بلند باال از(ارزشها) صحبت میکنند که حداکثرسود را دارند .
مرک زوکر برگ ( )Mark Zuckerbergکه شرکت فیس بوک متعلق به او به بار اول
درحدود( )01ملیارد دالردریک ربع عاید کرده ا ست طی این ماه چنین اظها رداشت «
حفا ظت ازجا معه ما مهمتراز به حد اعلی رسا ند ن سود ما ا ست» ( FT 11/16/17
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Mark Zuckerberg

مرک زوکربرگ وهمرا ن اش ؛ درظاهر امرشواهدی را در نزد مردم اصلی امریکای
وسطی جوامع امریکا یی کشف ومشاهده کردند که برای آنها شوک دهنده بود ازا ینکه
آ نها یعنی همین مردم بومی امریکای وسطی درمعرض بحران اعتیا د به مواد مخد ره
قراردارند که باعث تلفا ت صدها هزار نفرومرگ ومیر ملیون ها نفر از خا نواده های
این معتا دین بموادمخد ره شد ؛ بومیا ن آمریكای شما لی بیشتردرباره دسترسی به درمان
اعتیاد موثر نسبت به د سترسی شا ن به فیس بوک نگران بودند .
زوکربرگ با همراهان ویا گروه کارگران خارجی تحصیل کرده ای خود در ساحل
غربی به راحتی فرصت ازشنا سا یی منبع بحران این معتا د ین امریکا یی را ازد ست
داده وخسته شده ا ست .
قابل تذ کرا ست که بیش ازحد نسخه های داروهای ضد افسردگی که توسط دهها

هزار طبیب خصوصی درتحت فشار صاحبان شرکت های غول پیکر دواسازی تجویز
میشود ازدو دهه به اینطرف ا ست که نسل کشی توسط همین دوکتوران خصوصی تحت
فشا ر که به تجویز داروهای ضد افسردگی می پردازند جا ن هزارها انسا ن را گرفته
اند ؛ حاالنکه کشورهای اروپا یی با درتحت نظا رت سیستم بهد ا شتی تنظیم شده ای
اجتماعی خود این نقیصه را بگونه معجزه آسا ازبین برده اند .
دربین کشورهای صنعتی ؛ توقع حیات درایاالت متحده امریکا کمتر است :
از آنجایکه ایاالت متحده امریکا تا حد ممکن خد ما ت مراقبت های صحی را برای
افراد داخل کار واشتغاالت ارزانتر تا مین وفراهم میکند ؛ مطمیناً میتواند با مباهات برخ
مردم بکشا ند که امریکا یکی ازثروتمند ترین کشور در راس شماری ازکشورهای جهان
ا ست .که همین اکنون پنج بزرگترین شرکتی درسطح جهان دارد که سرمایه کلی این
پنج شرکت بزرگ درحدود( )3،3تریلیون دالربرای غول های تکنولوژی پیشرفته ایاالت
متحده ا ست ،درحا لیکه دراروپا شرکت بنام سا ف ( )SAPشرکت مشهوری است که
به اصطالح سرما یه آن ( )01خط پا ین تراز شرکت های پنجگا نه ای متعلق به امریکا
است .
شرکت های فن اوری ویا تکنولوژیکی بزرگ وملیاردر غول پیکر امریکایی ومدیر
عامل اجرایوی ( )chief executive officerنیزبخاطر فراراز پرداخت مالیه ملیارد
دالر ،سرما یه را به بیرون ازکشورا نتقا ل داده وعدم رضایت خودرا مبنی بر پرداخت
هزینه الزم درتحقق برنامه های تا مین مراقبت های صحی برای کارگران چه در داخل
ایاالت متحده امریکا وچه در خارج از کشور نشا ن داده یعنی که برای تامین صحت و
تسهیالت مراقبت های صحی کا رگران هزینه نمی پردازد و ازهمین سبب ا ست که
سرما یه و توان ا ین شرکت های فنا وری انحصاری امریکا بیشتر وبیشتر است ازاینکه
بیش ازیک پنجم امریکا یی ها نمیتوانند از د سترسی به مراقبت های صحی برخودار
شوند ا ین مطلب را یکی از نا ظران گروه نظا رتی یاد دها نی کرد .
نخبگان جدید با تکنالوژی در دست داشته شان بخاطر کسب هرچه بیشترسود ونفع
متمایل نیستند که به ارتباط سرمایه ونحوه بکا انداختن آن صحبت کنند ( FT 11/17/17
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کمی ویا فقدان مدیران عامل فناوری جدید ملیارد دالری ( )CEOاروپایی مانند راکر
برگ وگیتس امریکا یی با سیستم های ما لیا تی داخلی که تا مین ما لی عمومی ومد یر
خد ما ت پژشکی موثر صد ها میلیون کا رگر اروپا یی را تا مین میکند مرتبط ا ست یا
ساده تر اگربگویم همچو مثل زوکربرگ وگیتس امریکا یی با وجود کمی وفقدان مدیران
عامل تکنالوژی ملیارد دالری اروپایی ازاینکه درارتباط با سیستم ما لیا ت داخلی ا ست
خدمات مراقبت های صحی موثری عمومی را برای صدها میلیون کارگران اروپا تا مین

میکند  .به عبا رت دیگر ،ایاالت متحده امریکا با تمرکز شد ید تر برثروت نا برابری
اجتماعی ؛ بیشترین میزان نا برابری مراقبت های صحی را درمیا ن کشورهای صنعتی
درخود دارد.
اروپا بدون نابرابری ؛ انحصارها وبا وجود کمی بودجه برای تامین وپیشبرد پروگرام
های صحی با زهم نسبت به ارایه خد ما ت صحی سرمایه داری ازنوع بیمه خصوصی
امریکا – خد ما ت بهتر وموثرتری را برای همه شهروندان خود تامین وفراهم میکند .

ریشه های تاریخی سیستم مراقبت عالی

اروپا:

قدرت سرمایه انحصاری یکی از عواملی است که باعث کاهش کیفیت مراقبت های
بهداشتی برای جمعیت کار آمریكا می شود.یکی دیگرازعوامل فقدان مبارزه طبقاتی طبقه
کارگر در ایاالت متحده در مقایسه با اروپا ا ست .پس از جنگ جها نی دوم ،موج های
عظیمی از اعتصا ب های طبقه کارگر درسراسر فرانسه ،ایتالیا وانگلستان وجود داشت.
احزاب مختلف کمونیست وکارگری درقاره اروپا نقش مهمی درتشکیل ودرتحکیم اتحادیه
های کارگری داشتند که خواستا رتامین ما لی عمومی ومراقبت های بهداشتی ملی بودند.
در انگلستا ن ،سوسیالیست ها و دولت های کا رگری از سوی اعضای اتحادیه های
کارگری خود برای ایجاد یک سیستم بهداشت ملی برای پاسخگویی به نیازهای کارگران
و خانواده هایشان تحت فشار قرار گرفتند .در حا لی که آ لما ن در اواخر قرن نوزدهم،
دارای یک سیستم بهداشت عمومی اسا سی یا پایه بود که از زما ن بسما رک در اواخر
قرن نوزدهم بمیراث مانده بود ،اقتصا دسوسیا لیستی وخد ما ت عمومی که در جمهوری
دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) پس از جنگ جها نی دوم شکل گرفت ،جا یگزین برای
کارگران الما ن غربی بود یعنی با موفقیت برای اجرای یک دولت پیشرفته رفاهی ،از
جمله یک سیستم از مراقبت پزشکی اجتماعی ،در فدراسیون کا مال سرمایه دار آلما نی،
تحت فشا ر قرار دادویا قرارگرفت ..
اسپانیا وپرتگال دردهه ( )0771دیکتاتورهای فاشیستی قبل وبعد ازجنگ را سرنگون
وازقدرت برکنا ر ساختند  ،اتحا دیه های کارگری مبا رز واحزاب چپ به قدرت رسیده
به تحقق وعده ها واجرای برنامه های رفاه اجتماعی پرداختند که حتی با وجود محدودیت
های ا قتصا دی خود توانستند خد ما ت بهتر صحی موثر ملی را برای شهروندان خود
فراهم کنند وتوقع حیا ت را افزایش دادند.
ایاالت متحده امریکا هیچ رفاه ا جتماعی و برنامه های ملی خد ما ت مراقبت های
صحی برای جمیعت کارگر خود ندارد.چونکه کارگران ایاالت متحده امریکا پس از ختم
جنگ جهانی دوم اعتصابات کوتاه مد ت را براه انداختند وستیزه جویا ن چپ ؛ کمونیست
ها وسوسیالیست ها با رهبران فا سد اتحا د یه های صنفی کا رگری کنا ر آمد ند واین

ا تحا د یه ها ی کارگری به جای مبا رزه بمنظورایجا د یک سیستم موثر ملی صحی با
دریا فت امتیا ز حد اقل به حزب د موکرات امریکا مرتبط شد ند وبه پذ یرش یک
سیستم گران قیمت ترین وغیر قا بل توصیف مراقبت صحی خصوص درجهان تن دادند.

ایاالت متحده امریکا تنها کشور سرمایه داری است که شهروندان به سن وسال کار
واشتغال با اعضای خانواده های خود محروم از دسترسی به یک سیستم خدمات صحی
موثرملی هستند وپس ازگذ شت ( )01سا ل از تجربه نتا یج این سیستم خد ما ت صحی
خصوصی امریکا چهره ای نا مطلوب ولکه دار خودرا برمال سا خت طوریکه ارایه
مراقبت های صحی ضروری برای کارگران امریکا یی از طریق اشکا ل مختلف بیمه
های خصوصی سودآور وهزینه متورم غیر قابل کنترول مراقبت های غیرمجا ز وتولید
وساخت وسایل وتجهیزات تشخیصی طبی قمیت بها نرخ عرضه خد ما ت صحی را
در رقابت با کشورهای اروپا و جا پا ن و کانادا بمراتب بلند برده ا ست که اکثر مردم
امریکا توان پرداخت هزینه ای را بخا طر د سترسی به خد ما ت ومراقبت های صحی
ندارند.
از سا ل (  ) 2110تا سال(  ،)2108تحت ریا ست جمهوری بوش  ،اوباما و ترامپ،
ما لیه دهند گا ن ایاالت متحده با پرداخت (  ) 5/ 0تریلیون دالر به صورت خصوصی،
برای کمک هزینه های خیریه با نتا یج غیرمنتظره از لحاظ سال مت جمعیت و امید به
زند گی (توقع حیات) صرف شده ا ست .که بر اسا س درآمد سرانه این هزینه دو برابر
هزینه شهروندان اتحا دیه اروپا ا ست که به طورمداوم از افزایش امید به زندگی و بهبود
پارامترهای سالمتی برخوردار بوده اند.علی رغم این سرما یه گذاری عظیم پول در یک
سیستم خصوصی بی نظیر و بی نظیر ،وزارت خزانه داری آمریکا قاطعانه چنین ادامه
داد که این وزارت نمی تواند برای تحقق برنامه بهداشت ملی بودجه ای اختصاص دهد
وبا درنظرداشت این اصل نمیتواند که برنا مه خد ما ت صحی ملی خودرا برای مردم
فراهم کند..

نتیجه کنونی و آینده سیستم بهداشتی سرمایه داری:
امروز میلیون ها کا رگران د ستمزد وروزمزدور امریکا یی نسبت به کارگران

وهمتا یا ن خود دردیگر کشورهای صنعتی توقع حیا ت کوتاه مد ت دارند یعنی طول
زندگی سا لم وبی دردوسر نسبت به همتا یا ن شا ن که در اروپا و یا درجا پا ن دارند
کوتاه ا ست .ا یپید یمی یا همه گیر اعتیاد به مواد مخدر درمیان کارگران ایاالت متحده
امریکا که بطورکامل دراثر تجویز غیر مجاز مواد مخدر اکثر ًا اعتیا د اور که توسط
پژشکا ن خصوصی باالثر در تحت فشا ر قرارگرفتن آنها ذریعه صاحبا ن صنعت
دواسا زی ایاالت متحده صورت میگیرد نرخ مرگ ومیر نا شی از مصرف دوز باال
یا مصرف بیش از حد مواد مخد ر( )011111واقعه بوده است که ا ین ایپید یمی نتیجه
تجویزنسخه های قانونی منحصر بفرد درایاالت متحده امریکا است یعنی که به دوکتور
معالج قانوناً اجازه داده شده است که به بیما رهمچو ادویه ای اعتیاد اور را تجویز نماید
که درحدود ( )05درصد کارگران ساختمانی امریکا نیازبه درمان اعتیاد دارند ومیلیون
ها نفر از کارگران نسبت به داشتن اعتیاد به مواد مخدر ویا به نسبت تجویز ادویه اعتیاد
اور توسط دوکت وران معالج تحت فشارکمپنی های دواسازی ازبازارکار اخراج می شوند
ودرکنار ان در ایاالت متحده امریکا با درنظر داشت برنامه های طبی تجملی بسیاری
ازاتحادیه های کارگری ساختما ن سازی با ورشکستگی روبرو میشوند  ،چونکه وجوه
مالی را برای تدواوی معتادین با مواد مخد ره خود ندارند -یا که قیمت دواروهای ضد
اعتیا د ( )antidoteبرای این ا تحا دیه ها بسیا رگران ا ست ودالیل این بد بختی کام ً
ال
روشن است –وآن اینکه کارگران امریکا یی آسیب دیده ویا معتاد به مواد مخد ر دوره
های طوالنی داروهای ارزان قیمت وا ما بسیا ر اعتیا د اور را برای مقا بله با درد
خود دا شته اند .که درهنگام با زد ید مستقیم از کلینیک های صحی بجا یی که به آنها
مراقبت های با ارزش واما منا سبی پس ا زترضیض ویا تروما بدهند که شا مل
فزیوتراپی واستراحت است  ،کارفرما یا ن وسرپرستا ن فقط بدن های آنها را گرم می
نمایند وبکار یا وظیفه ای شان اعزام می نمایند که این کا ر سرانجام به فاجعه متقا بل
منتهی میشود یعی که سرانجام بمرگ انها می انجامد.
درامریکا شرکت های مگا یا شرکت های خصوصی غول ملیا رد دالری دواسا زی
مواد مخد ر بسیا ر اعتیا د اور را تولید میکند وبخاطر ترویج وتبلیغ همچو داروها البی
ها ومبلغان را با پرداخت پول استخدام میکند که سیا ستمداران و یا تنظیم کننده وهمه
کاره ای امریکا یی را متقاعد سا زند که عرصه ای ایپید یمی یا همه گیر شدن به اعتیاد
همچو داروها را گسترش دهند بیما رستا ن ها ؛ طبیبان سوداور ؛ پرستا ران ؛ دکتوران
دندان ودیگراهل طب وطبا بت مربوط ا ین شرکت های دواسا زی همه وهمه در ایجاد
یک فاجعه تاریخی ناکارآمد پزشکی باهم متعهد شده اند که میلیون ها کا رگر امریکا یی
وخانواده های آنها را به همچو داروها معتا د وبا گذ شت زمان به مرگ محکوم میکنند
بخش عمده این کارگران معتاد به مواد مخدردراثر تجویز اودویه های اعتیاد اور توسط

پژشکان؛کارگران سفید پوست اند که مشغول کارد ستی (درکارهای ساختاری  ،کارخانه
ها  ،مزارع ؛معادن و  )....هستند که آنها به مراقبت های موثر صحی دسترسی ندارند
درهزاره جد ید امریکا ؛ کارگران امریکا یی که درهنگا م اجرای وظیفه آسیب می بینند
که باید معا لجه وفزیوتراپی شوند بگونه نا خواسته با تجویز داروهای معجزه آسا توسط
دوکتوران به ادامه کا ر شا ن تداوی وسوق میگردند وشرکت های بیمه خصوصی آنها
بطور آشکا را ز پرداخت به دواهای غیراعتیاد آورگران قیمت امتناع ورزیده واصرار
مینما یند که برای این کارگران باید دواهای ارزان قیمت اعتیاد اور مخدره تجویز گردد
والیته که این کارگران به دواهای غیر اعتیا د اور موثر دسترسی ندارند بناً بیماری شان
دوام مینما ید تا آنکه به نسبت معلولیت و بیما ری از کا راخراج میشوند -سرما یه داران
امریکا یی به راحتی از رشد کسری صحت وجانجوری سا لم کارگران سا ختما نی
ودیگر کارگران استغنا ویا بی پروایی نموده دا یماً خواهان ان اند که کا رگران آسیب
دیده درهنگا م اجرای وظیفه با تجویز داروهای ارزان قیمت معا لجه شوند ویا که این
کارگران را به نسبت عدم توانا یی ادامه کا رشا ن تحقیر وتوهین نموده از کا ر اخراج
مینما یند وبه عوض آنها کارگران را ازبیرون کشور با مزد کم استخدام میکنند واص ً
ال
به حا لت ووضع کارگرانی که عمرها برای این سرمایه داران کارکرده اند توجه نمیکنند

استنتاج:

بیما ربا روربا دوززیاد مواد مخد ر ( )opioid overdosesدریکی ازشفا خا نه های
ایاالت متحده ( منبع خبر از روز صحت )
کارگران حتی در فقیرترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دسترسی بیشتری به خدمات
پزشکی بهتر و موثرتری به نسبت همتایان آمریکا یی خود دارند.آنها همچنا ن از افزایش
انتظا رات زند گی (توقع حیات) و زندگی طوالنی بد ون معلولیت خود لذ ت می برند.
جراحات آنها به طور منا سب با استراحت و فیزیوتراپی درمان می شود .کارگران آسیب
دیده اروپا یی یا ژاپنی هرگز دوره های مضحک وطوالنی مواد مخد ربسیا ر اعتیاد آور

را که به آمریکایی ها داده می شود ،تجویز نمی کنند .مطمئنا هر گونه افزایش مرگ و
میر با استفاده از داروهای ضد افسردگی که در اتحادیه اروپا یا ژاپن موجب شود سریعاً
به تحقیقات بهداشت عمومی و اقدامات اصالحی پرداخته میشود  -یک تقابل یا یک کنش
متما یز وبی عا طفه نسبت به دودهه بی تفاوتی خشن در جامعه پژشکی ایاالت متحده
امریکا که بر روی داروینیزم اجتماعی ( داروینیسم اجتماعی که دراواخر عهد ویکتوریا
در انگلستان ،آمریکا و دیگر نقاط شهرت یافت ،باوری است بر این مبنا که قوی ترینها
یا شایسته ترینها با ید با قی بما نند و درجامعه رشد و نمو کنند ،درحا لیکه ضعیفان و
بیخاصیّتها باید رها شوند تا از بین بروند ]۱[.منشأ این عقیده از فیلسوف ا نگلیسی
[]۲
هربرت اسپنسر است ،و چیزی در این مورد در نوشتههای خود داروین وجود ندارد.
 ...از ویکی پیدیا ) مقا بله کرد قربا نیا ن بیشتر آن طبقه کارگر شنا سا یی شده ا ست
در اروپا و ژاپن ،درمان طوالنی مد ت مواد مخد ر برای بیما ران مبتال به سرطا ن
بخا طر زدودن به درد ناخوشا یند آنها است که تجویز میشود .اما هرگز به نوجوانا ن
روستایی یا طبقه کارگربه نسبت آسیب های ورزشی پیشنهاد نمی شود حالنکه درامریکا
این خود یک عمل معمول است !
سیستم های مراقبت های بهد ا شتی عمومی اروپا محصول مبا رزه طبقا تی و جنبش
های اجتماعی توده ای اجتماعی و احزاب سیا سی است که دولت های رفاه را بوجود
آوردند که در آن بهبود سال مت مردم یک هد ف اصلی از جامعۀ اجتماعی آ ن ا ست.
تثبیت و غنی سا زی بیشتر از کنترل سرمایه داری و تبعیت از کا ر در هر یک از فا ز
آن  - -از پا یین به کسب و کا ر با تکنولوژی باال در مقا بل ،نظا م سالمت خصوصی
برای سود در ایاالت متحده نمونه درخشا نی از پیروزی سرما یه داری ا ست .در این
پیروزی نها یی سرما یه داری ،شعارهای مبارزه طبقاتی قد یم تجد ید نظر شد – وآ ن
اینکه – کارفرما یا ن زنده بما نند! ومرگ زودهنگا م به کارگران!
مراقبت های صحی خصوصی وتمایل برای کسب سود بیشتر موجب آن شده است که
شرکت های دارو سا زی ویا صنعت دواسازی سود وامتیازات زیادی را بد ست اورند
تا جا یکه صاحبا ن ومد یران اجرایوی را به ملیا ردرها مبد ل ساخته ا ست از جمله
خانواده ای فرا نوع پرست ویا به اصطالح «بشرودست» ساکلر ( )Sackler؛ خانواده
ایکه در شرکت دواسا زی بنا م پرودا فا رموسیتیکل خود دوای بنا م ()oxycontin
مصنوعی ضد درد شبیه مورفین هرچه کشنده تررا تولید وباالی ده ها ملیون امریکای
بفروش رسا نده ا ست که درکنا ر آن بیما رستان های سوداور به شمول نهادهای بیموی
خصوصی ؛ دوکتوران درموسسا ت طبی خصوص وشرکت های تحت عنوان بیمه
رفاه اجتماعی سودهای فراوانی را بد ست آورده اند که ا ینها همه وهمه با بکا ربردن
یک سیستم غیر قا بل توصیف وغیر قا نونی ؛ کا رگران امریکا یی را بمرگ زود

هنگام با تجویز همچو داروهای اعتیا د اور مبتال وطول زندگی آ نها را کوتاه ساخته
اند ویا که این کا رگران معتا د به همچو داروها درطول زندگی کوتاه مد ت خود با
نا امیدی ونا توانی زندگی شا ن را سپری کرده ویا که سپری میکنند.
کارفرمایان نظام سرمایه داری با نهاد های مراقبت های خصوصی خود وشرکت های
بیمه از شیوع مرگ ومیرهای زودرس کارمندان سا بق خود بهره مند میشوند ازا ینکه
به دلیل کاهش امید به زندگی(توقع حیات) هزینه های بازنشستگی ومراقبت های بهداشتی
آنها کاهش می یا بد که از این رو والستریت با هلهله خرسند وشادمان میشود ازاینکه
نفوس جمیعت ها که با ید آموزش نما یند ویا از آنها حفا ظت صورت گیرد کم میشود
ومالیات نیز کاهش می یابد وزمینه برای جلب کارگران بیرونی کم اجوره با دستمزد
ارزان (آموزش دیده در جوامع خود) میتواند مساعد شود که آنها را به آسا نی وبدون
دغدغه از کار میتوان اخراج کرد ویا که بکا ر گما رید .
این غیرقابل انکا ر ا ست  :افزایش امید به زند گی و یک زند گی شا یسته و بدون
معلولیت برای کا رگر آمریکا یی ناپدید شده ا ست .با سالمت ضعیف و مراقبت ناکافی،
مرگ و میر ما در و نوزاد در حا ل افزایش ا ست به خصوص در مناطق روستا یی و
صنعتی نشده .
تاریخچه مبا رزه طبقا تی موفق ،با هر نشا نگریا باهر شاخص ا ستا ندارد سالمت
و زند گی ،منجر به اجرای برنامه های موثر ملی و رفاهی می شود .جوامع آنها برای
شهروندان خود مزایای فراوانی به د ست آوردند که به وضوح برتر از همکا ری طبقه
کارگر فا سد تحت سرمایه داری خصوصی در ایاالت متحده بودند.
چند سطر درمورد نویسنده این مقاله  :جیمز پترس (متولد  07ژانویه )0737
استا د با زنشسته بارتل (مامور) جامعه شنا سی در دانشگاه بینگمتن در ،Binghamton
نیویورک ا ست و استا د ادبیات دانشگاه سنت مری ،هالیفاکس ،نوا اسکوشیا ،کانادا ،که
در مسا ئل سیا سی با تمرکز خا صی روی آمریکای التین و خا ورمیا نه ،امپریالیسم،
جها نی شدن و جنبش های اجتماعی چپ گرا .می نویسد.
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