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 مقدمه
کا عاشق امری چه ،ایرانی ها ما . برایچند دهه گذشتهامریکا در مردم  زندگیری نئولیبرالی در اد سرمایه پیامدهایبود به  نگاهیاز این سلسله مقاالت  هدف

 اقتصاد ،سیاست حوزهتاثیر را در  بیشترینبوده است که  کشوری امریکا همیشه ایران،کنیم و چه در خارج از  زندگیچه در ایران ، باشیم و چه متنفر از آن
و  خشونت مظهر را امریکاای  عده سرزمین می گذرد نداشته و نداریم. ایندرستی از آنچه واقعا در  شناختما متاسفانه  وما ایرانی ها داشته  نگرشو 

 ؛چه فریاد دارند بر سر امریکا می کشند هرنگاه کرده و  در این سرزمین گذشته و می گذرد چهآن بهدشمنی  ومیشه با خشم و نفرت هبینند و  میجنایت 
را  ایران خوشبختی خود و کشور کهسرزمین هستند  اینو شیدای  فتهشی آنقدرو  استسرزمین آرزوها و فرصت های طالیی  امریکا دیگرده ای عبرای 

گرچه سرزمین فرصت هاست ولی برای  . امریکاآن را باید شناختو سیاست  اقتصاد باید شناخت، را . امریکاآن می بینند باسرنوشت شدن  همدر  فقط
روزانه قربانی خشونت پلیس  وسال زندگی در این کشور نفس کشیدن ممکن نیست  ۴۰۰این سرزمین هنوز پس از  ساکنپوست هاز مردم سیا نفرمیلیون ها 

سیستم  اینهنوز بسیاری از آنها  هم رسیده است، امایاست جمهوری قام ریک سیاهپوست به مگرچه که . جانبه و سیستماتیک در این کشورند همهیض عو تب
دست  هب گرچه امریکا از فرصت ها و امکانات برابر زندگی در این سرزمین برخوردار نیستند. ودارند  گیبیگان احساسآن  درنمی دانند و   خودرا از آن 

کشورهای آمریکای التین  تبار از که بزرگترین جمیعت مهاجر این سرزمینل توجهی از بخش قاباما هنوز  ،است ینمهاجر بهشت ومهاجرین ساخته شده 
ن کشور گرچه ثروتمندتری امریکا به سر میبرند و سخت ترین قوانین مهاجرتی در این کشور در جریان است.  کشوربدترین شرایط زندگی در این  است در

چند صد هزار نفر از مردم کنار خیابانها زندگی می کنند و هیچ سرپناهی  و ر فقر به سر می برندمیلیون نفر در این کشور د ۵۰دنیاست ولی بیشتر از 
 ارعابآن را دارد که با تهدید و  قدرت جمهور در این کشور رئیسهنوز  اما واقعا موجود دنیاست، یاز بزرگترین دمکراسی ها یکیگرچه  امریکا ندارند.

جرد به عنوان یک پدیده م نهرا  برد. امریکابه پیش ب مابانهدیکتاتور ایخود را به گونه  سیاست ،مجلس نمایندگانو خط و نشان کشیدن برای رسانه ها  و
 .مشخص باید شناخت اجتماعی-اقتصادی-که به عنوان یک نظام سیاسی

 
 یخدمات و رفاه اجتماع تامینبهداشت و درمان و  ،گانیرا لیتحصمردم هم بر این باورند که  بسیاری ازکه  جمهوریخواه سیاستمداران فقط نهامریکا  در

 فقرفر دراینکه میلیونها ن . ازاند دوختهکه به ثروت دیگران چشم  هاکمونیست از طرف است ادعایی فقط وتنبلی  و یو انگل صفت یاست با مفت خور برابر
است  شیخو یبدبخت ایو  یخود مسئول خوشبخت یامریکا هر کس . درکند نمیشرم  یاو  ولیتئمساحساس  جامعه، به حال خود رها شده اند یاو  ندبر میبسر 

 وانستهتبرتر، باهوش تر و زرنگتر که  یبه چشم سروران، انسانها اردرهایلیثروتمندان و م بهاینجا  درقبال افراد انگار هیچ مسولیتی ندارد.  درو جامعه 
 هیفروما و کارهیتنبل و ب یقرار گرفته اند به چشم مشتجامعه  هیزحمتکشان و آنها که در حاش بهو  می کنند ، نگاهکرده اند بدست آورند آرزواند آنچه را که 

قدرت مقدس است و به  وثروت  اینجا به نفرت اجتماعی دامن می زنند.چشم دوخته اند و دیگران  ثروتبه  که ستندهخود  بدبختیخود عامل اصلی  که
 با رفتار خود فاجعه بیافرینند. و بزنند رااگر احمقانه ترین حرف ها  ، حتیا نگاه می کنندقدرتمندان به چشم قدیس ه وثروتمندان 

 
 قتل می بهسیاهان را در خیابانها  ، هنوزوقتی اوباما در قدرت است سرزمینی است که هم اوباما و هم ترامپ می توانند رئیس جمهور آن باشند ولی اینجا

وجود اینکه یک سیاهپوست در کاخ سفید  باهمین دوره شکل می گیرد و  در "  Black Lives Matterردااهمیت دسیاهپوستان  "زندگیجنبش   ,رسانند
فس توانم ن "نمیمشت و لگد پلیس فریاد می زنند که  زیردر خیابانها می کشند و آنها در خیابانها  راسکان مدیریت کشور را در دست دارد هنوز سیاهان 

  معترض مردمتظاهرات  و شدت بیشتری ادامه پیدا میکندا اوضاع ب همیندوران ترامپ  درشوند و  میقربانی خشونت نژادی  و "  I Can't Breatheبکشم
 !امریکا هم می توان نفس کشید و هم نمی توان . درتوسط پلیس همچون اعتراضات مردم در دیکتاتوری ها سرکوب می شود

 
روز منتشر گردید که اکنون به صورت کتابچه ای در اختیار دوستان قرار می  اخبارتارنمای  در ۲۰۲۰سال  بار در نیمه دوم اولینمجموعه مقاالت  این

  گیرد.
 

 یزدی  یفان رضا
  ۲۰۲۰ اکتبر

  کالیفرنیا ،ریچموند
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 پایان تاریخ یا آغازی دیگر -میبرالیسبن بست نئول: اول بخش
 

با شکست سوسیالیسم یا به قول بعضی از دوستان فروپاشی نظام سوسیالیستی در شوروی و کشورهای شرق اروپا و تفوق سرمایه داری در 
 فرا رسیده است. رسیدند که پایان تاریخ میالدی بسیاری به این  نتیجه  ۹۰جهان در دهه 

 
 معنا که راههای دیگر به بن رسیده و تنها چشم انداز مقابل روی ما فقط و فقط نظام سرمایه داری است. پایان تاریخ به این 

 The End of History and the Lastتحت عنوان  "پایان تاریخ و آخرین انسان"  )  ۱۹۹۲در سال  فوکویا این مفهوم را در کتاب خود
Manبیان کرد. او نه تنها خالق این عنوان بود، که یکی از نظریه پردازان اصلی محفل نئوکان است به خوبی  ( که به فارسی هم ترجمه شده

ه معتقد بود کتنها آلترناتیو جهانی می دانست و  تحاد شورویفروپاشی ا غربی را به ویژه بعد از لیبرال دموکراسی ی بود که نظامیهای آمریکا
 به صورت یک جریان غالب و مسلط درآمده اند  و دیگر کشورها چاره ای جز پذیرش این نظام ندارند. دمکراسی های لیبرال 

 
ت را غایت تالش و دستآورد بشر می دانس دبو بر جهان سرمایه داری که نظام حاکماو دمکراسی های لیبرال یا بهتر است بگوییم نئولیبرالیسم 

ان یو در نتیجه تصور نظام دیگری که جایگزین سوسیالیسم و یا سرمایه داری باشد را بیهوده دانسته و از این جهت نتیجه می گرفت که ما به پا
یبرالیسم حاکم اقتصادی که نئول-اجتماعی-تاریخ رسیده ایم و بشریت بهتر است که به این بهترین نظام سیاسی و مناسب ترین شکل بندی سیاسی

 بر جهان است سر تسلیم فرود آورد.
 

سرمایه  نظاماصلی صحبت اینجا گرچه تاکید من بیشتر متوجه نئولیبرالیسم در آمریکا و پیامدهای آن است اما باید توجه داشت که موضوع 
این نظام، همه اشکال موجودیت  سرمایه داری است، می توان درباره. با بررسی نمونه امریکا که موفق ترین جامعه داری واقعا موجود است

تا چه اندازه و تا کجا پاسخگوی نیازهای بشر امروز بوده و  کرد که این پرسش را طرح اروپا و یا ژاپن و روسیه و چه در در امریکا،چه 
  چگونه است که در مواجه با بحرانی اینقدر شکننده و ناتوان است.

 
است توضیح دهم که نئوکان ها با نئولیبرال ها تفاوت هایی در سه زمینه سیاست خارجی، سیاست اقتصادی و سیاست های اجتماعی  اینجا الزم

ویژه در ایاالت متحده رهبری نظام ه دارند که قابل بررسی است و می تواند از نظر آکادمیک مورد مطالعه قرار گیرد. اما در چند دهه گذشته ب
الب نئولیبرالیسم در همه دوره ها. مثال در دوران بوش پدر و پسر گرچه نئوکان ها غده ترکیبی از این دو بوده است با وجه سیاسی بطور عم

در دوران کلینتون و اوباما  .های نئولیبرالی را پیش می بردند دست باال را در قدرت داشتند ولی در عین حال از نگاه اقتصادی همان دیدگاه
ولی نئولیبرالیسم حاکم باز بخشی از سیاست های نئوکان ها را در دخالت  دادندئوکان ها قدرت سیاسی را تا حدودی از دست شاهد هستیم که ن

نه  گردی . البتهبودصدور دمکراسی به پیش برد که همان سیاست دوران بوش پدر و پسر  زیرنامدر دیگر کشورها به اشکال مداخله نظامی و 
با معاون خود بایدن و وزیر خارجه نئولیبرال خود خانم  بودحاال اوباما سر کار  .نه معاون او دیک چینی نئوکانو  بودبوش ، رئیس جمهور

  ر کرد.تاکلینتون که در جریان حمله نظامی به لیبی از هر نئوکانی نئوکان تر رف
 

هم همپوشانی دارند. نئولیبرالیسم یک ایدئولوژی  یک سکه هستند و در بسیاری از موارد با رویمی توان گفت که نئوکان و نئولیبرال دو 
موسسات  سود آوری بیشتر را برای ،سیستم اقتصادی بازار آزاد است که با مقررات زدایی هر چه بیشتراقتصادی است. نئولیبرال معتقد به یک 

یان تفاوتی ماز نظر نئولیبرال ها یت می دهد. ولیبرالیسم به سیاست خارجی یا ایدئولوژی های اجتماعی کمتر اهمئن  .اقتصادی تضمین می کند
بر خالف ادعای نئوکان ها که با مداخله نظامی به دنبال استقرار حکومت  آنهاپروژه  .حکومت اقتدارگرای دیکتاتوری و یا دمکراتیک نیست

 ن و بس.های لیبرال دمکراسی بودند فقط و فقط دستیابی به بازار است و تضمین کردن سود هر چه بیشتر. همی
 

با فروپاشی نظام های سوسیالیستی در شوروی و شرق اروپا و با توجه به اینکه سایر کشورهای سوسیالیستی در دیگر بخش های جهان هنوز 
ری  و کقدرت مقابله و رقابت با نظام سرمایه داری را نداشتند، ایده پایان تاریخ فوکویاما در محافل آکادمیک جا باز کرد. متاسفانه افسردگی ف

اندیشه شکست خورده روشنفکران و فالسفه چپ و رادیکال نیز در آن دوران فضای جلوه گری و جوالن را برای افرادی چون فوکویاما و ایده 
 های او بیشتر فراهم نمود.

 
وک شده و وی دچار شبسیاری از روشنفکران چپ که در گذشته شیفته ایدولوژی مارکسیسم بودند پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی در شور

 برای مدتی در خود فرو رفتند. بسیاری از آنها دچار دگردیسی شده و اینبار با حضور دوباره خود در دنیای سیاست با ستایش ایده های جدید
سیستی دیشه های مارکبه همان گونه که در گذشته شیفته نظام های سوسیالیستی و ان از جمله ایده ی پایان تاریخ فوکویاما ظاهر شدند. این افراد

 بودند، اینبار با شیفتگی به نظام های سرمایه داری و اندیشه های لیبرالی و نئولیبرالی سرمایه داری سر از عزلت و گوشه گیری موقتی در
 آورده و با حرارت هر چه بیشتر به تبلیغ اندیشه های جدید خود پرداختند.

 
د که بسیاری از این منادیان اندیشه های لیبرالی و نئولیبرالی همان چپ های تندرو گذشته بودند که نیان جالب تر از همه اما این بوادر میان ایر

 به کمتر از اندیشه استالین، مائو و انورخوجه و پل پوت رضایت نمی دادند و در جستجوی کعبه و آرمان شهر سوسیالیستی خود چین، آلبانی و

about:blank
about:blank
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ند و یا هنوز رفیق استالین برای آنها مرجع معتبر اندیشه های مارکس و لنین محسوب می شد و یا  کامبوج و کره شمالی را جستجو می کرد
مورد شماتت قرار می گرفت و خیانت به مارکسیسم و اندیشه های مارکس   اپورتونیسمهر چه ورای او گفته شده بود با برچسب رویزیونیسم و 

کرده و این بار وال استریت و بازار آزاد رقابتی بدون کنترل در امریکا و انگلستان و  محسوب می شد. حاال اما این دوستان یکباره قبله کج
نوشه در شیلی ند. پیایمی ست اشدند و پیشرفت اقتصادی را حتی اگر به قیمت کودتا و خونریزی و فقر میلیون ها انسان بنآلمان را ستایش می ک

سوسیالیسم رویایی آنها را در کامبوج  ،هر دو با کشتار و شکنجه مردم یکی در گذشته د،نت در کامبوج را بازی می کوپ برای آنها نقش پول
یه ابه قیمت جان میلیونها انسان بنا کرده بود و دیگری در شیلی پس از کودتا با شکنجه و اعدام مخالفین و قتل عام آنها در میادین ورزشی پ

، در ستایش بازار آزاد بی بند و بار در کشور های سرمایه گانکرد. حاال این همیشه شیفت های نظام نئولیبرالیسم رویایی امروز آنها را بنا می
 داری باز با همان شیفتگی گذشته که از دولتی کردن حتی یک باغچه کوچک در کنار کلخوزها دفاع می کردند به میدان آمده بودند. اگر دیروز

ز را نداشت، حاال باز در دنیای تازه کشف شده برای این دوستان در کشورهای سوسیالیستی هیچ کس حق مالکیت بر هیچ چی در کشورهای
سرمایه داری هیچ کس حق نداشت که خواهان هیچ شکلی از کنترل بر بازار آزاد شده و اصل مقدس سرمایه و رقابت بازار آزاد را مورد 

 که در گذشته کار سوسیالیستی بی ان اندازه قابل ستایش شده بودپرسش قرار دهد. برای این گروه از توابین چپ رقابت در بازار آزاد به هم
 دستمزد و اجرت ستایش می شد.

 
 چپسردمداران نظام اسالمی و روشنفکران حاشیه آنها نیز پس از سرکوب جنبش چپ و از میان بردن متفکرین در داخل کشور و در میان 

ندیشه های چپ و ستایش اندیشه های نئولیبرالی عرصه فرهنگی و رسانه ای در ایران چپ رسیده بود. تخریب ا هحاال نوبت به زدن مبانی اندیش
را در قرق خود گرفت. رانت های قدرت و ثروت و انباشت سرمایه در دست گروهی معدود در کشور نیز در ستایش اندیشه های نئولیبرالی 

یونر جدید در نظام اسالمی نیز برای توجیه بی بندوباری در چپاول ثروت نقش اساسی بازی کرد. تازه به دوران رسیده ها و سرمایه دارهای میل
در ستایش این فکر به میدان آمدند و هر روز صدها صفحه از مطبوعات کشور عرصه جوالنگری نه تنها خود ملی به قیمت فقر میلیونها ایرانی 

بند و باری و چپاول اقتصادی گذاشته و به چپ های پشیمان، تواب و بی  آنها شد بلکه بخشی از این رسانه ها را در اختیار دیگر ستایشگران
 بریده تا آنجا که ممکن بود در این عرصه نیز میدان دادند. 

 
فوکویاما که خود زمانی تئورسین جناح راست افراطی بود بعدا پس از حمله نظامی به عراق و افغانستان کم کم از جناح راست فاصله گرفت 

را بر خواهد مانند قرن بیستم، تالش خود نها شد و در زمان انتخاب اوباما به او رای داد و در سالهای اخیر از جناح چپ میو منتقد سیاست آ
اما به نظر می رسد که شیفتگان ایرانی نظرات او هنوز هم به ایده های قدیمی  .مسایل اقتصادی در جهت تامین عدالت نسبی متمرکز کنند

ی آسمانی باور داشته و کمترین نقدی را بر آن بر نمی تابند. برای این گروه هیچ جایی برای به پرسش کشیدن نئولیبرالیسم نئوکان او چون آیه ها
حاکم بر امریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری  که منجر به فقر و نابرابری ویران کننده در همه کشور هایی که این راه رشد را برگزیدند 

. برای این تازه به دوران رسیده ها انگار هیچ آلترناتیو دیگری در مقابل این ویرانگری لجام گسیخته قابل تصور نیست شده است، وجود ندارد
ور شو کمترین نقد را با خشونت پاسخ می دهند تا آنجایی که به صاحبان  نقد توصیه می کنند که اگر به نظم نئولیبرال ایرادی دارند چرا در ک

   د.نو از آنها  می خواهند که امریکا و اروپا را به قصد ایران و کره شمالی و یا کوبا برای زندگی ترک کنهای غربی ساکن شده 
 

یا کرونا که به برهنگی همه و همه چیز منجر شد بشریت را بار دیگر به فکر انداخته، چشمان ما را باز کرده   COVID- 19شیوع ویروس  
آرایش شده کشورها بود بیرون انداخته و باز ما را به اجبار بر سر دوراهی، یا بهتر است بگویم چند آنچه را که در زیر پوست به ظاهر و 

انتخاب قرار داده است. امروز نمی توان به سادگی چشم بر ناتوانی پاسخگویی نظم نئولیبرالی بست و به آنچه پیرامون ما در جریان  ،راهی
نفر  ۵۰۰۰ن گفت که انشا هللا گربه است. متاسفانه هیوال از قفس بیرون پریده و روزانه بیش از است بی توجه بود و به قول معروف  نمی توا

قربانی می گیرد و میلیونها نفر را به نان شب محتاج کرده است و چند صد میلیون نفر را در سطح کره کوچک خاکی ما محکوم به گرسنگی 
 کرده است.  

 
دگی و رفتار غیرمسوالنه رهبران حکومتی و ناتوانی حکومت ها در کنترل بحرانی که دور از انتظار نفر، آینده نامعلوم زن صدهاهزارمرگ 

از همان پیچ های جاده تمدن است که صدای فریاد همه ما را به آسمان برده و نگران پرت شدن در پرتگاهی هستیم که تازه   نبود، شاید باز یکی
نیم که تا چه اندازه قرار است در اعماق آن سقوط کنیم. به قول دوستی وارد تونل تاریکی شده ایم که نمایان شده و هنوز نمی داگوشه ای از آن 

 ته آن هنوز دیده نمی شود.
 

آنچه در چند دهه گذشته در مهد سرمایه داری جهانی در امریکا اتفاق افتاده است و ما امروز شاهد پیامدهای نگاهی است به هدف این نوشته 
ماه از دست داده اند و جز کمک محدود دولتی هیچ پناهی ندارند. سیستم  ۲کار خود را در کمتر از  نفر میلیون ۳۳ا امروز بیش از آن هستیم. ت

، چنان درمانده شده است که نمی افرادعمومی و سالمت  و درمان بهداشت که اساسش بر هزینه کمتر و سود بیشتر بنا شده بود و نه بهداشت
داشت. چشم انداز زندگی برای میلیونها نفر تیره و تار شده و آینده نامعلوم است. هیچ کس نمی داند که فردا چگونه خواهد بود.  توان به آن امید

باز خود را ملزم به انتخاب یکی به نفع  ۷۰و  ۶۰بسیاری با مقایسه سوسیالیسم و سرمایه داری، سوسیال دمکراسی و لیبرال دمکراسی دهه 
تجربه اما نشان داده است که هر کدام از این مدل های ساخته انسان کمبودها و امتیازات خود را داشته اند و نمی توان هیچ  دیگری می دانند.
دور انداخت. برای شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک ابتدا باید آنها  را به دقت شناخت و پیامدهای واقعی و عینی هر کدام ه کدام را به کلی ب

 انه بشر دید. را در زندگی روز
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نقد نئولیبرالیسم بدون شناخت امریکا و عملکرد آن در این کشور طی چند دهه گذشته و تاثیرات مستقیم آن بر زندگی مردم ممکن نیست.  به 

شود  مکیدر این کشور گذشته است به اختصار نگاهی انداخته ام. این نوشتار مختصر شاید ک همین جهت به گوشه ای از آنچه در این چند دهه
 .برای انتخاب آینده امروز و تجربه ای شوددر شناخت آمریکای 

 

 وضیعت کنونی در دوران کرونا 

 
بود که با  ۲۰۲۰در اروپا و امریکا نمی گذرد. برای اولین بار رهبران امریکا و اروپا در فوریه  COVID-19چند ماهی بیشتر از شیوع  

تمال ابتالی میلیونها نفر به این بیماری خبر دادند. از آن زمان تا به امروز چند ماهی بیشتر نگذشته مردم در این باره رسما سخن گفتند و از اح
هزار نفر  در  ۸۳میزان ابتالی این بیماری در غرب و بویژه در امریکا به شدت رو به افزایش است و  تا به حال به کشته شدن بیش از است. 

 هزار نفر را به کام مرگ کشیده است. ۲۹۰بیش از  امریکا  منجر شده و متاسفانه در جهان
 

ه ک زمانی بهتر دید را می توان در کالن شهرهایی که مرکز اقتصاد جهان سرمایه داری هستنددرماندگی و ناتوانی در مقابله با این بیماری 
ن سرمایه داری و مرکز بازار سهام یکی از درمانده . نیویورک قلب جهااند ها فاقد تجهیزات پزشکی الزم برای مقابله با این بیماری بیمارستان

ها فاقد لوازم و تجهیزات الزم  ترین روزهای زندگی خود را سپری می کند. گزارش های روزانه فرماندار این ایالت شنیدنی است. بیمارستان
 کمبود تجهیزات پزشکی چون دستگاههای هستند. ماسک صورت و دستکش و لباس های محافظت برای کادر پزشکی پیدا نمی شود و بیماران از

 بیماران وو جان خود را از دست می دهند.  دچار شدهخفگی با سرفه های مرگبار مواجه شده و به تنفسی رنج برده و به بدترین شکل ممکن 
 ۲۷ بیش از ایالت حال در این ید. تا بهآکاری بر نمی هیچ گروه گروه می میرند و از کادر درمان و پزشکی به این ویروس مرگبار مبتالیان 

  هزار نفر مرده اند.
 

که تصور عمومی بر آن بود که به جان کشورهای اروپایی که حتی در بیشتر در امریکا نه فقط کرونا چشم های ما را باز کرد تا ببینیم که 
علت آن نه در این بود که کسی از آمدن چنین  هیچ گونه آمادگی برای مواجه با چنین فاجعه ای وجود نداشت.انسانها بهای بیشتری می دهند 
 اپیدمی وحشتناکی خبر نداشت.

 
ولی کسی توجه بسیاری از سیاستمداران، متخصصین  و سازمان های بهداشت و درمان بارها و بارها در طی دو دهه گذشته هشدار داده بودند 

در اختیار دارد سود آوری هر چه بیشتر حرف آخر را می زند  چون برای بخش خصوصی که مراکز بهداشتی و درمانی را نکرده بود، چرا؟
 .سالمت شهروندان بهداشت و کردن برایو نه هزینه 

 
سنگینی می کند همه چیز با هزینه و در کشورهای سرمایه داری چون بختکی بر همه اجزا زندگی مردم حضورش برای بخش خصوصی که 

 .  ایده هر چه بیشترو ف ،هزینه هر چه کمترفایده تعریف می شود. 
 

 بی جهت نیست که تقریبا در تمام کشورهای اروپایی و امریکا تعداد تخت های بیمارستانی طی سه دهه گذشته کمتر و کمتر شده است در حالیکه
 نسبت به گذشته روز بروز بیشتر می شود.و دولت ها درمان برای مردم هزینه های بهداشت و سهم پرداخت 
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بطور نجومی افزایش یافته و به قیمت دالر  ۲۰۱۵تا  ۱۹۷۰درمان در بین سالهای نشان می دهد که چگونه هزینه سرانه بهداشت و نمودار باال 

 افزایش یافته است.در سال دالر  ۱۱۰۰۰دالر برای هر نفر به بیشتر از  ۲۰۰۰امروز از کمتر از 
 

 تجهیزات پزشکی و شرکت های وابسته به اینه مارستانها و شرکت های تولید کننداین هزینه ها تماما به جیب کمپانی های دارویی، صاحبان بی
  گروه ها رفته است.

 
سال گذشته امریکا به نسبت تمام دیگر کشورهای اروپایی بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی را به این بخش اختصاص داده  ۵۰در طول تمام 

 .درصد از تولید ناخالص ملی خود را به این بخش اختصاص داده اند ۵کشورهای اروپایی  درصد و متوسط ۹/۶امریکا  ۱۹۷۰سال است. در 
 ۴/۱۰کشورهای اروپایی  این رقم در و متوسطتولید ناخالص ملی  درصد ۷/۱۷امریکا  هزینه های بهداشت و درمان در ۲۰۱۵در سال  اما

 می باشد. تولید ناخالص ملی  درصد
 
 

 
 

با هم مقایسه نموده و نشان می  ۲۰۱۸و  ۱۹۶۰از هزینه های مربوط به بهداشت و درمان که چند مورد خاص را در دو سال نمودار زیر مقایسه ایست 
 دهد که در هر بخشی چگونه این هزینه ها افزایش نجومی یافته است.
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کمپانی های دارو سازی دیگر به دنبال ساختن  است.  ایی که صاحبان بیمارستانها هستند چند ده برابر شدهشرکت هدر طی چند دهه گذشته سود 
طول زندگی  تمامبرای  بیماری را کنترل کند و بیماری را درمان کند. داروسازی جدید بدنبال تولید داروهایی است که یکبارهدارویی نیستند که 

د مثال برای بیماری قنین طریق تضمین کنند. استفاده شود و شرکت های سازنده دارو بتوانند هر چه بیشتر سود های آینده خود را از افرد 
متاسفانه به نظر می رسد که در این دوران داروهای گوناگون برای کنترل قند خون موجود است اما هنوز درمانی برای آن ارائه نشده است. 

 افراد.تمامی سیستم بهداشت و درمان حول سود بیشتر سازماندهی می شود و نه سالمت 
 

را در زیر نگاه کنید و ببینید که چگونه زندگی  ۲۰۱۸تا سال  ۲۰۱۱ سال هایامریکا در طول کمپانی دارویی در  ۱۳و سود صورت هزینه ها 
مردم در نظام های نئولیبرال و سرمایه داری لجام گسیخته در مقابل سودهای کالن فدا می شود. بازنده اصلی اینجا عده ای از و جسم و جان 

 است در مقابل سود های افسانه ای که برایشان حدی متصور نیست. مردم و سالمت بخشی از زندگی
 ،میلیارد دالر ۳۷۸۰تریلیون دالر  ۷۸/۳سال  ۸درآمد در طول 

  میلیارد دالر  ۷۴۴سود خالص 

  میلیارد دالر   ۶۴۳مخارج تحقیقات در همین مدت 



9 
 

  بیشتر از کل  %۶۰میلیارد دالر دقت کنید که این مبلغ  ۰۰۴۱تریلیون دالر،  ۰۴/۱کل هزینه های تبلیغات و بازاریابی در این مدت
 شرکت بوده است.  ۱۳هزینه های تحقیقاتی برای این 

 
 

 
 
 

قلم از دارو هایی  ۱۵افزایش قیمت در لیست زیر . سودجویی بیش از اندازه شرکت های دارویی را می توان در افزایش نرخ دایمی داروها دید
افزایش یافته است.  سرسام آوریبه گونه ، ۲۰۱۸تا سال  ۲۰۱۲سال،  از سال  ۶د می بینید که چگونه در مدت دارزیادی که مصرف بسیار را 

به عنوان مثال به یک نمونه از این داروها که برای کنترل فشار خون   افزایش داشته است. %۱۷۱و بیشترین مورد  %۵۴کمترین مورد 
میلیارد  ۱/۳در آمریکا بوده و تولید کننده آن با فروش باال داروی  ۱۰۰وزانه داشته و در لیست استفاده می شود نگاه کنید. این دارو مصرف ر

دالر برای هر عدد قرص آن در بازار آمریکا فروش رفته است  ۲۶/۴به قیمت  ۲۰۱۲دالر از فروش آن بدست آورده است. این دارو در سال 
 افزایش قیمت داشته است.  %۱۱۹دالر افزایش یافته است یعنی  ۳۵/۹رمی آن به میلی گ ۴۰قیمت هر عدد قرص  ۲۰۱۸در حالیکه در سال 
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در بازار آمریکا بویژه پس از روی کار آمدن نئولیبرالیسم در این کشور چگونه دولتی نمودار زیر نشان می دهد که برداشتن کنترل و مقررات 
قیمت  ۵/۱اشته است و این  در حالی است که همین داروها در دیگر کشورها به کمپانی های دارویی را در افزایش  قیمت داروها باز گذ دست

این  رآمریکا به فروش می رسد. در اینجا قیمت چند قلم دارو را در دو کشور همسایه در آمریکای شمالی مشاهده می کنید. در کانادا تقریبا بیشت
 سترس مردم است.در دقیمت امریکا  ۵/۱داروها به 
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برای کمپانی های دارویی بهشتی برای  ، این کشور راست که بدانید که همین فقدان مقررات و کنترل بر قیمت داروها در بازار امریکاجالب ا

آن فقط در بازار آمریکا بوده و تمام دیگر کشورهای جهان  %۴۵سودآوری کرده و چنانکه در نمودار زیر می بینید از کل فروش آنها در جهان 
  شته اند.سهم دا ۵۵%

 

 
 

ها و مردم صورتحساب  میلیارد دالر  برای بیمه ۳۰۱۴مبلغی معادل  ۲۰۱۵بیمارستان در امریکا در سال  ۵۸۰۰در گزارش زیر می بینید که 
 است. افزایش پیدا کرده  ۲۰۱۵میلیارد دالر در سال  ۳۲۰۰میلیارد به  ۶۰۰از مقدار  ۱۹۹۶فرستاده اند. چناچه می بینید این مبلغ از سال 

 

https://truecostofhealthcare.org/hospital_financial_analysis/ 

 
 ۱۹۹۵میلیون در سال  ۸۰۰میلیارد دالر بوده است که از مبلغ  ۷۰سود خالص بیمارستانها حداقل  ۲۰۱۶تا  ۱۹۹۵در کالیفرنیا طی سالهای 

فته است.  جدول زیر نمودار رشد سود خالص بیمارستانها در ایالت کالیفرنیا را طی این سالها نشان می میلیون افزایش یا ۸۰۰میلیارد و  ۶به 
 دهد. 

about:blank
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هزینه یک شب اقامت در بیمارستان در امریکا از همه کشورهای دیگر در دنیا گران تر بوده و برای مردمی که بیمه ندارند کمرشکن است. 
رش به بیمارستان افتاده  و مجبور شود مدتی در بیمارستان بماند تقریبا ورشکست شده و انداشته باشد و گذهر فرد متوسط آمریکایی که بیمه 

 همه پس انداز خود را از دست می دهد. بسیاری از مردم در این مواقع از ترس از دست دادن خانه و دیگر اموال خود به دادگاه مراجعه کرده
 ورشکستگی می کنند. اعالن و تقاضای

 

 
 

هزار عملیات آنژیو گرام صورت می گیرد.  ۶۰۰هزار عمل جراحی قلب باز انجام می شود و بطور متوسط  ۲۰۰ساالنه در امریکا بیشتر از 
دالر می باشد. در نظر بگیرید که برای فردی که بیمه ندارد فقط هزینه این  ۷۸۳۱۸دالر و عمل جراحی قلب باز  ۳۱۶۲۰هزینه متوسط آنژیو 

، بیهوشی و دیگر هزینه ها به بستری شدن در بیمارستانهزار دالر بوده که با دیگر هزینه های مربوطه از جمله هزینه  ۱۱۰ راحیعمل جدو 
درصد از  کل  ۵/۸هزار دالر می رسد. تصور کنید افراد طبقه متوسط که فاقد بیمه های درمانی هستند و تعداد آنها در سال گذشته حداقل  ۲۰۰
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 ۳۵ده است در چنین شرایطی چگونه می توانند این هزینه ها را متحمل شوند. در حال حاضر و به علت بیکار شدن بیش از جمعیت کشور بو
 افزایش خواهد یافت.  % ۱۵چند ماه آینده می توان پیشبینی کرد که تعداد افراد بدون بیمه های درمانی حداقل  تامیلیون نفر 

           
 
 

 
 
 

انجام می شود، جالب است  MRIمیلیون  ۴۰شیوه های تشخیص بسیاری از بیماری هاست. ساالنه در امریکا بیش از یکی از  MRIآزمایش 
در امریکا بیش از  MRIکشور دیگری در اروپا و آمریکای شمالی گران تر است. متوسط قیمت در امریکا از هر  MRIد هزینه که بدانی
 دالر می باشد. ۵۰۰اروپایی کمتر از  دالر است در حالیکه در بیشتر کشورهای ۱۰۰۰
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پیامدهای مخرب نئولیبرالیسم را  در سیستم بهداشت و درمان در آمریکا که وسیله ای برای سودآوری بی حد و اندازه کمپانی های خصوصی 
هزار نفر بیشترین  ۸۵دادن بیش از  شده است دید. امریکا با از دست چیز آشکاردر چند دهه اخیر شده است را  می توان در این دوران که همه 

 تعداد قربانیان را تا کنون داشته است و باز در امریکا طبقات زحمتکش و محرومین بیشترین درصد از مجموع افرادی هستند که جانشان را از
ر بیمارستانهایی که هر شب در کشوری که کمپانی های دارویی بیشترین بخش از درآمد و سود خود را به جیب زده اند، و ددست داده اند. 

ماه که از شیوع این  ۴دالر هزینه دارد، ماسک و دستکش و دستگاه کمک تنفسی پیدا نمی شود و هنوز بعد از  ۵۰۰۰اقامت در آن بیشتر از 
ه ترین و پیشرفتویروس می گذرد تست و وسایل مربوط به آن به اندازه کافی در اختیار مراکز درمانی و پزشکی نیست. باورنکردنی است که 

 پس از چند دهه همین است؟نئولیبرالیسم  واقعا همه دستاوردآیا  ده است.مدر مقابل ویروسی به زانو در آ ثروتمند ترین کشور جهان
 

 در بخش دوم این مطلب و در ادامه به وضیعت نیروی کار و اقتصاد در چند دهه گذشته می پردازم.
 

 رضا فانی یزدی 
  ۲۰۲۰ماه می  ۱۳
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   عصرطالیی لیبرال دمکراسی  - نئولیبرالیسم: دوم بخش
 

به زمینه این گفگتو در میان دوستان ایرانی اشاره رفت و بیشتر « رگید یآغاز ای خیتار انی(: پا۱) سمیبرالیبن بست نئول» در بخش اول این مطلب با عنوان

 .*به پیامدهای این اندیشه در عرصه بهداشت و درمان در آمریکا توجه شد
 

 عقب رفت و نگاهی به تاریخ چند دهه پیش از این انداخت.  برای شناخت نئولیبرالیسم دوران جدید و پروژه آنها در آمریکا باید کمی به
ه و تولید مایرامریکا پیش از آغاز قرن بیستم به بزرگترین کشور سرمایه داری جهان تبدیل شده بود و بزرگترین اقتصاد جهانی را داشت و از نظر میزان س

یکاری و ناخالص ملی در رتبه اول جهانی بود. اما بحران های متعدد سرمایه داری که هر چند سال یک بار دامنگیر نظام اقتصادی کشور می شد موجب ب
بحران  ۹امریکا بیشتر از فقر میلیونها نفر در این کشور شده و چشم انداز زندگی را برای بیشتر مردم تیره و تار می کرد. در سه دهه اول قرن بیستم 

سال کشور را در وضیعت بحران اقتصادی برد. در هر دوره بحرانی  ۱۲اقتصادی را از سر گذراند که هر کدام از آنها بیشتر از یک سال و در مجموع 
ی مردم از بین می رفت و به تعداد فقرا تعداد زیادی از کارخانه ها تعطیل شده و کارگران آنها بیکار می شدند و بانک های زیادی بسته شده و سپرده ها

 افزوده می شد.
 

لین وکشور فاقد سیستم تامین اجتماعی بود و طبقات زحمتکش جامعه از هیچ پوشش حمایت دولتی برخوردار نبودند. پس از جنگ جهانی اول و تاسیس ا
. در بیشتر کشورهای اروپایی شکلی از پوشش خدمات درمانی و حکومت سوسیالیستی دیگر نمی شد که به فقر در کشورهای سرمایه داری بی توجهی کرد

 تامین اجتماعی به وجود آمده بود اما در امریکا هنوز هیچ خبری نبود و مردم و زحمتکشان به حال خود رها شده بودند.
 

آمریکایی و متفکرین اقتصادی که  زنگ خطری بود برای بعضی از سیاستمداران Great Depression یا رکود بزرگ  ۱۳۲۹بحران عظیم اقتصادی 
ت را ولبرای نجات سرمایه داری و جلوگیری از فروپاشی نظم سیاسی و اقتصادی باید راه چاره ای اندیشید. اصالحات اجتماعی و اقتصادی که نقش روز

 یز همین اصالحات بود که به یکی از محبوب تریندر آنها نمی توان نادیده گرفت، پاسخی بود به این وضعیت. فرانکلین روزولت به دلیل انجام موفقیت آم
 غیر ممکن است. ۸۰شخصیت های تاریخ آمریکا و جهان تبدیل شد. بدون مرور و فهم آن دوران و اقدامات تاریخی روزولت فهم نئولیبرالیسم  در دهه 

 

  ۱۹۳۳-۱۹۲۹در امریکا   Great Depressionزندگی در دوران رکود بزرگ  
 

بر اقتصاد انگلستان پیشی گرفته و به ویژه در دوره جنگ اول جهانی به رشد چشمیگری نسبت به همه دیگر کشور ها دست یافته  ۱۸۹۵امریکا از سال 
یه دهه بود که مقام اول در اقتصاد جهان را داشت. با این حال در مواجهه با بحران جهانی سرما ۴بود. یعنی به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شده و بیش از 

 بیشترین آسیب را دید. ۱۹۳۳تا خروج از این بحران در سال  ۱۹۲۹داری در سال 
 
 

 
 

میلیارد   ۸۶۵برابر   ۱۹۲۹ولید ناخالص ملی در سال تمیلیارد دالر کم می شد.  ۵۰تولید ناخالص ملی تقریبا هر سال بیش از  ۱۹۳۳تا سال  ۱۹۲۹از سال 
میلیارد دالر رسید. در  ۶۴۳شت به اکه بیشترین سقوط را د ۱۹۳۲و در سال  ،میلیارد ۷۳۹به  ۱۹۳۱سال در  ،میلیارد ۷۹۰به  ۱۹۳۰در سال  ،دالر بود

 . بودکمتر  ۱۹۲۹میلیارد دالر نسبت به سال  ۲۳۰که تقریبا  بودمیلیارد  ۶۳۵ تولید ناخالص ملی برابر د،آخرین سال رکو یعنی در ۱۹۳۳سال 
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بیشتراز  .درصد از نیری کار کشور بیکار شد و اقتصاد به سمت فروپاشی رفت ۲۳.۶ یعنی میلیونها نفر ۱۹۳۳-۱۹۲۹در آمریکا در دوران رکود اقتصادی  
میلیارد دالر در  ۱۴۰ میلیارد دالر از سپرده های بانکی محو شد. ۱۴۰ورشکسته و بسته شدند و بیش از بانک موجود  ۳۰۰۰۰از مجموع بانک  ۱۰۰۰۰

 درصد از کل تولید ناخالص ملی کشور بود. ۱۷آن زمان تقریبا بیشتر از 
 
 
 

مردم در صف های طوالنی در انتظار برداشتن سپرده های 
خود پشت درب بسته بانک ها روزهای متوالی انتظار می 
کشیدند. همین وضعیت بد زندگی موجب شد که هربرت 

رئیس جمهور وقت در   Herbert Hooverهوور 
خود فرانکلین روزولت به رقیب دمکرات  ۱۹۳۲انتخابات 

Franklin Delano Roosevelt  ۱۹۳۳ببازد. در 
تقریبا در تمام ایالت های امریکا بانک ها یا بسته شده و یا 

. با آمدن ندقدرت پرداخت سپرده های مردم را  نداشت
یکی از اولین اقدامات او اعالن  ۱۹۳۳روزولت در سال 

و بود   bank holidayتعطیلی برای بانک ها  یک هفته
در این میان قانونی را برای بیمه کردن سپرده های مردم به 
مجلس برد که تصویب شد. این اقدام باعث بازگشت اطمینان 
مردم به سیستم بانکی و سپردن بیشتر نقدینه هایشان به بانک 

 ها شد.
 

روزولت برای بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی مردم و 
تم سرمایه داری دست نجات کشور از فروپاشی و نجات سیس

به اقداماتی زد که تا آن زمان در تاریخ آمریکا بی سابقه بود. 
 New Deal طرح نوین اصالحاتبرنامه او تحت عنوان 

شامل برنامه های مختلفی بود که هدفش بهبود وضیت 
 امنیت و امید اقتصادی برای مردماقتصادی، اصالح امور و 

عملی شد بیشتر متوجه انجام پروژه های بزرگ  ۱۹۳۹تا  ۱۹۳۳بود. برنامه اول او که در فاصله سالهای  و خروج از وضعیت بحرانی دوران رکود
های او عمرانی، اصالحات مالی و بانکی و وضع قوانین و مقررات جدید در رابطه با قرادادهای اقتصادی و اجتماعی بود. اما هدف اصلی همه برنامه 

بهترین پاسخ ممکن بود به  طرح نویند که در دوران پس از رکود و خمیدگی جامعه به آن احتیاج داشت. در واقع ایجاد شغل و بازسازی حس امیدی بو
در حقیقت   بدترین شرایط اقتصادی حاصل از این رکود و بهترین شکل مدیریت این بحران بود برای حفظ نظام سرمایه داری با حفظ ارزش های لیبرالی آن.
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کینز عمل می کرد. کینز معتقد بود که در دوران رکود از آنجاییکه بخش خصوصی به اندازه کافی سرمایه گذاری نمی کند این روزولت به توصیه های 
سرمایه  ریقوظیفه دولت یا بخش دولتی است که با سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولید را به وضعیت عادی برگردانده و با ایجاد شغل های جدید از ط

بخش های زیربنایی کشور را از بحران خارج کند. روزولت گرچه برای رفع بحران و برون رفت از آن به سرمایه گذاری دولتی و ایجاد شغل گذاری در 
تا  هار شدند کتوجه کرد اما توجه ویژه ای به زندگی مردم نیز داشت که نه فقط به نجات سرمایه داری از بحران منجر شد که مردم نیز از مزایایی برخورد

 آن زمان در امریکا کمتر کسی به آنها توجه کرده بود.
 

ر بطور مهمترین اقدامات روزولت در حمایت از نیروی کار، طبقات زحمتکش و کم درآمد و کودکان و سالمندان در آمریکا را می توان در چند مورد زی
این برنامه ها همیشه با  تاثیر آن در زندگی مردم باقی است.قه بود وهنوز هم خالصه توضیح داد که هر کدام از آنها در تاریخ آمریکا تا آن زمان بی ساب

ده و تا مخالفت جریانات دست راستی و محافظه کاران روبرو بوده و آنها سعی کرده اند که در هر فرصتی به این مجموعه از خدمات اجتماعی دستبرد ز
  پروژه نئولیبرالیسم دشمن اصلی این سیستم تأمین اجتماعیرین آنها برنامه تامین اجتماعی بود که مهمترا محدود کنند.  هاآنجا که ممکن است حوزه پوشش آن

 که یادگار آن دوران است. و خدمات درمانی است
 

 of 1935 Social Security Act  تأمین اجتماعی قانون 
 

اریخی دست زد که تا آن زمان در امریکا بی سابقه بود. در این اقدام روزولت برای اولین بار در تاریخ امریکا دولت فدرال به ابتکار روزولت به اقدامی ت
ن ریبرای سالمندان سیستم بازنشستگی ای را درست کرد که تا به امروز باقی مانده است و در طول زمان بهبود پیدا کرده است و یکی از محبوب ت

معروف شد برای  ۱۹۳۵سیس این کشور است. این برنامه که به قانون تامین اجتماعی سال دستاوردهای دولت فدرال در تمام دوران چند صد ساله آن از تا
 اولین بار برای سالمندان حق بازنشستگی را به عنوان مسئولیت دولت فدرال تعیین کرد.

 
 شتند به جرگه فقرا اضافه می شدند. هیچ سیستمتا آن زمان بسیاری از افراد سالمند که دیگر مقدور به کار نبودند از آنجاییکه هیچ منبع درآمد دیگری ندا

 بهداشتی برای حفاظت از سالمت آنها وجود نداشت و آنها در فقر کامل محکوم به مرگ می شدند. 
 

بیکاری نیز یکی دیگر از بالیایی بود که 
نیروی کار آمریکا را به فقر و حاشیه می 
راند و از آن بدتر شرایط زندگی افراد معلول 

ان بی سرپرست بود که هیچ و فرزند
سرپناهی نداشتند. برنامه تامین اجتماعی 
روزولت پوشش حمایتی بود که هدف آن 
سالمندان، بیکاران، کودکان بی سرپرست و 
افراد معلول در کشور بودند. در آن دوران 
نیز بسیاری از رهبران هر دو حزب 
دمکرات و جمهوری خواه مخالف سرسخت 

وزولت می دانست که این برنامه بودند و ر
آنها بدنبال آن خواهند بود که در اولین 
فرصت این برنامه را تعطیل کنند بنابرین او 
با هشیاری تمام این برنامه را به گونه ای 
مستقل از بودجه دولتی سازماندهی کرد که 

 از دستبرد مخالفین در امان بماند. 
 

بودجه این سازمان تامین اجتماعی از مالیاتی 
ن می شود که کارفرمایان و کارگران تامی

باید ماهانه به صندوق بازنشستگی بپردازند 
و بر اساس میزان پرداخت این مالیات در 
دوران اشتغال، در دوران بازنشستگی از 

 مزایای آن برخوردار می شوند. 
 

درصد و با  ۳۴امریکا تشکیل می داد. با نرخ بیکاری باالتر از سال بیشترین درصد فقرا و افراد زیر خط فقر را در  ۶۵در آن دوران تعداد افراد باالی 
قر و بدبختی نها در فبسته شدن بانک ها و از بین رفتن تمام پس انداز مردم، چشم انداز زندگی تیره و تار شده و به سالمندان بیشترین آسیب وارد شده بود و آ

 ه طور کلی تغییر کرد که در بخش آینده بدان می پردازم. سال بعد این وضعیت ب ۵۰مطلق زندگی می کردند. در حالیکه 
 

سال به  ۱۰سنت بود برخوردار بودند. این تعداد در کمتر از  ۶۰دالر و  ۲۲از مزایای بازنشستگی که در آن زمان  ۱۹۴۰هزار نفر در سال  ۲۰۰بیش از 
الزم به تذکر است که متوسط حقوق یک آمریکایی  ر در ماه دریافت می کردند.دال ۲۶افزایش پیدا کرد که ماهانه مبلغی معادل  ۱۹۴۹میلیون نفر در سال  ۳

 https://www.ssa.gov/history/50mm2.htmlدالر در ماه بوده است.  ۲۵۰کمتر از  ۱۹۴۹دالر در ماه و در سال  ۱۲۰کمتر از  ۱۹۴۰در 
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میلیون آمریکایی را از مزایای بیمه های اجتماعی و بازنشستگی برخوردار  ۴۷بیشتر از  ۲۰۰۹ل بعد در سال سا ۶۰پایه گذارد  ۱۹۳۵آنچه روزولت در 
میلیون آمریکایی از مزایای گوناگون سیستم تامین اجتماعی  ۶۳بیشتر از  ۲۰۱۹میلیارد دالر پرداختی به آنها بود. در سال  ۴۹۲کرد که در مجموع بیشتر از 

 ی بهره برده اند.و از جمله بازنشستگ
 

 Dwight وربی جهت نیست که هنوز هیچ ریس جمهوری نتوانسته است که به این سیستم تامین اجتماعی دستبرد زده و آنرا از میان ببرد. می گویند آیزنها
D. Eisenhower ۳۴ مین اجتماعی که به او انتخاب شد به مخالفین سیستم تا ۱۹۵۳مین ریس جمهور امریکا که یک دوره بعد از روزولت در سال

باشد دیگر از  ارک قوانین بردن بین از و اجتماعی و تأمین بیکاری بیمه لغوبرچیدن آن سیستم را توصیه کرده بودند گفته است که هر حزب سیاسی که بدنبال 
می کنند این کار شدنی است که در میان آنها عده  او خبری در تاریخ سیاسی آمریکا نمی ماند. او اشاره کرده بود که البته گروه های کوچکی هستند که فکر

 آنها قبل اغماضای از میلیونرهای نفتی تگزاس و عده ای از سیاسیون کارکشته و عده ای هم سرمایه دار از دیگر مناطق امریکا وجود دارد که البته تعداد 
 است و آنها احمق هستند که تصور کنند چنین کاری شدنی است.
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دیگر روزولت که به بهبود وضعیت زندگی کارگران منجر شد ایجاد نهادها و ادارات مختلف بود که در آن دوران به منظور حمایت از نیروی از اقدامات 

وژه ن پرر ایکار و واسطه گری بین کارگر و کارفرما ایجاد شد و نهادهایی که میلیونها کارگر را در پروژه های بزرگ زیربنایی کشور به کار گرفتند. د
ادیه ها ها تماما دولت با کارگران از طریق اتحادیه های کارگری وارد مذاکره و قرارداد می شد و همین امر موجب تشویق کارگران به عضویت در اتح

 شده و به قدرت اتحادیه ها که در دوران بحران بیشتر اعضای خود را از دست داده بودند شد.
 

ارگری و تقویت اتحادیه های کارگری بود که در زمان اعتصابات کارگری نیز در سرکوب کارگران شرکت نمی روزولت نه فقط مدافع وجود نهادهای ک
رد که ک کرد. او بر خالف روسای جمهور قبلی که در جریان مبارزات کارگری بیشتر از کارفرمایان و صاحبان سرمایه و صنایع دفاع می کردند تالش می

 ۱۹۳۶ات با سازش طرفین پایان یافته و با سرکوب کارگران موافقت نمی کرد.  اعتصاب تاریخی کارگران در ماه دسامبر تا آنجا که ممکن بود این مبارز
یکی از اعتصابات تاریخی در تاریخ  General Motorsبر علیه کارخانه ماشین سازی جنرال موتورز  Flint sit-down strikeدر شهر فلینت  

کارخانه  ۱۱۰هزار کارگر در  ۲۵۰جنرال موتورز در آن زمان بزرگترین کارخانه ماشین سازی امریکا بود و بیش از  مبارزات کارگران امریکا است.
ه یاد ب این کمپانی کار می کردند. این اعتصاب با رهبری کارگران کمونیست عضو اتحادیه ماشین سازی سازماندهی شد و به عنوان حادثه ای تاریخی و

 زات زحمتکشان در آمریکا به یاد مانده است.ماندنی در تاریخ مبار
 

بر خالف اسالف خود در گذشته با سرکوب کارگران اعتصابی که قسمت های مختلفی از کارخانه را در اشغال خویش در روزولت در جریان این اعتصاب 
مدیران کارخانه برای سرکوب کارگران با سرکوب آورده بودند به شدت مخالفت کرد و علیرغم حکم دادگاه و آمادگی نیروهای پلیس محلی و خواست 

تحادیه امخالفت کرد و نقش بیطرفی ایفا نمود. بیطرفی او در این حادثه به معنای پیروزی کارگران بود. عدم دخالت و سرکوب موجب شد که بزرگترین 
که تا آن زمان از گروهای  United Automobile Workers (UAW)کارگری در صنعت ماشین سازی از درون آن سر درآورد. اتحادیه کارگران اتومبیل 

ن یکوچکی از کارگران تشکیل شده بود در نتیجه عدم دخالت دولت در سرکوب کارگران و پیروز شدن در این مبارزه تاریخی موفق شد که به بزرگتر
 اتحادیه آن دوران در این صنعت تبدیل شود.

 
که به انتخاب روزولت منتهی شد در حمالت به  ۱۹۳۲نتخاباتی دمکرات او در انتخابات ریاست جمهوری ا بسیاری از مخالفین روزولت از جمله رقیب

 روزولت با مقایسه او با مارکس و لنین او را مورد تهاجم قرار می دادند.
 

های کارگری از اعضای این حزب  در دوران روزولت حزب کمونیست آمریکا فعالیت وسیعی در اتحادیه های کارگری داشت و بیشتر رهبران اتحادیه
 دولت روزولت اتحاد شوروی را نیز به رسمیت شناخت و مناسبات رسمی دیپلماتیک با این کشور به دستور او آغاز شد.  ۱۹۳۳بودند. در 

  Food Stamp Programبرنامه کمک های غذایی 
 

در طول تاریخ چند دهه گذشته میلیونها نفر از کودکان، زنان و سالمندان را بهره یکی دیگر ا ز ابتکارات آن دوران که هنوز مردم از آن بهره می برند و 
ی به مند کرده است، برنامه کمک های غذایی از طریق فروش و واگذار کردن تمبرهایی است که ارزش های  مختلف داشته  و برای خرید مایحتاج غذای

شروع شد. مردم می توانستند با توجه به میزان نیازهای غذایی خود به خرید  ۱۹۳۹تدا در سال این برنامه در اب کمک خانواده های کم درآمد آمده است.
 رنجی نصف آنتمبرهای نارنجی که برای پرداخت پول به مغازه ها می توانستند از آن استفاده کنند اقدام کنند و در ازای خرید هر یک دالر تمبر های نا

داده می شد. این تمبرها در فروشگاه ها همان ارزش واقعی دالری را داشت ولی با آنها فقط بعضی از مواد غذایی را مبلغ تمبر آبی به آنها بطور رایگان 
ی، تخم مرغ، می شد خرید. مثال با تمبر های نارنجی همه چیز جز مواد دارویی و الکل قابل خریدن بود و با تمبر های آبی فقط امکان خرید مواد لبنیات

ات تازه ممکن بود. این برنامه گرچه هدف اولیه آن کمک به کشاورزان برای فروش مازاد تولید آنها بود، اما همچنین به افزایش قدرت مرکبات و سبزیج
 بود.  خرید مردم کمک می کرد. در حقیقت دولت از این طریق بخشی از هزینه خرید مواد غذایی مردم را بر دوش گرفته و به کمک کشاورزان نیز آمده
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 میلیون نفر کمک کرد. ۲۰میلیون دالر به حدود  ۲۶۰این برنامه در آن زمان در طول چهار سال عمر خود بیشتر از 
 

انی برنامه کمک های غذایی در دوران روزولت گرچه بعدا متوقف شد اما در دوره کندی و جانسون بار دیگر مطرح شده و به یک برنامه جدی کمک رس
 امریکا تبدیل شد.  برای مردم توسط دولت در

 
 ۱۹۶۴و بعدا در زمان جانسون در ژانویه  ۱۹۶۱در مرحله بعدی همین برنامه البته اینبار فقط با هدف مقابله با فقر و گرسنگی با دستور کندی در فوریه 

وع شد و تقریبا هر سال بیش از دو برابر شد با بیش از نیم میلیون نفر شر ۱۹۶۵به شکل دایمی درآمده و به برنامه قانونی تبدیل شد. قانونی شدن آن در 
 میلیون نفر از آن استفاده می کردند.  ۱۵بیش از  ۱۹۷۴چنانکه در سال 

 
میلیون نفر از این   ۴۷بیش از   ۲۰۱۳تعداد افرادی که از کمک های این برنامه بهره می بردند در سالهای بعدی افزایش چشمگیری پیدا کرد. در سال 

درصد از افرادی که از این کوپن های کمک غذایی استفاده می کنند از خانواده هایی هستند که دارای فرزند بوده و از  ۷۰کردند. بیش از برنامه استفاده 
 درآمد کم برخوردارند و یا خانواده هایی که در آنها سالمندان و یا افراد معلول وجود دارند.

 
را  ۲۰۱۹تا  ۲۰۰۸یارد دالر و تعداد افرادی که از این برنامه بهره می برند به میلیون نفر در بین سالهای در زیر نمودار هزینه ساالنه این برنامه به میل

شخیص اجد شریط تبرایتان تهیه کرده ام که مالحظه می کنید و جالب است که توجه کنید که چگونه در دوران اوباما با حمایت از این برنامه تعداد بیشتری و
ند شدند و در دوران ترامپ این تعداد کمتر و کمتر شده است. ترامپ در حال حاضر شکایتی بر علیه این برنامه تنظیم کرده و در صدد داده شده و بهره م

 است تا آنجا که ممکن است پوشش این برنامه را محدود تر کرده و اگر بتواند آن را بطور کلی پایان دهد.
 

 
 
 

و رکود اقتصادی دچار بحران شده و تعداد  ۱۹۳۰ای کارگری در اوایل دهه نیز جان تازه ای گرفتند. اتحادیه هاتحادیه های کارگری روزولت در دوران 
میلیون  ۲میلیون نفر بود که در مقایسه با دهه قبل بیش از  ۳تعداد اعضای اتحادیه کارگری حدود  ۱۹۳۳زیادی از اعضای خود را از دست داده بودند. در 

 بودند.  AFLاین تعداد در آن زمان  اعضای فدراسیون کار آمریکا  کمتر شده بود. بیشتر
 

  ۱۹۳۳شدت تضعیف شده بودند ولی با توجه به حمایت دولت روزولت از اتحادیه ها  و تصویب قانون بازسازی صنعت ملی ه با وجود اینکه اتحادیه ها ب
The National Industrial Recovery Act ه مذاکره جمعی با کارگران تشویق می نمود و با تصویب قانون روابط ملی که در آن کارفرمایان را ب

کارفرمایان موظف به مذاکره  هم معروف شد،Wagner Actکه به قانون واگنر  The National Labor Relations Act of 1935 ۱۹۳۵کار در 
داشتند. این قوانین موجب رشد روزافزون اتحادیه های کارگری و تشویق  که نمایندگی اکثریت کارگران  را شدندو بستن قراداد جمعی با اتحادیه هایی 

 Congress of Industrialکارگران به پیوستن به اتحادیه ها شد. در همین دوران بود که اتحادیه جدیدی به نام کنگره سازمان های صنعتی 
Organizations (CIO) کارگران  تشکلسازماندهی اعتصاب های کارگری نقش مهمی در  برای تشکل کارگران بخش های غیر ماهردرست شد که با

https://aflcio.org/about- بازی کرد و موفق شد میلیونها کارگری را که در گذشته فاقد سازماندهی بودند در سازمانهای محلی خود متشکل کند.
us/history 

 
 ۲۳.۶بیکاری از  ۱۹۳۶کوتاهی میلیونها کارگر بیکار را به کار برگرداند و نرخ بیکاری را کاهش داد. در سال  برنامه های اصالحی روزولت در فاصله

ویت در اتحادیه های کارگری در آمدند. ضکاهش پیدا کرد. بیکاری در تمام این سالها کمتر و کمتر شده و تعداد بیشتری از کارگران به ع % ۱۶.۹به  %

about:blank
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میلیون افزایش  ۱۴.۳به  ۱۹۴۵میلیون کارگر در اتحادیه های کارگری سازماندهی شده بودند که این تعداد در دوران جنگ تا سال  ۸.۷بیشتر از  ۱۹۴۰در 
 . شامل می شدنیروی کار را کل از  % ۳۶پیدا کرد که 

 
برنامه های رفاهی در راستای  یاجرا باز رکود های پس ا دوره متوالی به این مقام انتخاب شد. او در سال ۴روزولت تنها رئیس جمهور آمریکاست که 

کارگری به  یابهبود زندگی مردم و ایجاد اشتغال و همچنین حمایت از اتحادیه های کارگری در تنظیم قرادادهای کار با کارفرمایان، از حمایت اتحادیه ه
 از او با تمام نیرو حمایت کردند.   CIOو   AFL  کارگری  هر دو تشکل بزرگ  ۱۹۴۴و  ۱۹۴۰شکل همه جانبه ای برخوردار بود. در انتخابات سال 

 
 روزولت بر خالف همه روسای جمهور پیشین، خود را وامدار سرمایه داران به عنوان مالکین اصلی کشور نمی دانست و هدف خود را خدمت به همه

نسان ها تامین گردد. اوج شخصیت تاریخی او را می توان در پیام او در شهروندان قرار داده بود و به دنبال ایجاد جامعه ای بود که در آن حقوق اولیه ا
 هپس از انتخاب او برای چهارمین بار متوالی در مقام ریاست جمهوری و خطاب به نمایندگان کنگره دید. او در این پیام که به دومین اعالمی  ۱۹۴۴ژانویه 
زمان کمتر کسی در آمریکا به آنها به این صراحت  برای مردم اشاره می کند که تا آنمعروف شد به حقوق اساسی   Second Bill of Rights حقوق

 http://www.fdrlibrary.marist.edu/archives/address_text.html اشاره کرده و خواستار اجرا و انجام آن شده بود.
 

ر امریکا و جهان و آنچه در قانون اساسی امریکا در رابطه با حقوق افراد در نظر گرفته شده تصریح می کند او در پیام خود به کنگره با توجه به تغیرات د
رفته پذی یاقتصاد قیحقابرخی از  در روزگار ماکه آن حقوق دیگر کافی نیست و باید به نیاز های امروز شهروندان پاسخ داد و در این زمینه می گوید : 

بل انکارند. بنابراین دومین اعالمیه حقوق را که هدف اش برپا کردن جامعه ایست بر اساس امنیت و سعادت انسان ها بدون در نظر شده اند چرا که غیر قا
عالمیه لین ایکا را اوگرفتن جایگاه، نژاد و یا عقاید، به ترتیب زیر پیشنهاد می کند. اینجا اشاره به دومین اعالمیه حقوق برای این است که قانون اساسی امر

می نامند که در آن به حقوق اساسی مردم از جمله حق اجتماع، آزادی عقیده و مذهب و یا آزادی حمل سالح و دیگر   First Bill of Rightsحقوق یا 
قانون اساسی دوم به تصویب کنگره رسید. برای او این حقوق جدید آنقدر مهم هستند که به آنها عنوان  ۱۷۹۵اصول دهگانه اشاره شده است که در سال 

 اشاره می شود. او در پیام خود آنها را به شرح زیر بیان می کند.

 معادن کشور ایمزارع  فروشگاه ها، ،عیدر صناداشتن شغل با دستمزد مناسب  حق 

 حیمناسب، پوشاک و تفر یغذا هیته یبرا یکسب درآمد کاف حق 

 فراهم سازداش زندگي مناسبي او و خانواده  رایهر كشاورز در فروش محصوالت خود كه ب حق 
 هر بازرگان بزرگ برای  خارج از كشور ایتسلط انحصارها در داخل به دور از آزاد از رقابت ناعادالنه و  ییتجارت در فضابرخورداری از  حق

  و كوچك

 برای هر خانواده  مناسب و معقولمسکن داشتن  حق 

 لذت بردن از سالمت درخورو  یابیو فرصت دست یکاف یپزشکخدمات از  برخورداری حق 

 یكاری، تصادف و بیماری، بیسالخوردگدر دوران  یاقتصاد یها از ترس یمحافظت كاف حق 

 مناسبآموزش تحصیل و  حق 
 و با اشاره به اینکه دیکتوری ساخته Necessitous men are not free menاو در پایان با اشاره به این گفته که انسان محتاج، انسان آزاد نیست 

  People who are hungry and out of a job are the stuff of which dictatorships are madeمردمی است که گرسنه و بیکار هستند 
تصویب  از حقوق جدیدی که به نظر او الزمه زندگی سعادتمندانه مردم است دفاع کرده و از کنگره می خواهد که این حقوق را به رسمیت شناخته و با

 ین مربوطه زمینه اجرای آنها را فراهم نمایند. قوان
 

 درگذشت.  ۱۹۴۵آوریل  ۱۵متاسفانه او مدتی بعد بیمار شد و حدود یک سال پس از آن در تاریخ 
 یستمرگ او و روی کار آمدن رئیس جمهور بعدی هری ترومن سرآغاز سیاست های دیگری است در آمریکا که یکی از اولین نشانه های آن تصفیه کمون

 ها از اتحادیه های کارگری و اخراج آنها از محیط کار و افزایش فشار هر چه بیشتر بر کارگران و سازمان
 های کارگریست. 

 
ن دوران روزولت گرچه با بحران بزرگ شروع شد و بخش مهمی از آن در زمان جنگ دوم جهانی گذشت اما به جرات می توان گفت که آن دوران بهتری

عاصر امریکا و عصر طالیی لیبرال دمکراسی در این کشور بوده است. روزولت موفق شد که امریکا را به مدلی موفق از یک دمکراسی دوران تاریخ م
و  هت نظامی پیشرفتلیبرال با همه جاذبه های آن به اروپا و همه جهان معرفی کند. مدلی که نه فقط فاتح میدان های جنگ بود و با تولید هواپیماها و تجهیزا

گی زند فرستادن میلیون ها سرباز به کمک اروپا و شوروی در مقابله با فاشیسم رفته بود که در داخل نیز به تامین اجتماعی و حقوق مردم برای یک
نشاط و امید را به  سعادتمندانه همت گماشته بود. او با سیاست های خود در آن دوران موفق شد که میلیون ها نفر از مردم را از فقر و بیکاری رهانیده و

 خانه های آمریکایی ها بازگرداند. 
 
 پایان بخش دوم   
 

 در ادامه این مطلب به سیاست های نئولیبرالی در دوران ریگان پرداخته و به پیامدهای آن در زندگی مردم می پردازم.
 

 رضا فانی یزدی 
  ۲۰۲۰آوریل  ۱۹
 
*z.com/?p=30187roo-https://akhbar 

about:blank
about:blank
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  وحشت سرخ، سرکوب کمونیست ها و اتحادیه های کارگری : سوم بخش
  

و در میان دوستان ایرانی اشاره رفت و بیشتر فتگبه زمینه این گ« یا آغازی دیگرپایان تاریخ (: ۱بن بست نئولیبرالیسم )»در بخش اول این مطلب با عنوان 
 *.ت و درمان در آمریکا توجه شدبه پیامدهای این اندیشه در عرصه بهداش

 
و برای شناخت نئولیبرالیسم دوران جدید و پروژه آنها در آمریکا نگاهی به « (: عصرطالیی لیبرال دمکراسی ۲نئولیبرالیسم )»تحت عنواندر بخش دوم 

در را به ویژه نمی توان تغیرات بعدی وران درک آن د آمریکاست و بدوندر طالیی لیبرال دمکراسی دوران ریاست جمهوری روزولت انداختم که دوران 
 . **درک کرددوران ریگان 

 
یدن که با به قدرت رس به شمار می رود اگر دوران روزولت را عصر طالیی لیبرال دمکراسی بدانیم، دهه هشتاد دوران قدرت نمایی نئولیبرالیسم در آمریکا

   بازار را برداشتهاقتصاد همه ابزارهای کنترل بر سعی کرد تا ها باز شد و دولت  ریگان و حلقه پیرامون او، دست سرمایه داران در همه عرصه
Deregulation دورانی که مشخصه اصلی آن حذف قوانین و مقررات دولتی بوددوران جدیدی از تاریخ در کشورهای سرمایه داری  که این سرآغاز ،

برای ادامه این مطلب به دوران پس از روزولت تا روی بازار و رقابت آزاد است. اقتصاد بر  است که به شکلی مانع از اختیار تام و تمام سرمایه داران
 کار آمدن ریگان پرداخته شده است که الزمه فهم دوران اوست.

 
کشور وارد شده  دوران روزولت چنانکه در مطلب پیش توضیح دادم  دورانی است که دولت به شکل موثری در همه زمینه های زندگی اقتصادی  و سیاسی

ن دهند که ت یدو با تصویب مقررات و قوانین جدیدی که وضع می کند سرمایه داران را وادار می کند که به نفع نیروی کار و تعادل اجتماعی به قوانین جدی
 در گذشته وجود نداشت. مهمترین قوانین در این زمینه مربوط به بخش خدمات تامین اجتماعی و مناسبات کار بود.

 
که به رئیس جمهور اجازه می داد  National Industrial Recovery Act of1933برای اولین بار قانون جدیدی در آمریکا به تصویب کنگره رسید 

و قوانین  ن کارمقررات جدیدی را در رابطه با دستمزد عادالنه و قیمت گذاری وضع کند. این قانون اولین قانونی بود که پایه قوانین بعدی در زمنیه قانوکه 
کارگران  برای مربوط به حقوق مصرف کنندگان در آمریکا شد. دو سال بعد اولین قانون کار در آمریکا به تصویب رسید که در این قانون  برای اولین بار

ین قانون که به قانون ملی قراردادهای دسته جمعی و حق اعتصاب به رسمیت شناخته می شد. در اعقد در بخش های خصوصی حق شرکت در اتحادیه ها، 
کارفرمایان می بایست با کارگران قراداد دسته جمعی  The National Labor Relations Act of 1935یا قانون واگنر معروف شد  ۱۹۳۵کار سال 

و کارگران حق داشتند برای دستیابی به دستمزد عادالنه به  بندندب
دست از کار اقدام دسته جمعی دست زده و اگر مناسب دانستند 

ون به کارگران اجازه داده می شد که برای حمایت انبکشند. در این ق
تولیدی دیگر نیز دست به اعتصاب  از دیگر کارگران در واحدهای

 بزنند.
 

همین اقدامات بود که به رشد اتحادیه ها ی کارگری در ابعاد میلیونی 
در  کمک کرد و کارگران و اتحادیه های آنها را  به نیرویی جدی

مناسبات میان کار و سرمایه تبدیل کرد. حمایت روزولت در آن 
قدرت اتحادیه های دوران نقش تعین کننده ای در فراگیر شدن 

داشت. چنانکه در نمودار می بینید درصد کارگران عضو  کارگری
به بیش  % ۷.۵از  ۱۹۳۰از سال  کارگراناتحادیه ها نسبت به کل 

 یکارگرتشکل های ی یابد. این افزایش م ۱۹۴۵در سال  %۲۷از 
نقش بسیار موثرتری در روند تحوالت در این دوره به نفع پیشبرد 
اهداف اتحادیه ها و تنظیم مناسبات کار و سرمایه در این دوره ایفا 
نمودند. در عین حال تشکل و سازماندهی این دوران به کارگران و 

 هجومرابردرببرای مقابله را اتحادیه های آنها توان بیشتری 
 داد. بعدی  و محافظه کار ضد کارگری افراطی  جریانات

 
در این دوره نه فقط اتحادیه های کارگری که احزاب کارگری نیز 
رشد بی سابقه ای داشتند. حزب سوسیالیست و حزب کمونیست دو 
حزب قدرتمندی بودند که هم در عرصه سیاسی حضور فعاالنه پیدا 

 کارگری نقش رهبری کننده داشتند.کردند و هم در اتحادیه های 
 

 حزب سوسیالیست امریکا
 

نقش مهمی در جنبش کارگری و همچنین سازماندهی اتحادیه های کارگری  در آمریکا بازی کرده  The Socialist Partyحزب سوسیالیست امریکا 
هزار نفر عضو رسمی  ۱۱۳بیشتر از  ۱۹۱۲زب در سال این ح. تاسیس شد و در همان سالهای اول رشد چشمگیری داشت ۱۹۰۴است. این حزب درسال  

پس از پایان جنگ جهانی اول و شکل   Red Scare  Firstداشت. پس از شکل گیری حزب کمونیست و دوران اولیه وحشت ضد کمونیستی معروف به 
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و اهمیت اولیه خود را از دست داد.  در زیر  گیری اولین حکومت کارگری در روسیه تعداد اعضای حزب سوسیالیست رو به کاهش رفت و این حزب نقش
 مشاهده می کنید.۱۹۱۲را در سال تعداد اعضای حزب روی نقشه امریکا 

  

 
 
 

است که حزب کمونیست آمریکا پایه گزاری می شود و  ۱۹۱۹نمودار زیر نشاندهنده میزان رشد حزب سوسیالیست امریکا پس از شکل گیری آن تا تاریخ 
  رادیکال این حزب پس از بنیانگزاری حزب کمونیست به این حزب ملحق شدند.بسیاری از اعضای 

 

 
 

 می توان دید که درنمودار بعدی که در زیر می بینید از این جهت قابل توجه است که نشاندهنده کاهش تعداد اعضای حزب سوسیالیست است ولی دوباره 
بتیور قبل مالحظه ای اضافه تعداد اعضای آن به گر تشکل های کارگری دوباره رشد کرده و نیز همچون دی روزولت این حزبریاست جمهوری دوره اولیه 
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ضعیف تر شده و توان خود را کم کم از دست هزار نفر عضو دارد  ۶۰بیش از  ۱۹۴۹در مقایسه با حزب کمونیست که در این حزب ولی نهایتا  می شود.
 (۱)زار نفر کاهش پیدا می کند.ه ۲تعداد اعضایش به  ۱۹۴۰می دهد چنانکه در سال 

 

 
 
 

 حزب کمونیست آمریکا 
 

به یک حزب بزرگ سیاسی تبدیل شد که نفوذ قابل مالحظه ای در اتحادیه  ۱۹۴۵-۱۹۳۳روزولت  ریاست جمهوری حزب کمونیست امریکا نیز در دوره
 ودند.های کارگری پیدا کرد و بسیاری از رهبران اتحادیه های کارگری از اعضای این حزب ب

 
رسمیت شناختن اتحاد شوروی توسط آمریکا و ه ببا روزولت و  ریاست جمهوری پایه گذاری شده بود در دوران ۱۹۱۹حزب کمونیست آمریکا که در سال 

رد. ک گری بازیژه در اتحادیه های کارویه سیاست داخلی و خارجی بسیار فعال شده و نقش موثری ب دو کشور در آن دوران در عرصهبهبود مناسبات میان 
راکز محزب کمونیست در سراسر آمریکا شعبه های سازمانی خود را باز کرد و به فعالیت مشغول شدند. بیشتر فعالیت کمونیست ها در شهرهای بزرگ و 

 کارگری متمرکز شده بود و تعداد زیادی از اعضای این حزب را مهاجرین تشکیل می دادند.
 

مریکا شهر نیویورک بود. حزب کمونیست در نیویورک یکی از احزاب بسیار موثر در سیاست محلی بود و در مرکز اصلی فعالیت حزب کمونیست ا
هر در ن شانتخابات شورای شهر نیویورک موفق شد که دو نماینده از این حزب را به شورای شهر بفرستد. در نیویورک تعداد زیادی از یهودیان ساکن ای

 بودند.  کمونیستآن زمان از  اعضای حزب 
 

نفر رسید، اما با خراب شدن اوضاع اقتصادی و آغاز بحران اقتصادی   ۱۷۳۶۳به  ۱۹۲۴اوجگیری اولیه آن در سال  در طول کمونیست تعداد اعضای حزب
 هزار نفر رسید. ۷ زیربه کمترین تعداد خود به  ۱۹۳۰رو به کاهش رفته و در 

 
آن به بیش از ده برابر افزایش یافت.  یکار آمدن روزولت بود که در فاصله کوتاهی تعداد اعضاپس از روی  کمونیست دوره رونق بعدی فعالیت حزب

هزار نفر افزایش پیدا کرد. نمودار زیر نشاندهنده دو دوره از تغییرات جمعیتی در حزب کمونیست آمریکا از  ۶۶به  ۱۳۳۹تعداد اعضای حزب در سال 
 که دوره رونق فعالیت حزب است.  ۱۹۵۰تا  ۱۹۳۴و دوره دوم سالهای  ۱۹۳۲تا  ۱۹۲۲ی نظر تعداد اعضای آن است. دوره اول سالها
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 است.  یبرای همگان  قابل دسترسبرداشته شده که سایت تحقیقاتی دانشگاه واشنگتن در بخش مطالعات جنبش های اجتماعی  نمودارهای باال از
 

همه جا حضور داشتند. اول ماه مه روز جهانی کارگران در بیشتر شهرهای بزرگ در آمریکا جشن کمونیست ها فعاالنه در امریکا در  دوران روزولتدر 
گرفته می شد و کمونیست ها با آوردن عکس های رهبران حزب کمونیست آمریکا، شخصیت های برجسته جنبش کارگری و سمبل های جهانی کمونیستی 

 ند.چون لنین و استالین در خیابانها قدرت نمایی می کرد
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 پس از مرگ روزولت و پایان جنگ جهانی دوم و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی، و همچنین سرد شدن مناسبات سیاسی میان دو کشور امریکا و
 The Second Redحشت سرخ نامیده اند ودوم  هاز شد. این دوره را خیلی ها دورشوروی، موج جدیدی از اقدامات ضد کمونیستی در آمریکا آغ

Scare   و آماده کردن فضای الزم برای سرکوب کمونیست هاست.ضد کمونیستی که دور جدیدی از ایجاد وحشت 
 

سال بار دیگر اکثریت را در کنگره  ۱۵جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره ای کنگره موفق شدند که پس از  ۱۹۴۶یک سال پس از مرگ روزولت در 
نیستی فضای جدید ضد کمو در ، سیاستمداران دست راستی و محافظه کار مترصد فرصتی بودند کهتوسط جمهوری خواهان تسخیر کنگره از آن خود کنند. با

 تا آنجا که ممکن است همه دست آوردهای دوران روزولت را ملغی کرده و بخصوص آنچه را که کارگران بدست آورده بودند باز پس بگیرند.   
 

کوب اتحادیه های کارگری شروع می کردند. اتحادیه های کارگری در دوران روزولت رشد زیادی کرده و بسیار قدرتمند شده برای این کار باید ابتدا از سر
یشتر زرگ گاه تا ببودند. در نمودار زیر می بینید که تعداد اعضای اتحادیه ها چگونه افزایش پیدا می کند. این تعداد در بعضی از ایالت ها و در شهرهای ب

 درصد از نیرو کار را شامل می شد.  ۵۰از 
 

خود را به موفق  هجوممحافظه کاران دست راستی جمهوریخواه به اتفاق گروهی از دمکرات های راست و میانه موفق شدند که با تصویب قوانین جدید 
 دست آوردهای گذشته آغاز کنند. 
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نیز معروف شد که محدودیت های زیادی برای   Hartley Act–The Taftهارتلی -تبه تصویب کنگره رسید که به قانون تف ۱۹۴۷اولین قانون در سال 
 The Laborفعالیت های اتحادیه ها بوجود می آورد. هری ترومن رئیس جمهور وقت مخالف سر سخت این قانون بود و آن را وتو کرد اما این قانون 

Management Relations Act of 1947 دگان کنگره به تصویب رسیده بود رئیس جمهور نیز علیرغم مخالفت اش مجبور چون با اکثریت قاطع نماین
موارد، مثل همبستگی با دیگر کارگران اعتصابی و یا اعتصاب  برخی اعتصاب درحق به پذیرش آن شد. در این قانون بسیاری از حقوق کارگران از جمله 

 لغویگر از حقوق شناخته شده آنها در قانون کار زمان روزولت محدود، مشروط و یا کال با انگیزه های فشار سیاسی، تظاهرات در محل کار و بسیاری د
ز ا باید سوگند نامه ای بود که در آن به کمونیست نبودن خود اذعان می کردند و یلین و رهبران اتحادیه ها به امضاوکردن مسو جبورشد. بدتر از همه م

 حزب کمونیست دوری می کردند. 
 

 ه تنها حقوق شناخته شده قبلی را از کارگران سلب نمود که موجبات اخراج بسیاری از آنها را به بهانه عضویت در حزب کمونیست فراهم کرد.این قانون ن
ن او شورای حل اختالف در بیشتر موارد بر خالف گذشته طرف کارفرمایان را گرفته و به اخراج کارگر نندحق داشتند کارگران را اخراج ک کارفرمایان

 از کار رای می داد.
 

حاال موازنه بار دیگر به نفع جریانات راست  این قانون به همان اندازه به سرمایه داران قدرت داد که قانون کار زمان روزولت به کارگران قدرت داده بود.
وار شده بودند. در این دوران برخالف دوران محافظه کار و محافل ضد کارگری و ضد کمونیستی و به نفع کارفرمایان بهم خورد و آنها خر مراد را س

و به گونه مسالمت آمیز به دنبال حل اختالف می رفت، دولت با تمام قوا وارد می شد و به  کارگران اعتصابی خودداری می کرد روزولت که از سرکوب
با اولین سلسله از  رودرروییمهوری نشسته بود در سرکوب کارگران و تهدید آنها اقدام می کرد. هری ترومن که به جای روزولت در مسند ریاست ج

 زپرداخت و ا تهدید کارگران مهلت پایان اعتصاب، بهن یاعتصابات کارگری در کارخانجات ماشین سازی، معادن، صنایع فوالد و خطوط راه آهن با تعی
ی های رادیویی و سخنرانی در کنگره برا با پیام یو .بات خبر داددادن به اعتصافرستادن نظامیان به کارخانه ها برای سرکوب کارگران اعتصابی و پایان 

 https://www.youtube.com/watch?v=kHG821bDNZwکارگران اعتصابی پیام های تهدید آمیز می فرستاد. 
 

about:blank
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حادیه های کارگری، اخراج کارگران معترض از کارخانه ها و ادامه داشت، سرکوب ات ویژگی دوران جدید که تا زمان ریاست جمهوری جان اف کندی
 The کمیته بررسی فعالیت های غیرامریکایی تعقیب و آزار و اذیت کمونیست ها بود. در این دوران در کنگره امریکا کمیسیونی که قبال تحت عنوان

American Activities -House Committee on Un  از نمایندگان حزب دمکرات ادوارد هارت تشکیل شده بود تحت ریاست یکیEdward J. 
Hart   ه ک به یک کمیسیون دائمی تبدیل شد که افراد مظنون به عضویت در حزب کمونیست را مورد بازجویی قرار می داد و پرونده آنها را در صورتی

ران، می شدند. در این دوران بسیاری از کارگ زندانوم به در دادگاه ها محاکمه و محک و این افراد دفرستامی عضو حزب تشخیص می داد به دادگاه 
  به زندان افتادند. رخیو ب هاز کار بیکار شد و بسیاری از آنان ها و هنرمندان زیادی بازجویی شدهدانشگاه  تاداناس ،کارمندان ، معلم ها

 
یکی از معروف ترین موارد این بازجویی ها پرونده هنرمندان هالیوود است که 

از هنرمندان به اتهام  تنده  .معروف شد  Hollywood 10نفر هالیوود  ۱۰به 
کمونیست بودن تحت بازجویی کمیسیون کنگره قرار گرفتند و پس از ارسال 
پرونده آنها به دادگاه به محکومیت هایی از شش ماه تا یک سال محکوم شدند و 

  (2)ار و اذیت فراوان قرار گرفتند.پس از آزادی نیز مورد آز
 

می   Trumboگوشه ای از آنچه که بر آنها رفته است را در فیلمی تحت عنوان 
ترامبو فیلم نامه نویس معروف هالیوود است که یکی از اعضای این  توانید ببینید.

از جمله فیلم نامه اسپارتاکوس را نوشته و بعدها برنده چند  گروه ده نفره بوده و
 محاکمه او به خاطر کمونیست بودن استتان این فیلم داس جایزه اسکار نیز شد.

 که به زیبایی به تصویر در آمده است. 
 

نیز حاصل همین دوران است. دوره پس از  McCarthyismمک کارتیسم  
روزولت تا مدتی دوران جوالن دادن جریانات دست راستی مخالف اصالحات 

ر بود. یکدیگاست که سیاست ضد کمونیستی و ضد کارگری حلقه اتصال آنها به 
های روزولت  هایی در جهت ادامه طرح گرچه در دوران ترومن و آیزنهاور تالش

و حفظ آنها انجام گرفت ولی متاسفانه در تمام این دوران دست باال را جریانات 
نها بودند که با در دست گرفتن آداشتند و محافظه کار و افراطی راست در اختیار 

ود را به پیش می بردند. دوران مک کارتیسم پرچم ضد کمونیستی سیاست های خ
که به نام مک کارتی سناتور دست راستی امریکا معروف شده نیز یکی از بدترین 

کمونیست های  که لیستی از همه ادعابا این مک کارتی  .از این نظر است دوران
می خود  سیاسی مخالفهای به ترور شخصیت دارد، نفوذی در وزارت خارجه 

آنها را با شیوه های تهدید و ارعآب و تحریک مردم و رسانه ها  پرداخت. او
آنها را به حاشیه جامعه رانده و بسیاری از آنها  ،و آزار تهدیدرکوب کرده و با س

. این سیاست های رذیالنه به ان طوالنی وادار به سکوت می کردرا برای دور
ضای ی آن، ف. در پحشت هر چه بیشتر در کشور منجر شدایجاد جو رعب و و

د که برای چندین دهه متوالی ادامه پیدا کرد. گرچه مدر امریکا بوجود آدی جدی
ولی وحشت ضد  کاهش یافتدر دوران کندی شدت آن در داخل کشور کمی 

ل شد. تبدیدر جامعه آمریکا به یک تابو کمونیسم کمونیستی همچنان باقی ماند و 
 آمریکا این ،یسم در اتحاد شورویدر تمام این دوران تا فروپاشی کامل سوسیال

به شدت بیشتری در ابعاد جهانی ادامه داد تا آنجا که در دوران کندی خود را برای جنگ اتمی نیز آماده خود  ت خارجیسیاست ضد کمونیستی را در سیاس
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سعه به گسترش و تو از توسعه کمونیسم در جهانبرای پیشگیری  تا چند قدمی آن پیش رفت. امریکا در این دوران بیشتر از هر زمان دیگر حتی کرده و
 . پرداخت نیروی نظامی خود در سراسر دنیا 

 
و او نقش موثری در پیشبرد این پروژه اجتماعی انجام داد. در این  مربوط به تامین اجتماعی مطرح شد با روی کار آمدن کندی بار دیگر توجه به مسائل

و انجام نیافته بود، مهمترین بخش از برنامه روزولت در بخش تامین اجتماعی که مربوط به خدمات درمانی بود دوران و پس از ترور او در دوره جانسون 
 Food Stamp Act of 1964خانواده های کم درآمد تحت عنوان  خوراک به تصویب کنگره رسید و کمک های نقدی برای Medicareتحت عنوان 

رچه به مسله تامین اجتماعی و جنبش مدنی بر علیه نژادپرستی در آمریکا توجه داشت و در زمان او اقداماتی نیز در این دوران تحقق پیدا کرد. کندی گ
 و مشوق کاهشمثبتی در این زمینه انجام گرفت اما درعین حال توجه جدی به کم کردن مالیات ها به نفع سرمایه داران و قشر ثروتمند در آمریکا داشت. ا

 ۹۰تا  ۲۰ع در آمدهای باال و همچنین کاهش مالیات بر درآمد کمپانی ها بود. او پیشنهاد کرد که مالیات بر درآمد که در گذشته بین ت بر درآمد به نفامالی
. این اتفاق البته پس از مرگ او و در دوران جانسون کاهش یابد %۴۷به  %۵۲درصد کاهش پیدا کند و در مورد کمپانی ها از  ۶۵تا  ۱۴درصد بود به 

مالیات  سقفو  داد کاهش %۷۰می رسید به  %۹۰مالیات را که در گذشته تا  سقفط کنگره و با تصویب الیحه مالیاتی جدید عملی شد که در نتیجه آن توس
 کاهش داد. %۴۸برای شرکت ها را به 

 
ل جدیدی را در تاریخ مبارزات ضد در آن دوران گرچه جنبش کارگری و کمونیستی سرکوب شد اما جنبش مدنی ضد نژادپرستی سر بر گرفت و فص

 نژادپرستی در آمریکا و جهان گشود.
 

ی به این روزها در امریکا ما هرروزه شاهد گزارش های خبری درباره تظاهرات ضدنژادپرستی هستیم. از این رو بد نیست که در این بررسی اشاره ا
روزولت در فرمان اجرایی خ این مبارزه با اقداماتی در دوران روزولت گره می خورد. جریان این مبارزه در آن سال ها نیز داشته باشیم به ویژه که تاری

برای اولین بار اقدام به استخدام کارمندان در بخش های نظامی و غیر نظامی دولتی بدون در نظر  Executive Order 8802   ۱۹۴۱ن ژوئخود در 
جداسازی در تقریبا همه واحدهای نظامی در این  ،شت که با این وجوداالبته باید به خاطر د. کردادی آنها ژپوست و یا وابستگی های تباری و نگرفتن رنگ 

 ران سیاهادسته ها به افراد سفیدپوست واگذار می شد. این اقدام او موجب شد که در بخش های نظامی و غیر نظامی هز یدوره برقرار بود و همیشه فرمانده
های پس از جنگ داشت. حاال با پایان جنگ و  این اقدامات تاثیر مهمی در شکل گیری جنبش ضد نژادپرستی در سالپوست به استخدام دولت در آیند. 

نادیده  ودندبرای منافع کشور جنگیده ب بازگشت سربازان سیاه پوست دیگر کسی نمی توانست حضور سربازان از جنگ برگشته را که در کنار سایر نظامیان
او از رفتارتبعیض گرایانه و اذیت و آزار سربازان سیاهپوست از  .رئیس جمهور نیز مخالف تبعیض در مورد سیاهپوستان بود بگیرد. ترومن به عنوان

ض بر اساس نژاد و یعدستور لغو همه اشکال تب ۱۹۴۸ ژوئیهدر  Executive Order 9981جنگ برگشته ناراضی بود و به همین دلیل در فرمانی 
و جداسازی افراد بر اساس نژاد در نیروهای مسلح در  تبعیضاستخدامی در نیروهای مسلح صادر کرد. این اقدام رسما به  رنگ و مذهب را در موارد

حداقل بطور رسمی از و  ض آمیز در این زمینه را غیر قانونی اعالم کندعیکه اقدامات تبدر این زمینه موفق شد  اقدامات یک سریآمریکا پایان داد. او با 
 ند.ولتی جلوگیری کض در رابطه با استخدام سیاهپوستان در بخش دعیاعمال تب

 
جامعه در جریان بود. سیاهپوستان  نهادهایدر همه اشکال آن و بطور خاص بر علیه سیاهپوستان در تمام ابعاد زندگی و همه نژادی  تبعیض ،وجوداین اما با 

ه جدایی سازی نژادی در همه جا جریان داشت. از اتوبوس و قطار گرفته تا رستوران ها  نه فقط در محله های خاص و بطور جداگانه زندگی می کردند ک
جدایی سازی در همه جا بر اساس رنگ پوست اعمال می ، و آبخوریعمومی های مواد غذایی و از کالس های درس گرفته تا مستراح  و حتی فروشگاه

ز جنسی قرار می دادند ولی رابطه ازدواج بین دو رنگ پوست غیر قانونی بود. این جدایی سیاهپوست را مورد تجاو انست زنوشد. گرچه مردان سفید پ
می گفتند. دورانی که طبق قانون در بیشتر ایالت های جنوبی   Jim Crowسازی ها همه بر اساس همان قانونی انجام می گرفت که به آن دوران جیم کرو 

 انجام می شد.و بطور قانونی ه ها رسما در همه زمین و تبعیض علیه سیاهان جدایی سازی
 

های جداسازی مرزگرایانه عمل کند. اگر کسی جرات می کرد که از  تبعیضکمتر کسی در آن زمان جرات داشت که خالف این عادت زشت و غیر انسانی 
می گرفت که توسط پلیس نیز مورد تعقیب قانونی عبور کند و یا به رعایت آنها تن ندهد نه تنها توسط مردم سفید پوست و نژادپرست مورد تعرض قرار 

رسما حاضر نشد در راه بازگشت به خانه خود   Rosa Parksزنی سیاه پوست به نام روزا پارکس  ۱۹۵۵قرار می گرفت. برای اولین بار در دسامبر 
ته شده بود برود. این اقدام او جرقه ای بود که به جنبش در اتوبوس جای خود را به سفید پوستی داده و به بخش عقب اتوبوس که برای سیاهان در نظر گرف

انجامید. این جنبش کم کم به یک جنبش فراگیر مدنی تبدیل شد که توسط رهبرانی   Montgomeryنتگمری وبایکوت کردن اتوبوس ها در شهر م بزرگی در
غیرخشونت آمیز و به شکل نافرمانی مدنی سازماندهی کند. جنبش مدنی ها نفراز سیاهپوستان را در مبارزه ای  چون مارتین لوتر کینگ موفق شد میلیون

ها موفق شد بخش قابل توجهی از سفید پوستان و رنگین پوستان را نیز در حمایت از خواسته های خود همراه کرده و نهایتا در مبارزه ای  در طی این سال
نون مدنی در با تصویب قا اید.ریکا را وادار به عقب نشینی نمکرده و رهبری سیاسی در امبر نژادپرستی غلبه  بی نظیر یبا شهامت وورانه سرسختانه و صب

در کنگره که به امضای رئیس جمهور وقت جانسون رسید به این جداسازی های نژادی برای همیشه   The Civil Rights Act of 1964 ۱۹۶۴سال 
ی نژادی که یکی از  بدترین اشکال بروز نژادپرستی در امریکا بود گرچه بطور قانونی در سال . جداسازاده شدآمریکا به لحاظ قانونی پایان د در تاریخ

 ملغی اعالم شد اما نژادپرستی به هزار شکل دیگر به زندگی خود در آمریکا ادامه داده است  و هنوز هم یکی از مشکالت اصلی بشری در کشور ۱۹۶۴
د بروز آن هستیم. هر روزه تعدادی از مردم سیاهپوست صرفا به دلیل رنگ پوست خود مورد آزار و اذیت آمریکاست که هر روزه به اشکال گوناگون شاه

یدید د گزارش های خبری ن موارد آن را چند روز پیش دردست پلیس کشته می شوند که یکی از آخریه نفر از آنها ب صدهاپلیس قرار می گیرند و ساالنه 
مرد سیاه پوستی را در مقابل دوربین به قتل می رساند. پلیس سفید پوست  George Floydردی و به عمد جورج فلوید ست در کمال خونسوکه پلیس سفید پ

 زانوی در حالیکه زانوی خود را روی گردن فلوید  گذاشته بود شرورانه او را تا دم مرگ شکنجه کرد و حتی پس از خفه کردن او هنوز حاضر نبود که
نیز تنها  ها رج بردارد. جورج فلوید آخرین قربانی این جنگ کثیف نژادی نیست و کشتار سیاهپوستان به دست پلیس در خیابانخود را از روی گردن جو

 ها زن و مرد آفریقایی تبار آمریکایی اعمال می شود.  شکل از رفتار نژادپرستانه ای نیست که روزانه به میلیون
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خود موضوع مطالعه دیگری است که در مطلب جداگانه دیگری به آن و پس از آن دوران آن مدنی در  بررسی این بخش از تاریخ امریکا و جنبش های
 خواهم پرداخت. اینجا فقط اشاره کوتاهی بود به آنچه در این دوران گذشت.

 
 :حزبی متفاوتی با هم داشتندتعلق  هر کدام از آنهانگاهی به رئیس جمهورهای امریکا در چند دهه گذشته و تعلق حزبی آنها نشان می دهد که 

 ( ۱۹۴۵تا آوریل  ۱۹۳۳دمکرات )مارس از حزب  فرانکلین روزولت
 (۱۹۵۳تا ژانویه  ۱۹۴۵دمکرات )آوریل  از حزب هری ترومن

 (۱۹۶۱تا ژانویه  ۱۹۵۳جمهوریخواه )ژانویه  از حزب دوایت  آیزنهاور
 ( ۱۹۶۳تا نوامبر  ۱۹۶۱دمکرات ) ژانویه  از حزب جان کندی

 ( ۱۹۶۹تا ژانویه  ۱۹۶۳دمکرات ) دسامبر  از حزب دون جانسونلین
 (۱۹۷۴تا آگوست  ۱۹۶۹جمهوریخواه ) ژانویه  از حزب ریچارد نیکسون

 (۱۹۷۷تا ژانویه  ۱۹۷۴جمهوریخواه )آگوست  از حزب جرالد فورد
 (۱۹۸۱تا ژانویه  ۱۹۷۷دمکرات )ژانویه  از حزب دمکرات جیمی کارتر

همچنان همان شیوه کینزی بود که فرانکلین روزولت در تا زمان کارتر با بحران های اقتصادی علیرغم وابستگی حزبی آنها آنها  همهاما راه حل مقابله 
 دوران بحران کبیر بکار برد.

 
یستم اشتغال و توسعه سدر مقام ریاست جمهوری نشستند با تقویت بخش دولتی و سرمایه گذآری در بخش دولتی و ایجاد تا پیش از کارتر، همه کسانی که 

های  دوره ای  با بحران رودررویین روسای جمهوری بودند که در های خدمات اجتماعی بحران ها را کنترل کرده و دور می زدند. نیکسون و فورد آخری
 ا بحران بروند. باز هم علیرغم میل جمهوریخواهان مجبور شدند به همان روش گذشته و به قول معروف مدل کینزی اقتصاد به مقابله ب

 
افزایش  % ۱۲.۳مواجه شد. تورم به بیشتر از  ۱۹۲۹فورد در ابتدای دوره ریاست جمهوری خود با یکی از بدترین بحران های اقتصادی پس ازرکود کبیر 

اقتصاد دان های مکتب او توصیه  افزایش یافت. او سعی کرد که با سیاست های مالیاتی و پولی واعتباری که فریدمن و % ۷.۸پیدا کرد و بیکاری نیز به 
آنها عمل نمود. فورد  می کردند اوضاع را کنترل کند. ولی از آنجا که کنگره و سنا تماما در آن دوران در اختیار دمکرات ها بود به پذیرش سیاست های

ان ریاست جمهوری فورد ریس شورای تمام دور که در  Alan Greenspanجمهوری است که تالش می کند با توصیه آلن گرین سپن  ئیساولین ر
به روش فریدمن عمل کند. آلن گرین سپن همان فردی است که در زمان کارتر به ریاست بانک مرکزی امریکا گمارده شد و  بود مشاوران اقتصادی او

در اختیار می گیرد و در حقیقت  کاستپولی و بانکی و مالی آمری برای چند دهه ریاست این بانک را که مهمترین ارگان تصمیم گیری در سیاست های
 دوران نئولیبرالیسم با توصیه های او از زمان کارتر و سپس در دوران ریگان آغاز می شود.

 
 در بخش آینده این مطلب به دوران ریگان پرداخته می شود.

 
 رضا فانی یزدی 

  ۲۰۲۰اول ژوئن 
 
۱. 

ی م مریکا می توانید به لینک زیر مراجعه کنید که کار تحقیقی بسیار با ارزشی انجام گرفته وبرای اطالع بیشتر در مورد این احزاب و جنبش کارگری ا
 /http://depts.washington.edu/labhistتواند برای جنبش چپ و کارگری در ایران نیز به عنوان مدلی از یک پروژه موفق قبل استفاده باشد. 

 
2. 

 می توانید ببینید.  Trumboآنچه که بر آنها رفته است را در فیلمی تحت عنوان گوشه ای از 
 https://www.youtube.com/watch?v=jLuxQhdUqLY 
 
* 

rooz.com/?p=30187-https://akhbar 
** 

ooz.com/?p=30985r-https://akhbar 
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 نمایشی از چهره واقعی نئولیبرالیسم ، دوره ریگان چهار: بخش
 

به زمینه این گفتگو در میان دوستان ایرانی اشاره رفت و « پایان تاریخ یا آغازی دیگر(: ۱بن بست نئولیبرالیسم )»در بخش اول این مطلب با عنوان 
 *.شت و درمان در آمریکا توجه شدبیشتر به پیامدهای این اندیشه در عرصه بهدا

 
و برای شناخت نئولیبرالیسم دوران جدید و پروژه آنها در آمریکا نگاهی به « عصرطالیی لیبرال دمکراسی (: ۲نئولیبرالیسم )»عنوان بادر بخش دوم 

وران نمی توان تغیرات بعدی را به ویژه در دوران ریاست جمهوری روزولت انداختم که دوران طالیی لیبرال دمکراسی در آمریکاست و بدون درک آن د
 دوران ریگان درک کرد. **

 
تا روی کار آمدن ریگان به دوران پس از روزولت « وحشت سرخ، سرکوب کمونیست ها و اتحادیه های کارگری(: ۳نئولیبرالیسم )»عنوان بادر بخش سوم 

 بر امریکا و جهان سرمایه داری است.***پرداخته شد که الزمه فهم دوران ریگان و چیره شدن نئولیبرالیسم 
  

 این دوران و تحوالت پس از آن می پردازم. در در این بخش به دوران ریگان و تغییرات
 

 نئولیبرالیسم دوران جدید 

 
ت زدایی ، مقرراترل قیمت هااز بین بردن کنامروزه بیشتر به مدلی از مدیریت و رشد در کشورهای سرمایه داری اطالق می شود که به دنبال نئولیبرالیسم 

رمی باشد. هدف این مدل بازگذاشتن تاز مناسبات بازار و کاهش موانع تجارت و کمتر کردن نفوذ دولت در اقتصاد از طریق خصوصی سازی هر چه بیش
دولت در خدمت بیشتر سرمایه و کم بر بازار و به کار گرفتن ادست سرمایه داران در افزایش سودآوری است و حذف دخالت های دولتی در مناسبات ح

 سودآوری بیشتر برای سرمایه داران.
 

اینکه نئولیبرالیسم همان سرمایه داری در دوران گلوبالیزاسیون و یا سرمایه داری  ، از جملهبعضی ها سعی کرده اند با تعاریف دیگر و گاه من درآوردی
 رد نئولیبرالیسم را به بیراهه بکشانند.موضوع گفتگو را عوض کرده و کل صحبت در مو ،عصر دیجیتال است

 
پیدایش آن در قرن بیستم توسط ایدئولوگ های آن مثل فردریک هایک  ینئولیبرالیسم که مورد نقد و گفتگو در این مطلب است پدیده ایست که از همان ابتدا

Friedrich August von Hayek  و میلتون فریدمنMilton Friedman تفاوت از ظهور بحران های سرمایه داری و اساس دیدگاهش تحلیل م
است. صاحبان این اندیشه معتقد بودند که بحران های سرمایه داری حاصل سیاست های نادرست پولی است و به  بوده چگونگی پاسخگویی و عبور از آن

ریه نظ و برون رفت از آنها بحران های سرمایه داریاز پیشگیری همین دلیل با نظرات دیگر اقتصاددان ها از جمله کینز در این مورد مخالف بوده و برای 
ذاری های مایه گدیگری را تولید کردند. به نظر آنها با ایجاد مشاغل توسط دولت برای رفع مشکل بیکاری که یکی از پیامدهای اولیه بحران ها بود و یا سر

 لت نمی توان بر این بحران ها فائق آمد و این راه را که بخشی از مدیریتکالن در زمینه های زیربنایی اقتصادی و افزایش حضور و قدرت و کنترل دو
، شیوه مناسبی نمی دانستند چرا که آنها علت بحران را در جای دیگری می دیدند. به نظر آنها بحران را نه از طریق د و بازار را به دولت می سپارداقتصا

و آن سیاست پولی بود. به نظر  ،که از طریق دیگری می باید حل کردتی و دخالت بیشتر دولت افزایش مشاغل توسط دولت و یا سرمایه گذاری های دول
  Great Depressionو فرو رفتن آن به رکود بزرگ اقتصادی  ۱۹۲۹می توان نامید، علت اصلی بحران اقتصادی  ن که او را پدر نئولیبرالیسمفریدم

بی توجهی دولت به بهره های بین بانکی توسط بانک فدرال که موفق نشد با سرعت  نیز پولی بود وبسته شدن بانک ها و مسدود شدن شبکه اعتباری و 
 ،حرکت پول را ممکن کند. او و دیگر همفکرانش معتقد بودند که با تزریق پول بیشترجریان الزم وارد عمل شده و به اندازه الزم بهره ها را کم کرده و 

اهش بهره های میان بانکی کوتاه مدت فراهم می شود و این اقدام به حفظ بانک ها به عنوان شریان کنترل و حرکت پول امکان مبادله اعتباری  از طریق ک
 کمک می کند و این آن چیزی است که اقتصاد بازار بنیاد را می تواند از بحران در آورده و حتی مانع از ورود آن به بحران گردد. 

 
 Heritageهای فکری و گروه هایی که با محافل بزرگ سرمایه داری در ارتباط بودند از جمله بنیاد هریتاج  اطاق ۷۰در آمریکا در اوایل دهه 

Foundation موسسه هوور ،Hoover Institution موسسه تشکیالت اقتصادی آمریکا ،American Enterprise Institute اتاق بازرگانی آمریکا ،
Chamber of Commerce of the United States  و سازمان تولیدکنندگان امریکاNational Organization of Manufacturers  دور

اقتصادی   و رکود Inflationکه وضیعتی است همزمان از وجود تورم   stagflation تورم-رکود هم جمع شده و به این نتیجه رسیدند که پدیده اقتصادی
Stagnation  کینزی بوجود می آید. به همین دلیل آنها پیشنهاد کردند که این شیوه برخورد کنار گذاشته شده  قتصادادر نتیجه اعمال شیوه های مرسوم به

م بازار به مکانیسباید  ،از این وضیعت برای برون رفتکراتیک و سیاسی دولت وو به جای تصمیم گیری و دخالت و سرمایه گذاری از طرف دستگاه بور
 . ردهیز کو از دخالت در بازار پر همتوسل شد

 
 ریاست جمهوری امریکا را در اختیار داشت همین رویه را پیش گرفت.  ۱۹۸۹تا  ۱۹۸۱که از سال  Ronald Wilson Reaganرونالد ریگان  

 
 ی مارگارته نئولیبرالیسم بیشتر یادآور دوران روی کار آمدن رونالد ریگان در مقام ریاست جمهوری است که همزمان است با نخست وزیرژدر آمریکا وا

ی بر زندگ همی در حوزه اقتصاد و در نتیجهتاچر در انگلستان که تقریبا هر دوی آنها بطور همزمان به رفرم هایی در این زمینه دست زدند که پیامدهای م
  .سته اای سرمایه داری تبدیل شدمردم در این کشورها گذاشت و از آن پس به روند اصلی و حاکم بر اقتصاد و سیاست در کشوره
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 های اصلی نئولیبرالیسم میتوان به خصوصی سازی هر چه بیشتر بخش های اقتصاد دولتی، از میان بردن مقررات به نفع سرمایه داران و مقرراتکارکرداز 
 شتربه نفع حضور هر چه بی یدولتدستگاه خدمات عمومی و کوچک تر کردن  بودجه دولتی برای اهشگسترش بخش های خصوصی و ک زدایی برای

 موسسات خصوصی نام برد.
 

 با روی کار آمدن ریگان چرخش به نیولیبرالیسم یا 
Reaganomics  در اقتصاد و سیاست در

ز اآمریکا انجام گرفت. ریگان که خود در گذشته 
های هنرمندان  رهبران یکی از بزرگترین اتحادیه

Screen Actors Guild  بود و در دوران
دمکرات را که نقش روزولت جوانی اش فرانکلین 

موثری در بسیاری از برنامه های عمومی به نفع 
 درمانی می ستوهمردم ایفا کرده بود را به عنوان ق

به محافل راست افراطی گرایش  ۵۰در دهه کم کم 
پیدا کرد. گفته می شود او در آن دوران برای پلیس 

خبر چینی می کرده و اسامی   FBIامنیت آمریکا 
هواداری از را که مظنون به  هنرمندان هالیوود

گزارش می داده   FBIبوده اند را به  مکمونیس
است. او در دوران کندی و جانسون از مخالفین 
طرح بیمه های درمانی برای سالمندان تحت نام 

Medicare  بود و آنرا در زمره اقدامات
می دانست و همچنین  خطرناک سوسیالیستی

 Foodها  مخالف کمک های غذایی به کم درآمد
Stamp Program    و افزایش حداقل دستمزد

به عنوان  ۱۹۶۴برای کارگران بود. او در 
سخنگوی کاندیدای دست راستی و محافظه کار 

 وارد کارزار انتخاباتی او شد. سابقه آشنایی ریگان با فریدمن نیز به همین دوران بر می گردد.   Barry Goldwaterگلدواتر جمهوریخواه
 

ریگان در همان  ور اقتصادی و نویسنده سخنرانی های گلد واتر بود و ریگان نقش سخنگو و تبلیغات چی را برای گلد واتر بازی می کرد. امشفریدمن 
مه یدر سیاست باز کند. ریگان در مخالفت با طرح براه خود را دوران به عنوان یک چهره محافظه کار دست راستی شناخته شد و بدین ترتیب موفق شد که 

در سخنرانی به مردم هشدار می دهد که اگر من و شما دست به اقدامی نزنیم وقتی از خواب بیدار شویم می بینیم  ۱۹۶۱در سال   Medicareهای درمانی 
 (۱)د.که سوسیالیسم پیروز شده است و فردا برای بچه ها و نوه های خود باید از روزهایی بگوییم که مردان و زنان در امریکا آزاد بودن

  
ر عهده را ب ریگان موفق شد که دو دوره به فرمانداری کالیفرنیا انتخاب شود. در دوره فرمانداری او در کالیفرنیا، فریدمن نقش مشاور اقتصادی ریگان

با پیروزی  ۱۹۸۰رنیا در داشت و به او در چگونگی مواجهه با بحران اقتصادی در آن دوران مشورت داد. ریگان پس از دو دوره فرمانداری ایالت کالیف
 ۱۹۸۱برای دو دوره متوالی از ژانویه سال و  ن زمان به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کردآرئیس جمهور دمکرات   Jimmy Carterبر جیمی کارتر 

 .در این مقام باقی ماند ۱۹۸۹تا ژانویه  
 

و ناس اقتصادی افریدمن بار دیگر در مقام کارش ،پس از انتخاب ریگان به ریاست جمهوری
ملحق شد. ریگان با مشورت های اقتصادی فریدمن توانست بحران  ویبه حلقه نزدیکان 

اقتصادی در امریکا  را این بار نه به شیوه مرسوم کینزی که به مدلی که فریدمن به آن باور 
داشت مدیریت کند. ریگان کمترین توجهی به بیکار شدن میلیونها نفر نداشت و حاضر نشد 

برای رفع مشکل بیکاری از طریق سرمایه گذاری های کالن در پروژه های زیربنایی  که
 عمل نماید. 

 
او از همان ابتدای انتخاب خود با کاهش نرخ مالیات ها به نفع سرمایه داران  و حذف 

ت با مخالف نیز رشد اقتصادی و حمایت از به بهانه اقتصادی مقررات در زمینه های مختلف
های کارگری فصل جدیدی را در تاریخ امریکا گشود که به نئولیبرالیسم معروف  با اتحادیه

جام او نتوانسته بودند ان ان پیش ازاهشد. ریگان تصمیم گرفته بود که آنچه را که جمهوریخو
عملی کند. هدف او بازگشت به دوران پیش از روزولت و حذف همه اشکال کنترل  دهند

ک تر کردن حوزه عمل دولت در اقتصاد کشور بود. او دولتی بر اقتصاد و هر چه کوچ
تصمیم گرفته بود که به مدل اقتصاد کینزی پایان داده و تا آنجا که ممکن است دستاوردهای 

  از مردم بازپس ستاند. دوران روزولت به جای مانده بودگذشته را که از 
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هوایی در فرودگاه ها که توسط اتحادیه آنها  ترافیکرخورد با اعتصاب کارمندان کنترل او مخالف اتحادیه ها و فدراسیون های کارگری بود و در اولین ب
The Professional Air Traffic Controllers Organization or PATCO  سازماندهی  ۱۹۸۱اش در آگوست در سال اول ریاست جمهوری

قرارداد جدید خواهان کاهش ساعات بر سر مذاکره  در هنگام کاری جمعی،دید قرارداد شدت تمام برخورد کرد. اتحادیه کارمندان با فرارسیدن زمان تم اشد ب
نفر از اعضای  ۱۲۰۰۰کار و افزایش دستمزد کارمندان بود و از آنجا که به توافقی دست پیدا نکردند، اتحادیه تصمیم به اعتصاب سراسری گرفت و بیشتراز 

 اتحادیه دست از کار کشیدند.
 

گشت به ج خواهد کرد. کارمندان از بازاوگرنه همه آنها را اخر گردندهای خود بازساعت ضرب االجل از همه آنها خواست که به کار ۴۸ ریگان با تعیین
 نه تنها به مطالبات اتحادیه پاسخ نداد که کارمندانبه جای  و جایگزین کردن نظامیان خودداری کردند و ریگان با آوردن نظامیان به محل های کار کار

کار اخراج کرد که برعلیه اتحادیه نیز به دادگاه  نفر از اعضای اتحادیه را از ۱۲۰۰۰همگی کارمندان اعتصابی را از کار اخراج کرد. او نه فقط بیش از 
ن اتحادیه ه بزرگتریهوایی را به انحالل کشاند. این اتحادی ترافیکشکایت کرده و خواستار خسارت شد و بدین ترتیب اتحادیه سراسری کارمندان کنترل 

سال با شدت عمل رئیس جمهور نئولیبرال سرکوب می شد. این  ۱۳تاسیس شده بود و حاال پس از  ۱۹۶۸هوایی بود که در سال  ترافیککارمندان کنترل 
نها در مناسبات دولت با آ شد برای دیگر کارفرمایان و تهدیدی بود برای اتحادیه های کارگری که فصل جدیدی سرمشقیاعتصاب و شیوه برخورد ریگان 

 .بودآغاز شده 
 

و  هوایی کنترل ترافیکهستیم. سرکوب اتحادیه  ارگران و کارمندان در اتحادیه هادر این دوران و تمام سالهای پس از آن ما شاهد کاهش چشمگیر تعداد ک
سال  ۸مناسبات کار و سرمایه در آمریکا می داد. در مدت تی بود که نشان از دوران جدیدی در صاعتصابی ضرب ش مندانمخالفت با استخدام مجدد کار

 درصد کاهش پیدا کرد و این روند نزولی همچنان تا به امروز ادامه دارد. ۱۶درصد نیروی کار به  ۲۰ریاست جمهوری ریگان تعداد اعضای اتحادیه ها از 
 
 

 
 
 

کارگران در واحدهای صنفی برمی آمدند بدون  دیگر دند و کارگرانی که در صدد سازماندهیدر دوران ریگان اعتصابات کارگری به شدت سرکوب می ش
ری می کردند و تا دلیل از کار اخراج می شدند. کارفرماها در این دوران از مذاکره با اتحادیه ها سر باز زده  و از بستن قراردادهای جمعی با آنها خوددا

 م کارگران موقتی از استخدام کارگران دائمی سر باز میزدند. دوران ریگان از این نظر نقطه عطفی در تاریخ آمریکاست.آنجا که برایشان ممکن بود با استخدا
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در بخش تعداد اعضای اتحادیه ها نمودار زیر نشاندهنده تغییرات در تعداد اعضای اتحادیه ها در بخش های دولتی و خصوصی است و نشان می دهد که 
 با چه سرعتی رو به کاهش گذاشته است. ۸۰دوران ریگان در دهه  خصوصی و بویژه در
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اما درست در همان زمان از تعداد اعضای اتحادیه های  افزایش می یابدکه چگونه با اینکه تعداد کارگران هر ساله میلیونها نفر  دهد میشان نجدول زیر 
 دوران ریگان به آشکارترین شکل آن می توان دید. . این تفاوت را درمی شودکارگری به شدت کاسته 

 توجه کنید که در این جدول تعداد کارگران عضو اتحادیه ها به میلیون نفر است.
 

به عنوان مثال مقایسه کنید دو دهه مختلف را که دهه 
از ریگان و دهه دوم دوران ریگان  پیشاول دوران 

عداد ت ۱۹۸۰تا  ۱۹۷۰. در دهه اول بین سالهای است
دا یافزایش پ نفر میلیون ۲۲کل کارگران به بیش از 

هزار نفر از  ۲۴۰ حدود می کند ولی در این دوره
د. در دهه دوم تعداد اعضای اتحادیه ها کم می شو

سر کار  ۱۹۸۱او در ژانویه  -که دهه ریگان است 
به تعداد  -در ریاست جمهوری است  ۱۹۸۹آمده و تا 

فه می شود ولی از میلیون نفر اضا ۲۴کارگران 
تعداد اعضای اتحادیه ها یک میلیون نفر کم می شود. 
حاال اگر به دهه بعد از آن باز نگاه کنید می بینید که 

میلیون به  ۱۳۸در این دهه نیز تعداد کارگران از 
میلیون  ۲۷میلیون افزایش یافته است، یعنی  ۱۶۵
 ۱۶.۷تعداد اعضای اتحادیه ها از  اماداشته،  رشد
پیدا کرده  نفر کاهش میلیون ۱۶.۲به  نفر یونمیل

است. مقایسه این سه دهه نشان می دهد که بدترین 
های کارگری دوران ریگان  دوران برای اتحادیه

که بیشترین تعداد از اعضای خود را از دست  بوده
 باقی است. نیز داده اند و آسیب آن تا به امروز

 
یه ها با از ساله ریگان نه تنها اتحاد ۸در دوران  

دست دادن اعضای خود قدرت مبارزاتی خود را از 
دست دادند که بخش بزرگی از توان مالی آنها نیز 
از دست رفت. توانایی مالی اتحادیه ها نقش مهمی 

آنها داشته و مهمتر از آن نقش مهمی  فعالیتدر ادامه 
 در حمایت از کارگران در دوران اعتصاب ها دارد.

 
نفری کارمندان  ۱۳۰۰۰رگ پس از اعتصاب بز

هوایی که به شدت سرکوب شد، ما  ترافیککنترل 
که در  تقریبا دیگر شاهد اعتصابات بزرگ کارگری

آن بیش از هزار نفر شرکت داشته باشند نیستیم. 
نمودارزیر نشاندهنده تعداد اعتصابات در آمریکا در 

است. محور چپ  ۲۰۰۹تا  ۱۹۷۰طول سالهای 
تصابات بزرگ است که بیش از نشاندهنده تعداد اع

نفر در آن شرکت کرده اند. دوره ریاست  ۱۰۰۰نفر در آن شرکت داشته اند و محور سمت راست نشاندهنده تعداد اعتصابات کوچک تر است که زیر  ۱۰۰۰
در این دوره تعداد اعتصاب ها به شدت است. ادامه دارد چنانکه می بینید بدترین دوران از این نظر  ۱۹۸۹شروع می شود و تا  ۱۹۸۱ریگان که از سال 

  .کاهش یافته که در تاریخ اعتصابات کارگری در آمریکا تا پیش از آن هرگز دیده نشده است
 
 



36 
 

 
 
 

نرخ عضویت کارگران در اتحادیه ها در سراسر امریکا و در همه  شدیدبرای اینکه بهتر ببینید که چگونه سیاست های ضد اتحادیه ای ریگان به کاهش 
 ایالت ها عمل کرده است، می توانید دو نمودار زیر را باهم مقایسه کنید. 

 

 
 .های مختلف یک سال قبل از روی کار آمدن ریگان است لتادرصد عضویت در اتحادیه ها در ای نمودار باال نشاندهنده
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 .از رفتن ریگان است نمودار باال نشاندهنده درصد عضویت در اتحادیه ها در ایالت های مختلف یک سال بعد

 

 فاصله طبقاتی و رابطه آن با اتحادیه های کارگری 

درآمد و سازماندهی کارگران و کارمندان  کل های مختلف اجتماعی از گذشته نشان داده است که در امریکا بین سهم گروه حقیقات در طول یک صد سالت
رآمد میزان د ،کارگران و کارمندان در اتحادیه ها کم شده عضویت گذشته هرگاه درصد ک صد سالدارد. تقریبا در تمام ی در اتحادیه ها رابطه مستقیم وجود

بهترین دوره ها برای این مقایسه در دوران روزولت و ریگان است. در دوران روزولت  .افزایش پیدا کرده است -و بخصوص یک درصد باال  -دهک باال 
د در کاهش پیدا می کناز کل درآمد درآمد افزایش یافته و سهم یک درصد باال کل آنها از بینیم که چگونه سهم  با افزایش تشکل کارگران در اتحادیه ها می

است. منحنی آبی نشان دهنده درآمد یک درصد باالست و منحنی قرمز نشاندهنده تعداد اعضای اتحادیه ها  عکسحالیکه در دوران ریگان کامال در جهت 
 می باشد.
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دل درآمد به نفع دهک باال نیز تغییر می کند. با افزایش تعداد و اکه چگونه با تغییر در تعداد اعضای اتحادیه ها و قدرت آنها تع مزیر باز می بینیدر نمودار 

ند و این را در دو دوره قدرت گرفتن اتحادیه ها درآمد دهک باال کاهش پیدا کرده و با کم شدن تعداد و قدرت اتحادیه ها درآمد دهک باال افزایش پیدا می ک
که دوران رشد و قدرت گیری اتحادیه های کارگری است و در دوران ریگان و پس از آن  ۱۹۴۹از همه بهتر می توان دید. از ابتدای دوران روزولت تا 

 که دوران افول قدرت اتحادیه های کارگری و آغاز دوره نئولیبرالیسم در آمریکاست.
 

 درصد باال از نظر سهم بری از درآمد در امریکا (  ۱۰و منحنی قرمز نشاندهنده سهم درآمد دهک باالست ) ها هد اعضای اتحادیتعدامنحنی آبی نشاندهنده 
 

 
 

یر ز مد طبقه متوسط نیز ارتباط تنگاتنگی با میزان تشکل کارگران و کارمندان در اتحادیه ها دارد. نمودارآم دردر همین رابطه باید توجه کنید که چگونه سه
 به خوبی نشان می دهد. ۲۰۱۲تا  ۱۹۶۷ساله از سال  ۴۵این تغییرات را در یک دوره 
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و هیچ تغییری نکرد. او در تمام آن دوران مخالف باال بردن  مانددوران ریگان تنها دورانی است که در دو دوره ریاست جمهوری او حداقل دستمزد ثابت 
 .کاهش دهدسال  ۱۸داقل دستمزد را برای جوانان و افراد زیر حداقل دستمزد بود و حتی تالش کرد که ح
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 ماعی در امریکا تریگان و سیستم خدمات اج
 

ته در یکی دیگر از عرصه هایی که در دوره ریگان مورد تعرض قرار گرفت عرصه خدمات اجتماعی و درمانی بود که مهمترین دستاورد دوران گذش
که چگونه در دوره ترومن و م ره کرداا آن زمان جرات کرده بود که به آن نزدیک شود. در بخش قبلی همین مطلب اشکسی ت تاریخ آمریکا بوده و کمتر

نه حتی آیزنهاور تالشهایی در جهت گسترش بیشتر حوزه خدمات اجتمایی انجام گرفت و کندی و جانسون نیز در این زمینه به اقدامت مهمی در زمی
یی دست زدند و دیگر روسای جمهور پس از آنها اگر کمکی در گسترش آن نکردند حداقل عملی در جهت محدود کردن خدمات درمانی و کمک های غذا

 برچسبدر تمام دوره های گذشته تالش فراوانی در جهت بی اعتبار کردن این پروژه ها نموده و آنها را با  ریگان هموارهاین خدمات انجام ندادند. البته 
 انجام نگرفته بود. در این زمینهاقدامی عملی  تا پیش از ریاست جمهوری وی هنوز ولی ی کردسوسیالیستی محکوم م

 
با روی کار آمدن ریگان و پس از هجوم او به اتحادیه های کارگری، نوبت به محدودکردن خدمات اجتماعی رسید. او با سخت کردن شرایط برای 

را  مزایای از کارافتادگی بیش از یک میلیون نفر و کاری کرد که صادر کرد  کار آمدن خود دستوری در سال اول سر ،متقاضیان بیمه های از کارافتادگی
برخورداری از خدمات دوران ازکارافتادگی در به . نمودار زیر نشان می دهد که چگونه میزان افراد واجد شرایط با تغییر قوانین مربوط از دست دادند

 می بینید که درست پس از رفتن او دوباره تعداد افراد واجد شرایط رو به افزایش می گذارد.  .دره ریگان به یکباره سقوط می کندو
 

 
 

از دست داده اند. دالیل بیرون رفتن آنها از این  ۲۰۰۴تا  ۱۹۶۳مزایای ازکارفتادگی را در طول سالهای  ی را نشان می دهد کهافراد زیر تعدادنمودار 
این  و است. دلیل سوم واجد شرایط نبودن از نظر پزشکی : بازنشستگی، مرگ و دالیل پزشکیهده می کنید گوناگون استبرنامه چنانکه در نمودار مشا

نفر ازین  ۶۰از هر هزار نفر، اگر تا آن زمان همان جایی است که با سختگیری های ریگان بسیاری از افراد مزایای از کارافتادگی خود را از دست دادند. 
  نفر کاهش پیدا کند. ۱۰این تعداد به کمتر از  موجب شد که در زمینه دالیل پزشکی سختگیری های دوران ریگانر می شدند، مزایا برخوردا
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سط ودر دوره ریگان با سخت تر کردن هر چه بیشتر شرایط برای متقاضیان دریافت مزایای ازکارافتادگی بیش از هر زمان دیگری این درخواست ها ت
 و شد و این افراد با اینکه قادر به کار کردن نبودند از دریافت مزایای ازکارافتادگی  محروم می شدند یا مجبور بودند که با وجود بیماری مسوولین رد می

ه چند درصد ک ناتوانی جسمانی به کار ادامه داده و این به بدتر شدن شرایط جسمانی و سالمت روحی و روانی آنها منتهی می شد. نمودار زیر نشان می دهد
پذیرفته و یا رد شده است و دوران ریگان در این رابطه قابل  ۲۰۰۵تا  ۱۹۵۷از درخواست ها برای استفاده از مزایای ازکارافتادگی در در طول سالهای 

ه و بیشترین تعداد از درخواست توجه کنید می بینید که کمترین تعداد افراد از مزایا برخوردار شد ۱۹۸۹تا  ۱۹۸۱توجه است. اگر به دوره او در سالهای 
 ها رد شده است.
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بیشتر این افراد کسانی بودند که به  دالیل بیماریهای عضالنی و مفاصل چون برخوردار از مزایای ازکارافتادگی در دوران ریگان کاهش یافت.  تعداد افراد
کار  در بهاتصادفات در حین کار و یا بیماریهای مربوط به مرض قند ق کمردرد و یا بیماریهای روانی و عصبی، مشکالت تنفسی و یا صدمات حاصل از

م که تعداد افراد برخوردار می بینیآنها برای استفاده از مزایای ازکارافتادگی موافقت نمی شد. در جدول زیر  درخواستکردن نبودند ولی در دوران او با 
 .یش یافته استاز مزایای ازکارافتادگی پس از دوران ریگان دوباره افزا
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ش ت از پیریگان در دو دوره ریاست جمهوری خود دشمن خدمات تامین اجتماعی بود و بسیاری از مزایا را قطع کرد. او بیمه بیکاری را به تمسخر"تعطیال
ام تالش خود را معطوف به این کرده بود پرداخت شده برای مشتی مفتخور" نامیده و قوانین مترقی مالیاتی را "زاییده افکار کارل مارکس" می نامید. او تم

ه بخش ب درصورت امکانبه سیستمی داوطلبانه تبدیل کرده و  که به سن بازنشستگی می رسیدند بود که سیستم تامین اجتماعی را که شامل همه افرادی
 خصوصی واگذار کند.

 
بودجه  و مربوط به سالمندان و بازنشستگانقابل توجهی از بودجه خدمات درمانی دنبال از بین بردن برنامه تامین اجتماعی بود بلکه بخش ه ریگان نه تنها ب

 را قطع کرد.کمک های غذایی برای افراد کم درآمد و خانوده های پرفرزند 
 

 
 

در پاسخ به پرسشی  ۱۹۶۴رادیویی در اکتبر  یک گفتگویدر ریگان  در امریکا میلیونها دانش آموز تنها وعده ی غذای گرم را در مدرسه می خورند.
پس از ریاست جمهوری هم هیچ توجهی به مسئله فقر و گرسنگی نداشت و به ، و غذایی هستندگفته بود آنها در رژیم در امریکا میلیون گرسنه  ۱۷ درباره

 همین دلیل بخشی از بودجه نهار در مدارس را قطع کرد. 
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آمدهای باال شکاف طبقاتی بشدت بیشتری افزایش پیدا کرد. در نمودار زیر تغییر سقف مالیات بر در دوره ریگان با تصویب قوانین جدید مالیاتی به نفع در 
 کاهش پیدا می کند.  %۵۰به  %۷۰درآمدها توست دولت فدرال را مالحظه می کنید. در دوره او این سقف از 

 

 
 

کاهش و  Regulationsتا آنجا که در توانش بود به حذف مقررات  او. انتقال یافت در دوره ریگان تا آنجا که امکان داشت همه چیز به بخش خصوصی
حتی اداره  War Against Drugبازار اقدام کرد. در دوره او برای اولین بار با ادعای جنگ بر علیه مواد مخدر  اقتصاد و داران کنترل بر رفتار سرمایه

واگذار می  به بخش خصوصیریکا بود که اداره امور زندان ها به صورت قراردادی زندان ها به بخش خصوصی منتقل شد. این برای اولین در تاریخ آم
 شد.
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هزار نفر افزایش یافت که بیشتر  ۶۲۷ساله ریاست جمهوری ریگان این تعداد به  ۸هزار زندانی وجود داشت. با پایان دوره  ۳۲۹در آمریکا  ۱۹۸۰در سال 
 ادامه پیدا کرده است. تا به امروز نیزاین وضیعت  تعداد زندانیان را سیاهان تشکیل می دادند و

 
سال تعداد زندانیان از  ۳۰یعنی در مدت  ۱۹۸۰تا  ۱۹۵۰آنچه در این نمودار قابل توجه است افزایش ناگهانی تعداد زندانیان در دوره ریگان است. از سال 

برابر افزایش پیدا می کند. افزایش تعداد زندانیان  ۲یاست جمهوری ریگان به سال ر ۸هزار نفر افزایش یافته و در مدت  ۳۳۰ حدودهزار نفر به  ۲۰۰حدود 
 سال گذشته است. ۳۰کل زندانیان در تمام تعداد  حداکثر ساله او بیشتر از ۸در دوران 

 
ه چگونه نابرابری در دوره های مختلف نابرابری در میزان درآمد خانواده ها بطور چشم گیری در دوران ریگان افزایش پیدا کرد. در نمودار زیر می بینید ک

ی می بینیم که در دوره هایاست و قبل توجه است که اولی وابستگی حزبی روسای جمهور  عاملدهنده دو  رات در عین حال نشانیتغییر کرده است. این تغی
ور است. ریت کشسی در گزینش روش نئولیبرالی در مدیدیگر تغییر اسا عاملکمتر بوده است.  به نسبت که دمکرات ها سر کار بوده اند میزان نابرابری

امروز این نابرابری در درآمد خانواده ها به نفع درآمد به تا  ی شوده روش های نئولیبرالی شروع مکه از آغاز دوره کارتر که تمایل بم در اینجا می بینی
گاه جامعه شناسی دانشارشد  تادهایست. این تحقیق توسط یکی از اسمشهود تر او دوره ریگان از این نظر از هر دوره دیگری  یر کردهیشدت تغه های باال ب

 (۲)انجام شده است. David Jacobsکبز یدیوید ج  ودولتی اوهای
 

 
 

 در ادامه این مطلب به وضیعت زندگی در دوران پس از ریگان و آنچه امروزه در جریان است خواهم پرداخت.
 

 رضا فانی یزدی 
 ۲۰۲۰جون  ۷
  
*  rooz.com/?p=30187-https://akhbar  

**rooz.com/?p=30985-https://akhbar  
***rooz.com/?p=32045-https://akhbar  

 
۱- 

AYrlDlrLDSQhttps://www.youtube.com/watch?v=    
 
۲- 

https://sociology.osu.edu/people/jacobs.184 
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  فقر و فروپاشی طبقه متوسط  ، توزیع ثروت در آمریکا :جمپن بخش
 

روت و تاثیر آن در عرصه های گوناگون توزیع ثچگونگی در این بخش به ، چند دهه گذشتهدر امریکا در در ادامه مطلب مربوط به پیامدهای نئولیبرالیسم 
 زندگی مردم پرداخته ام. 

 
دهه  توزیع عادالنه ثروت، بخش مهمی از سالمت اقتصادی هر جامعه است. در آمریکا طی چند دهه اخیر توزیع ثروت به شکلی نامناسب در مقایسه با

میان اقشار و طبقات مختلف در کشور شده است. شکاف طبقاتی گرچه در صورت پذیرفته و این امر موجب ایجاد شکاف بزرگ و بی سابقه ای  ۷۰و  ۶۰
 جامعه وجود دارد اما با ستم و تبعیض جنسیتی و نژادی و قومی این شکاف بیشتر افزایش می یابد.

 
زه نئولیبرالیسم، تقسیم فقر و از بین بردن فرصت های معجمطلب گذشته یکی از منابع اصلی ثروت، توزیع درآمد و دستمزد در یک کشور است. در 

داشتیم به میزان اشتغال، حداقل دستمزد و میزان دستمزد بر اساس حرفه های گوناگون و تفاوت دستمزد میان کارمندان و مدیران و اختالف نگاهی  برابر
وزیع درآمد و دستمزد در میان گروه های مختلف مردم پرداخته وتاثیر در این قسمت با نگاهی دیگر به تدستمزد میان طبقات گوناگون در این کشور. 

 ۲۰۱۶تا  ۱۹۶۳ساله گذشته مطالعه می کنیم. در این قسمت بر اساس اطالعات موجود از سال  ۵۰مستقیم آن را در توزیع و انباشت ثروت در امریکا در 
 به بررسی این روند می پردازم.*

 
 .دهک و یا صدک که در این مطلب از آنها استفاده می شود توضیحی داده شود رابطه با دو اصطالح قبل از آغاز صحبت بهتر است در 

 
انده یک دهک خو اگر کلیه خانواده ها را بر اساس میزان در آمد آنها از پایین به باال ردیف کرده و سپس به ده گروه جمعیتی مساوی تقسیم کنیم، هر گروه

عیتی مساوی تقسیم کنیم، به هر کدام از این گروه ها یک صدک می گوییم. هر دهک شامل ده صدک است. پس با توجه می شود، و اگر به صد گروه جم
میلیون نفری است که به ترتیب میزان ثروت و یا درآمد از  ۳۲میلیون جمعیت دارد وقتی از دهک صحبت می کنیم منظور گروهای  ۳۲۰به اینکه امریکا 

میلیون نفر  ۳۲میلیون نفر اول با کمترین درآمد، دهک دوم می شود گروه جمعیت  ۳۲ر می گیرند. پس دهک اول می شود میلیون قرا ۳۲عدد یک تا 
میلیون نفر آخر با باالترین درآمد. وقتی از دهک ها و صدک های خانوادگی صحبت می کنیم با  ۳۲دوم، و به همین ترتیب تا دهک آخر که می شود 

میلیون خانواده و هر صدک می  ۸.۳میلیون خانواده وجود داشته است پس هر دهک می شود  ۸۳کمی بیشتر از  ۲۰۱۸ا در سال توجه به اینکه در امریک
 هزار خانواده . ۸۳۰شود 

 
تعداد کل  شناخت و ترکیب جمعیت در امریکا به فهم بهتر این مطلب کمک می کند. به همین منظور دو نمودار زیر را تهیه کرده ام. در این نمودار ها

 جمعیت، جمعیت بر اساس سن، جنس، و ویژگی های نژادی و همچنین و تعداد و انواع خانواده ها بر اساس سرپرستی آنها نشان داده شده است.
 

 
 

 نشان می دهد.  ۲۰۱۸و  ۱۹۵۰نمودار زیر تعداد و انواع خانواده ها بر اساس سرپرستی آنها را در دو مقطع زمانی 
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یکی از عوامل اصلی اختالف طبقاتی و سطح زندگی در آمریکاست که در طول چند دهه گذشته به نفع دهک باالی هرم طبقاتی در کشور  میزان درآمد
 عمل نموده است. 

 
با تقری ۲۰۱۶تا  ۱۹۶۳طی سالهای )به رنگ آبی(  ۱۰صدک را می بینید. سهم درآمد ساالنه  ۹۰و صدک  ۵۰، صدک ۱۰صدک در نمودار زیر مقایسه 

بوده است و این در  ۱۹۶۳حتی کمتر از سال  ۲۰۱۰افزایش یافته و جالب است که این سهم در سال  ۱۴۴۵۹دالر به  ۱۳۲۶۲تغییری نداشته و از 
 نیز ۵۰دالر افزایش یافته است، که در حقیقت دو برابر شده است. سهم صدک   ۱۸۲۸۲۶دالر به  ۹۵۲۶۸در همین سالها از  ۹۰حالیست که سهم صدک  
 افزایش یافته است. ۶۴۹۵۹به  ۴۷۰۲۶تغییر چندانی نکرده و از 

 
دالر در سال   ۱۴۴۵۹به  ۱۷۳۵۵از  ۱۰درآمد صدک  ۱۹۷۰را مبدا مقایسه خود قرار دهیم، نتایج شگفت انگیز است. در مقایسه با سال  ۱۹۷۰حال اگر  

دالر  ۶۳۰۰۰حداقل   ۹۰ن باقی مانده و این در حالیست که درآمد صدک نیز در این دوره تقریبا یکسا ۵۰کاهش پیدا کرده است و درآمد صدک ۲۰۱۶
 افزایش پیدا کرده است.
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ن اقتصاد ن دورامقایسه دو دوره  در دو نمودار زیر نشانگر تاثیر نئولیبرالیسم بر توزیع درآمدهاست: نمودار نخست مربوط به دوره پیش از کارتر که پایا
 بعدی مربوط به دوره پس از کارتر که آغاز پیشبرد روش های نئولیبرالی در آمریکاست.کینزی در امریکاست و نمودار 

 
  ۱۰را در بر می گیرد. در این دوره چنانکه مالحظه می کنید درآمد صدک  ۱۹۷۵نمودار نخست در زیر مربوط به دوره پیش از کارتر است که تا سال 

دالر افزایش پیدا کرده  ۵۸۳۳۸دالر به  ۴۷۰۲۶از  ۵۰برابر شده است. درآمد صدک  ۱.۲۵عنی دالر افزایش پیدا کرده است، ی ۱۶۶۲۱به  ۱۳۲۸۶از 
برابر شده است. در این دوران چنانکه می بینید افزایش  ۱.۲۷دالر افزایش یافته که  ۱۲۱۱۰۴به  ۹۵۲۶۸از  ۹۰برابر شده و درآمد صدک  ۱.۲۴که 

 ر سه گروه تقریبا یکسان بوده است.ساله تقریبا برای ه ۱۲میزان درآمد در این دوره 
 

 
 

ه اختالف در نمودار زیر دوره پس از کارتر را که می توان مرحله اول نئولیبرالیسم در امریکا خواند می توانید مالحظه کنید که نشان می دهد چگون
 ۲۴۶۵ساله  ۴۰در این دوره  ۱۰ا کرده، صدک این میزان کاهش پید ۱۰تغییر کرده در حالیکه برای صدک  ۹۰درآمد به شکل تصاعدی به نفع صدک 

هزار  ۶۰در این دوره درآمدش تقریبا  ۹۰( افزایش یافته است. صدک  ۰.۰۸درآمدش کمتر از یک درصد ) ۵۰دالر از درآمدش کاسته شده است. صدک 
روش های نئولیبرالیسم در زندگی واقعی مردم در  این اعداد بهترین شواهد برای نشان دادن پیامدهایبرابر شده است.  ۱.۴۶دالر افزایش یافته یعنی 

 آمریکاست. 
  

 



49 
 

 
از این نظر بسیار قابل  ۱۹۹۰تا  ۱۹۸۰نمودار زیر همین تغییرات را در برش های ده ساله نشان می دهد. مقایسه درآمدها در دوره ریگان بین سالهای 

 توجه است. 
  

 
 

 ده ام که  نتایج آن شگفت انگیز است.در نمودار زیر نیز چند دوره را با هم مقایسه کر
 

  بوده و در آمد در این دوره برای هر سه گروه مورد نظر افزایش پیدا کرده است. ۱۹۸۰تا  ۱۹۶۳دوره اول که از 

  افزایش یافته است در حالیکه  ۹۰و  ۵۰است که دوره ریاست جمهوری ریگان است، در این دوره درآمد صدک  ۱۹۹۰تا  ۱۹۸۰دوره دوم از
 کاهش پیدا کرده است. ۱۰رآمد صدک د

  کاهش پیدا می کند. البته در این دوره و  ۱۰افزایش یافته اما باز درآمد صدک  ۹۰و  ۵۰است که درآمد صدک  ۲۰۱۶تا  ۱۹۹۰دوره سوم از
به  ۵۶۷۴۵ز ا ۵۰( درآمد صدک   ۱۹۹۰تا  ۱۹۸۰بسیار اندک افزایش داشته است. در دوره دوم )   ۵۰دوره پیش از آن درآمد صدک 

دالر است. در  ۱۷۷۱۲برابر  ۹۰دالر است در حالیکه در همین دوره افزایش درآمد صدک  ۲۷۸۹افزایش یافته که افزایش خالص آن  ۵۹۵۳۴
افزایش درآمد داشته  ۴۰۶۱۴برابر  ۹۰دالر است در حالیکه صدک  ۵۴۲۵برابر  ۵۰( افزایش درآمد صدک  ۲۰۱۶تا  ۱۹۹۰دوره سوم )  
دالر از  ۲۲۲دالر و در دوره سوم  ۴۲۹که محروم ترین بخش از جمعیت کشور است در دوره دوم  ۱۰آور این است که صدک است و تاسف 

 درآمد خود را دست داده است. 
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درصد کل  ۸۰ه شامل در نمودارهای زیر کل خانوارها به پنج گروه تقسیم شده اند، چهار گروه اول هر کدام نشان دهنده یک پنجم از کل خانوارها هستند ک

در نظر  خانوارها در آمریکاست. برای این چهار گروه سقف یا حداکثر درآمد آنها در نظر گرفته شده است، برای گروه پنجم حداقل میزان درآمد آنها
. قابل توجه است که حداقل ۲۰۱۸تا  ۱۹۶۷گروه بین سالهای  درصد باالی کشور از نظر درآمد هستند، یعنی ثروتمند ترین ۵گرفته شده است. این گروه 

برابر حداکثر درآمد  ۲سوم و  %۲۰برابر حداکثر درآمد  ۳دوم،  %۲۰برابر حداکثر درآمد  ۵اول،  %۲۰برابر حداکثر درآمد  ۱۰باال تقریبا  % ۵درآمد 
 چهارم افزایش داشته است.  ۲۰%

  

 
 

 
 
 

توان به ریشه اصلی این نابرابری در امریکا در چند دهه گذشته نظر انداخت. در زیر به با توجه به میزان درآمد که منبع اصلی انباشت ثروت است می 
 توزیع ثروت برای بخش های مختلف در امریکا می پردازم.

 

 توزیع ثروت در امریکا در نیم قرن گذشته
 

ه. نابرابری در میزان انباشت ثروت بسیار بیشتر از سال گذشته متوسط ثروت افزایش یافته است، اما نه برای همه گروه ها و نه به یک انداز ۵۰طی 
 ۱۸، یعنی خانواده های دارای کمترین ثروت، میزان ثروت آنها از منهای ۱۰برای صدک  ۲۰۱۶تا  ۱۹۶۳نابرابری در میزان درآمد است. بین سالهای 



51 
 

ن گروه که در برش یک دهم خانوارهای با پایین ترین درآمد کاهش پیدا کرده است. در حقیقت ای ۲۰۱۶دالر در سال  ۹۵۰به منهای  ۱۹۶۳دالر در سال 
 دالر بدهی باال آورده اند. ۹۵۰را تشکیل می دهند 

 
،  ثروت شان به دو برابر افزایش یافته است. خانواده های نزدیک به باالی نردبان ثروت، یعنی ۵۰خانواده های در میانه نردبان ثروت، یعنی صدک 

 ج برابر شده است.نیز ثروت شان پن ۹۰صدک 
 

درصد از کل خانواده ها هستند، ثروت شان هفت برابر شده  ۹۸به عبارت دیگر ، آنهایی که ثروتمندتر از  -هستند  ۹۹ثروت خانواده هایی که در صدک 
االی نردبان ثروت، شش برابر )یا خانواده های نزدیک به ب ۱۹۶۳است. این تغییرات نابرابری ثروت را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. در سال 

برابر ثروت خانواده های میانه نردبان ثروت  ۱۲ثروت  آنها  ۲۰۱۶دالر( ثروت خانواده های وسط نردبان را داشتند. اما در سال  ۱دالر در مقابل هر  ۶
 شده است.

 

 
 

در نظر گرفته شده و در نمودار پایین عمدا به  ۲۰۱۶و  ۲۰۰۱، ۱۹۶۳تفاوت دو نمودار باال و پایین در این است که در نمودار باال سه مقطع زمانی 
 را برگزیده ام.  ۱۹۹۵مقطع  ۲۰۰۱دلیلی که توضیح می دهم به جای مقطع 
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ن افزایش پیدا کرده است، گرچه هیچ نسبت منطقی در ای ۱۹۹۵تا  ۱۹۶۳آنچه در نمودار باال قابل مالحظه است این است که ثروت همه جمیعت از سال 

دالر افزایش ثروت  ۱۱۲دالر یعنی  ۹۴دالر به  ۱۸از منهای  ۱۰تغییرات وجود ندارد اما در مجموع همه صدک ها افزایش ثروت داشته اند. مثال صدک 
ثروت  هزار دالر به ۳۰۰میلیون و  ۲دالر افزایش پیدا کرده است، یعنی تقریبا بیش از  ۳۸۵۱۴۳۱دالر  به  ۱۴۵۷۲۰۱ثروتش از  ۹۹داشته و صدک 

همگی بخشی از ثروت خود  ۴۰و صدک  ۳۰،صدک ۲۰،صدک ۱۰می بینیم که صدک  ۲۰۱۶تا  ۱۹۹۵اش اضافه شده است. اما در دوره بعدی سالهای 
از مردم امریکا در این دوره ثروت خود را از دست داده اند و این در حالیست که ثروت  صدک  % ۴۰از دست می دهند، یعنی  ۱۹۹۵را نسبت به سال 

برابر افزایش یافته است. این نمودار نشان می دهد که چگونه فاصله  ۳میلیون دالر به  ۷با افزایش تقریبا  ۹۹برابر شده و ثروت صدک  ۲تقریبا  ۹۰
 طبقاتی از نظر انباشت ثروت در این دوره بین صدک های پایینی و باالیی زیاد ترشده و طبقه متوسط در این دوران کوچک تر شده است.

 
را در نظر گرفته ام. این سال از این بابت اهمیت دارد که پایان دوره ریگان در ریاست جمهوری  ۱۹۸۹سال  ۱۹۹۵نمودار زیر باز به جای مقطع  در

 یرد.گ است و می تواند برای مقایسه با دیگر دوره ها به عنوان اولین دهه از تسلط نئولیبرالیسم بر زندگی مردم و پیامدهای آن مورد توجه قرار
 

 
 

 

 سیاهچال فقر و بدبختی 
پایین ثروت مشاهده می شود، یعنی از صدک اول تا صدک دهم. ثروت صدک اول در سال فاجعه بار ترین پیامد فاصله طبقاتی در وضعیت ده تا صدک 

ر افزایش پیدا می کند. چنانکه می دال ۸۰۶۲۰به منهای  ۲۰۱۶دالر و در سال  ۱۵۱۵۱به منهای  ۱۹۸۹دالر بوده است که در سال  ۶۴۰۵منهای  ۱۹۶۳
درصد اول قرار گرفته اند روز بروز در فقر بیشتری فرو رفته و هیچ چشم انداز امیدی برای بیرون آمدن از  ۱۰تا  ۱بینید تمامی خانوادهایی که در بین 

میلیون  ۳۲مردم امریکا در آن مانده اند. اینجا بیش از  از %۱۰این سیاه چاله فقر و بدبختی برایشان قابل رویت نیست. اینجا سیاهچالی است که بیش از 
 نفر در فقر کامل بسر می برند و در این جاده یکطرفه و به سوی نابودی روان هستند.
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را در ( نشان داده ام. درآمد را در قسمت راست محور و میزان ثروت ۲۰۱۸(  و درآمد این گروه را )سال ۲۰۱۶در نمودار زیر میزان ثروت )سال 
 قسمت چپ محور می بینید. 
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 ثروت خالص خانواده ها در امریکا 
 

درصدی مالحظه می کنید که برای روشن ساختن تراکم صعودی ثروت، باز در  ۲۰متوسط ثروت خالص خانوادها را در نمودار زیر بر اساس تقسیمات 
تا  ۸۰درصدی باال را به دو بخش تقسیم کرده ام، بخش اول خانواده های بین  ۲۰درصد باال دو دهک در نظر گرفته شده است. یعنی این گروه  ۲۰میان 

 ۲۰آنچه در این نمودار قابل توجه است تفاوت متوسط ثروت خالص میان این گروهای  درصد. ۱۰۰تا  ۹۰درصد و بخش دوم خانواده های بین  ۹۰
برابر گروه  ۱.۸برابر گروه دوم است. گروه چهآرم ثروت اش  ۱.۶ثروت اش برابر گروه اول است. گروه سوم  ۱.۴درصدی است. گروه دوم ثروت اش 

 ۲برابر گروه چهارم است. البته اگر به دو دهک درون این گروه پنجم نگاه کنیم می بینیم که دهک پایین  ۱۲سوم است. گروه پنجم ثروت اش بیشتر از 
 ثروت دهک پایین است. برابر  ۵.۹برابر گروه چهارم ثروت دارد و دهک باال ثروت اش 

 

 
 
 

ه کمتوسط ثروت خالص خانواده بر اساس سن و سال نیز از چند نظر قبل بررسی است. اول اینکه در دوران اخیر جمعیت پیرتر پولدار تر شده است 
 پولدارتر شدن جمعیت پیر دارد.  نشاندهنده انباشت ثروت در طول چند دهه گذشته است. فقدان یک سیستم عادالنه مالیات بر ثروت نیز نقش مهمی در 

به سنین باالتر منتقل  ۲۰۱۶تا  ۱۹۸۹جالب است که ثروت هر فرد را در دوران مختلف سنی مالحظه کنید و اینکه چگونه میزان این ثروت طی سالهای 
 شده است.
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با در نظر گرفتن سقف درآمد یا دستمزد آنها تهیه کرده ام که گروه  ۵در نمودار زیر رابطه مستقیم دستمزد و انباشت ثروت را در سه مقطع زمانی برای 
ت شان افزوده نشان می دهد که چگونه خانواده های با درآمدهای پایین از نظر میزان ثروت روزبروز فقیرتر شده و خانواده های با درآمدهای باال به ثرو

یم نیست و امکان جابجایی افراد از طبقه ای به طبقه دیگر را بطور کلی از بین می می شود و این فاصله طبقاتی پس از طی چند دهه دیگر هرگز قابل ترم
ع ثروت را برد. در قسمت پایین، جدول دستمزد را می بینید که دستمزد را برای همه گروهها در این سه مقطع زمانی نشان می دهد و در قسمت باال توزی

  ۲۰بینید.. به قسمت باال که جدول نشان دهنده ثروت است اگر دقت کنید می بینید که ثروت صدک  برای گروه های مشابه در همین دوره های زمانی می
ابتدا در  ۴۸۹۲۱از  ۴۰دالر کاهش پیدا کرده است، در همین دوره می بینید که ثروت صدک  ۴۸۰۰دالر به  ۶۲۹۳ساله از  ۳۳در این دوره تاریخی 

دالر بیشتر شده است. حاال اگر  ۱۷۹سال  ۳۳دالر رسیده است. یعنی ثروت این گروه فقط در این  ۴۹۱۰۰کاهش یافته و سپس به  ۴۷۹۷۱به  ۱۹۸۹سال 
 ۴۰۰بیشتر از یک میلیون و  ۹۵هزار دالر و صدک  ۲۲۰ساله دهک هشتم بیشتر از  ۳۳نگاه کنید می بینید در این دوره  ۹۵و صدک   ۸۰به صدک 

 هزار دالر به ثروت اش اضافه شده است. 
 

 
 
 ۱۰۴۸۰۰۰۰این شکاف چنانکه می بینید به بیشتر از  ۲۰۱۶است. در سال  ۹۹و صدک  ۱مودار زیر نشان دهنده شکاف طبقاتی در امریکا میان صدک ن

 میلیون دالر نیز گذشته است. ۱۲این شکاف عمیق تر شده و احتماال در این روزها از مرز   ۲۰۲۰دالر رسیده است و به یقین در حال حاضر در سال 
 میلیون نفر است که در صدک اول قرار دارند. ۱۲در این نمودار می بینید که ثروت یک نفر که در این رده قرار گرفته بیشتر از ثروت 
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 ۲۰۱۶و  ۱۹۸۳و  ۱۹۶۳نمودار زیر توزیع ثروت را در سه مقطع زمانی در سال  . دردر این قسمت نگاهی می کنیم به توزیع ثروت از زاویه ای دیگر
 .۹۹و صدک  ۹۵، صدک ۹۰، صدک ۵۰، صدک ۱۰گروه است، صدک  ۵بررسی کرده ام که اینبار توجه به 

  
 با مشاهده نمودار زیر به این نتیجه می رسیم که:

  دالر قرض دارند. ۹۵۰مقدار  ۲۰۱۶ثروتی ندارند اما در سال  ۱۹۶۳تعلق دارند،  گرچه در  ۱۰فقیرترین خانواده ها که به صدک 

  برابر شده است . ۲نواده هایی هستند که در میانه قرار گرفته اند، این گروه ثروتمند تر شده و ثروت آنها تقریبا خا ۵۰صدک 

  برابر شده است.  ۵خانواده هایی هستند که کمی نزدیکتر  به راس هرم ثروت قرار دارند، این خانواده ها باز ثروتمند تر شده و ثروت آنها تقریبا  ۹۰صدک 

  برابر شده است.  ۵.۸نواده هایی هستند که فاصله کمتری با راس هرم ثروت دارند، این خانواده ها باز ثروتمند تر شده و ثروت آنها بیشتر ازخا ۹۵صدک 

  روت خانواده هایی که با فاصله یک صدک از راس هرم ثروت قرار گرفته اند، از دیگر گروه ها در این بررسی از همه ثروتمندتر شده اند. ث ۹۹صدک
 برابر شده است.  ۷آنها در این فاصله زمانی بیشتر از 
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ساله ایست تا دوران ریاست جمهوری ریگان، و  ۲۰آنچه در این نمودارها قابل توجه است مقایسه دوره اول با دوم و دوم با سوم است. دوره اول فاصله 
 ساله با تسلط کامل شیوه های نئولیبرالی.  ۳۵ره یعنی یک دو ۲۰۱۶دوره دوم از سال دوم ریاست جمهوری ریگان است تا 

 :۱۰صدک 

  دالر به ثروت اش اضافه می شود.  ۷۴۲دالر می رسد یعنی  ۷۲۴به  ۱۸ثروت اش از منهای  ۱۹۸۳تا  ۱۹۶۳از 

  ی دهددالر از دست م ۱۶۷۴دالر کاهش پیدا می کند، یعنی در این دوره  ۹۵۰دالر به منهای  ۷۲۴ثروت اش از  ۲۰۱۶تا  ۱۹۸۳از. 
 :۵۰صدک 

  دالر به ثروت اش افزوده می شود. ۴۱۷۱۸در دوره اول ثروت اش دو برابر می شود یعنی 

  هزار دالر به ثروت اش اضافه می شود ۱۵، کمتر از ۲۰۱۶تا  ۱۹۸۳در دوره دوم. 
 

بر شده و در دوره دوم بیشتر از دو برابر افزایش نگاه کنید می بینید که در دوره اول ثروت آنها دو برا ۹۹و صدک  ۹۵و یا صدک  ۹۰حاال اگر به صدک 
 دهد.  ییافته است. این دو دوره تفاوت آشکار سهم گروه های مختلف از ثروت را در دوره پیش و پس از تسلط نئولیبرالیسم در امریکا بخوبی نشان م

 
هم مردم زحمتکش جز فقر و بدهی بیشتر نبوده است و فقط صدک سال گذشته با توجه به اینکه تولید نا خالص ملی افزایش چشم گیری داشته س ۶۰در طی

 باالی کشور به ثروت افسانه ای دست پیدا کرده است. %۱های باال و بویژه 
 

 توزیع ثروت با توجه به ویژگی های نژادی
 

بیشتری از ثروت را به خود اختصاص داده  در تاریخ آمریکا همیشه توزیع ثروت به شکل ناعادالنه ای صورت گرفته است و سفید پوست ها همیشه  سهم
عدی ااند اما این روند بخصوص طی دوران ریگان و پس از تسلط نولیبرالیسم در این کشور روزبروز بدتر شده و در نتیجه فاصله طبقاتی به شکل تص

دم به طور کلی و فاصله بر اساس جنس و نژاد به افزایش یافته است. این شکاف و فاصله طبقاتی از دو جنبه قبل بررسی است، فاصله طبقاتی میان مر
 طور خاص.

 
به همه  تدر آمریکا توزیع ثروت و تقسیم درآمد از جنبه های مختلف قابل بررسی است. مثال جمعیت سیاه پوست و یا آفریقایی تبارهای آمریکایی  نسب

دستمزد می برند. چانکه در جدول زیر می بینید سیاهپوستان از نصف  گروهای دیگر ساکن این سرزمین و دیگر نژادها  کمترین بهره را از درآمد و
داشته اند. این نسبت در سالهای  ۲۰۱۷هزار دالر کمتر از درآمد میانه ساالنه سفیدپوست ها در سال  ۲۸درآمد میانه آسیایی ها برخوردارند. سیاه پوستان 

فریقایی آان آمریکایی در مقام ششم قرار دارند و التین تبارها نیز بعد از بومیان آمریکایی و پیش از آن  به مراتب بدتر بوده است. سرخ پوست ها یا بومی
 تبارهای آمریکایی از نظر دستمزد در مقام پنجم قرار دارند . 

  
 دارند.زنان نیز نسبت به مردان از دستمزد کمتری برخوردارند و زنان سیاه پوست در مجموع از کمترین دستمزد در امریکا برخور

 

 
 

، مردم آمریکایی التین تبار،  Black، سیاهان  Whiteنمودار زیر نشان دهنده متوسط میزان ثروت در درمیان چند گروه نژادی است که سفید پوستان 
Hispanic  ،و غیر سفید پوستانNonwhite   شان دهنده رابطه است. این نمودار ن ۲۰۱۶تا  ۱۹۶۳را در نظر گرفته و اطالعات آن مربوط به سالهای

سال گذشته وجود داشته و روز به روز هم این شکاف بیشتر شده است. در این نمودار  ۶۰مستقیم میان رنگ پوست و تقسیم ثروت در امریکاست که در تمام 
 ته است. تین تبارها به کار رفرنگ آبی نشان دهنده سفید پوستان، رنگ سبز غیر سفید پوستان، رنگ صورتی برای سیاهان و رنگ سیاه برای آمریکای ال

است. چنانکه می بینید خانواده های سیاهپوست کمترین ثروت متوسط را  ۲۰۱۶در سال   Average Wealthنمودار زیر نشاندهنده ثروت متوسط  
 ک خانواده سفید پوست است.هزار دالر کمتر از ثروت متوسط ی ۷۸۰هزار دالر کمتر از ثروت متوسط یک خانواده اسپانیایی تبار و  ۵۱دارند که 
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د می بینیدر نمودار زیر میانگین انباشت ثروت را بر اساس جنس و نژاد مشاهده می کنید که به خوبی تبعیض را در هر دو مورد نشان می دهد. چنانکه 
مرد سفید و زن اسپانیایی تبار که متوسط ثروت هزار دالر است در حالیکه این تفاوت میان  ۲۰۰تفاوت ثروت مرد سفید با زن سفید حدود یک میلیون و 

هزار دالر می باشد. جالب است که اختالف متوسط ثروت میان زن و مرد سیاه پوست در بین این  ۵۰۰او از همه پایین تر است بیشتر از یک میلیون و 
 سه گروه از همه کمتر است. 

 

 
 

این روند به ضرر سیاهپوستان و اسپانیایی تبار ها ادامه پیدا کرده است و  ۲۰۱۶تا  ۱۹۸۳الهای برای نمونه این نمودارها نشان می دهند که چگونه بین س
 ساله گذشته به نمودارهای زیر نگاه کنید. ۴۵برای دیدن تغییرات در این مورد در طول سیاهان روزبروز از دیگر گروهها فقیر تر شده اند. 
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در آمریکا بر اساس نژاد آنها می بینید. در این نمودار نیز سه گروه  ۲۰۱۶های یک خانواده را در سال ارزش دارایی  Meanدر نمودر زیر میانگین 
 مورد سفید پوستان، سیاهپوستان و اسپانیایی تبار ها در نظر گرفته شده اند.

 

 
 

 

 

 ثروت متوسط یک خانواده بر اساس نژاد
 

ی که در این حوزه وجود دارد مراجعه کرد. برای این منظور دو نمودار زیر را تهیه کرده ام که نژادی بهتر است به آمار-برای درک بهتر فاصله طبقاتی
 توزیع ثروت را در رابطه با نژاد نشان می دهند.

هت می بینید. این دو نمودار از این ج ۱۹۵۱تا  ۱۹۴۳ثروت را برای متولدین سالهای  Medianثروت و میانه  Averageدر دو نمودار زیر متوسط 
 قابل توجه است که میزان ثروت افراد را بر اساس سن و نژاد نشان می دهد.
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 ۴۰تا  ۳۲که اولین سال در این نمودار است توجه کنید، یعنی زمانی که سن افراد بین  ۱۹۸۳نمودار اول نشاندهنده متوسط ثروت است. مثال اگر به سال 

 ۶۵که سن افراد بین  ۲۰۱۶هزار دالر است. همین دو گروه سنی را اگر در سال  ۱۴۷سیاه تقریبا سال است، می بینید تفاوت متوسط ثروت افراد سفید و 
هزار دالر رسیده است. این نمودار نشان می دهد  ۱۳۴سال است با هم مقایسه کنید می بینید که این تفاوت متوسط ثروت به بیش از یک میلیون و  ۷۳تا 

ه باال به نسبت هم سنین سیاهپوست خود بیشتر از یک میلیون دالر بیشتر ثروت دارند. سقف متوسط ثروت برای سال ب ۵۳که سفید ها  با میانگین سنی 
هزار دالر بوده در حالیکه برای شهروندان سیاهپوست هرگز به  ۲۰۰سالگی به باال( همیشه باالتر از یک میلیون و  ۵۰سفید ها در تمام این دوران )سنین 

ر نرسیده است. آنچه در اینجا قابل توجه است تاثیر این انباشت ثروت در فراهم ساختن فرصت ها برای کودکان خانواده، انتخاب هزار دال ۲۸۰بیشت از 
و  حاتمحل سکونت، آینده زندگی فرزندان آنها، امکان دسترسی خود و فرزندانشان به آموزش دانشگاهی و تامین سالمت و بهداشت، تغذیه سالم، تفری

 ودیگر مواهب زندگی برای این خانواده هاست. این آمارها در حقیقت نشان دهنده دو دنیای متفاوت برای دو گونه نژادی است که به ظاهر هر د استفاده از
 زشهروند یک کشور بوده و از حقوق مساوی برخوردارند و سیستم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این کشور مدعی است که همه شهروندان این کشور ا

 رصت های برابر بهره مند هستند. ف
 

 
 

را نشان می دهد. در این نمودار نیز می بینید که چگونه تقسیم ثروت با  ۱۹۵۱تا  ۱۹۴۳ثروت را برای متولدین سالهای  Medianنمودار زیر میانه 
برابر  ۳۲برابر تا  ۸سفیدها در تمام این دوره از  توجه به نژاد در این دوره رابطه مستقیم دارد. با نگاهی به نمودار متوجه می شویم که میانه ثروت

برابر ثروت بیشتر فقط به خاطر رنگ پوست چگونه توانسته است به یک ابزار تبیعض  ۳۲برابر تا  ۸ثروت سیاهپوستان در نوسان است. توجه کنید که 
سال پس از لغو  ۶۰را همچنان  Segregationجدایی سازی نژادی  سیستماتیک بر علیه سیاهپوستان تبدیل شده و آنها را به حاشیه جامعه رانده و سیستم

 آن پا برجای نگاه دارد. 
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 وضعیت مسکن در امریکا 
 

درصد بیشتر از  ۳۰وضعیت مسکن در امریکا نیز با توجه به نژاد همچون دیگر موارد است. در این زمینه نیز سفید پست ها به طور متوسط نزدیک به 
سکن هستند و قیمت متوسط مسکن آنها نیز بمراتب گران تر از قیمت مسکن سیاهپوستان و یا اسپانیایی تبارهاست. در نمودار زیر سیاهپوستان صاحب م

  را بر اساس نژاد می بینید. ۲۰۱۶تا  ۱۹۸۳سهم مالکیت مسکن بین سالهای 
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ستفاده می کنند در طی سالهای گذشته تغییر کرده است که دالیل ا  Subsidized Housingتعداد مردم ساکن خانه هایی که از یارانه های دولتی 

از آن امکانات استفاده کرده اند. اینها مردمی هستند که به دلیل فقدان  ۲۰۱۹هزار خانوار در سال  ۴۰۰میلیون و  ۹مختلفی دارد. چنانکه می بینید بیش از 
بت درآمد خود از کمک دولتی برای پرداخت اجاره ماهانه استفاده می کنند. چنانکه می بینید درآمد کافی قادر به پرداخت اجاره ماهانه خود نبوده و به نس

 ساله گذشته این تعداد تقریبا یک میلیون خانوار افزایش پیدا کرده است. ۲۰طی 
 

 
 

 میزان پس انداز در دوران بازنشستگی در امریکا 
 

در  نشان دهنده تفاوت هنگفتبر اساس نژاد بسیار متفاوت است. نمودار زیر دوران بازنشستگی  در نتیجه تبعیض در دوران اشتغال، میزان پس انداز در
 است. ۲۰۱۶تا  ۱۹۸۹و رشد روزافزون این تفاوت طی سالهای میزان پس انداز در دوران بازنشستگی 

 

 
 

 وام های دانشجویی 
 

نسبت به خانواده های سفید پوست بدهی بیشتری در رابطه با وام دانشجویی داشته  طی چند دهه گذشته خانواده های دانشجویان سیاه پوست به طور متوسط
درصد از خانواده های سیاه  ۴۲اند. دلیل اصلی آن نداشتن منابع مالی الزم و کافی برای حمایت از فرزندانشان در دوران تحصیل است. چنانکه می بینید 

درصد خانواده های سفید پوست و کمتر از  ۳۴دانشجویی دارند در حالیکه این بدهی برای  دالر بدهی وام ۱۴۰۰۰بیشتر از  ۲۰۱۶پوست در سال 
 دالر است. در دو نمودار زیر درصد جمعیت نژادی با بدهی وام های دانشجویی را در سال های گوناگون می بینید. ۱۱۰۰۰
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از جمعیت امریکا تقریباً یک چهارم کل ثروت جامعه را در اختیار  %۱سال پیش   ۳۰بانک مرکزی امریکا،  Federal Reserveبر اساس اطالعات 
از کل ثروت را  % ۳.۷سال پیش  ۳۰پایین جمعیت  %۵۰داشته اند در حالیکه امروزه تقریباً یک سوم کل ثروت را در اختیار دارند و این در حالیست که 

 کل ثروت کاهش پیدا کرده است. %۱.۹داشته و امروز ثروت آنها به 
 

 
 

 جمعیت پایین کشوراست. % ۹۰برابر ثروت  ۲.۳باال تقریبا  %۱۰برابر ثروت نیمه پایین کشور است. ثروت  ۲۳باال حدود  %۱طبق این گزارش ثروت 
 

 در هیچ دوره ای در تاریخ بشریت چنین فاصله طبقاتی که امروز در امریکا وجود دارد، وجود نداشته است. 
 

 امریکا می پردازم.در آینده به مساله فقر در 
 

 رضا فانی یزدی 
  ۲۰۲۰دهم ماه جوالی 

 
 برای تهیه این مطلب و مطالب گذشته از منابع زیر استفاده شده است. *

https://www.census.gov/ 
https://www.bls.gov/ 

www.dol.gov/https:// 
https://www.worldbank.org/ 

https://www.epi.org/ 
https://www.cbpp.org/ 

https://www.statista.com/ 
/www.wikipedia.org/https:/ 

https://www.federalreserve.gov/ 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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 خانمانی در آمریکا بی و فقر یتکرار چرخه :مشش بخش
 

در صد از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. فقر در کشورهای در حال توسعه به معنی زندگی در  ۱۰بر اساس آمار سازمان ملل حدود  کنونیدر جهان 
 دالر ۱.۹و در آمد آنها در روز از  ندارنداز جمله غذا، پوشاک و مسکن دسترسی به میزان کافی ه نیازهای اولیه برای زندگی شرایطی است که مردم ب

از نیمی از این جمعیت در پنج کشور هندوستان، نیجریه،  بیشو  میلیون نفر بوده ۷۳۶راد تعداد این اف ۲۰۱۵کمتر است. طبق آمار بانک جهانی در سال 
 تیوپی و بنگالدش زندگی می کنند.کنگو، ا

 

 
 

 در جهان گسترده اند.  در مناطق زیرمیلیونی  ۷۳۶فقیر این جمیعت 
 

 ۴۱۳.۳ میلیون نفر در صحرای آفریقا 

 ۲۱۶.۴ امیلیون نفر در جنوب آسی 

 ۴۷.۲  آسیا قدر شرمیلیون نفر 

 ۲۵.۹ ییبامیلیون نفر در آمریکای التین و کار 

 ۱۸.۶ انه و شمال آفریقایلیون نفر در خاورمیم 

 ۷.۱ یلیون نفر در اروپا و آسیای مرکزی م 
 

کرونا پیش بینی می   COVID-19نفر رسیده بود اما متاسفانه با شیوع ویروس  ۶۴۰کاهش پیدا کرده و به کمتر از  ۲۰۱۹گرچه این تعداد تا پایان سال 
 یر در جهان اضافه شود. میلیون نفر به تعداد افراد فق ۱۰۰شود که در یک سال آینده بیشتر از 
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 فقر در آمریکا 
دالر و  ۳۴اگر درآمد یک فرد کمتر از  ۲۰۲۰اساس تعریف خط فقر در سال  بردر آمریکا  .در آمریکا و کشورهای پیشرفته تعریف خط فقر متفاوت است

 خط فقر قرار می گیرد.  خانواده زیرآن دالر در روز باشد آن فرد یا  ۷۰یا در آمد یک خانواده چهار نفره کمتر از 
 

درصد از کل جمعیت زیر خط فقر زندگی می کردند که نسبت به سال قبل از آن  ۱۳.۵میلیون نفر یعنی برابر با   ۴۳.۱رسما در امریکا  ۲۰۱۵در سال 
سر طبق آمار رسمی اداره آمار و  داشتند.سال سن  ۱۸میلیون نفر زیر  ۱۷بیشتر از  جمعیتمیلیون نفر کمتر بود. از این  ۳.۵داد آنها ، تع۲۰۱۴یعنی سال 

با توجه به بیکار  ۲۰۲۰درصد کاهش یافته است.  احتماال در پایان امسال سال  ۱۱.۸به  ۲۰۱۴درصد در سال  ۱۴.۸این رقم از  ۲۰۱۸در سال  شماری
 جدیدی در تاریخ امریکا برجای خواهد گذاشت. افزایش قابل چشم گیری پیدا نموده و رکورداین تعداد میلیون آمریکایی بار دیگر  ۵۰شدن بیش از 

 
در نوسان بوده است  ولی تاسف انگیز است که  ۲۰۱۸درصد در سال  ۱۱.۸تا  ۱۹۵۹درصد در سال  ۲۳که چگونه این میزان از می بینید در نمودار زیر 

  ت.درصد کل جمعیت بوده اس ۱۰ساله گذاشته همیشه در امریکا این تعداد بیشتر از  ۶۰در تمام 
 

 
 

سال گذشته خانواده هایی که سرپرستی  ۵۰در نمودار زیر میزان فقر را با توجه به نوع سرپرستی در هر خانوار می بینید. در اینجا می بینید که طی بیش از 
ه هایی بوده که سرپرستی خانواده بر درصد بیشتر از خانواد ۳۰تا  ۲۵آنها با مادران مجرد است بیشترین میزان فقر را داشته که متاسفانه همیشه بیشتر از 

 عهده هر دو نفر یعنی پدر و مادر بوده است. 
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الهای ه ما یعنی سبرای اینکه تصویر درستی از تعداد خانواده های فقیر در آمریکا داشته باشید، نمودار زیر تهیه شده که نشان می دهد در دو سال مورد توج
ساله چگونه تغییر کرده است. این نمودار نشان می دهد که در خانواده  ۵۰ع این خانواده ها چقدر بوده و در این دوره تعداد هر  کدام از انوا ۲۰۱۴و  ۱۹۶۴

 ۵۰هده ها در این دورهایی که مادر تنها سرپرست خانواده است، اوال نرخ فقر نسبت به دیگر خانواده ها از همه بیشتر بوده و دوما اینکه تعداد اینگونه خانوا
 .بوده زیر خط فقر قرار داشته اند مجردی که سرپرستی آن به عهده مادر های میلیون خانواده ۳.۴بیش از  ۲۰۱۴در سال برابر شده است.  ۴ه تقریبا سال
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 فقر و تبعیض نژادی 
داد شده است. در نمودار زیر تع مژادی تقسیرابطه مستقیم با ویژگی نژادی دارد فقر نیز به گونه ای نتوزیع ثروت و تقسیم درآمد همانطور که در آمریکا 

چگونه  بینید که ه کنید میافرادی را که در فقر به سر میبرند با توجه به ویژگی نژادی آنها می بینید. اگر به تعداد این افراد با توجه به درصد جمعیتی آنها نگا
 هم هستند. تبعیض و فقر همراه

 
را تشکیل می دهند.  فقیردرصد از جمیعت  ۲۳درصد از کل جمعیت امریکا بوده است در حالیکه سیاهان  ۴.۱۳جمعیت سیاهپوستان  ۲۰۱۸مثال در سال 

را در این کشور تشکیل می دهند. در زیر نسبت  فقیردرصد از جمیعت  ۲۷درصد از کل جمیعت امریکا است ولی آنها  ۱۸جمعیت اسپانیایی تبارها تقریبا 
کل جمعیت نسبت به  ۱۷.%۶و اسپانیایی تبارها  %۲۰.۳سیاهان ،  %۶.۳گروه نشان داده ام که چنانکه می بینید سفید ها  را نسبت به جمعیت هرفقیر جمعیت 

 فقیر دارند. ، افرادخود
 

 
 

 را ببینید.نمودار زیر اخیر ساله  ۶۰فقر در امریکا در طی دوره  حضور دائمی دیدنبرای 
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 خط فقر و حداقل دستمزد 
 

 ۲دالر برای خانواده  ۱۶۹۱۰دالر برای خانواده یک نفره و در آمد   ۱۲۴۹۰ ساالنه در آمد ۲۰۲۰ن تعریف برای خط فقر در آمریکا در سال طبق آخری
 برای شما گذاشته ام.  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۸نفره در نظر گرفته شده است. در جدول زیر تفاوت تعریف و میزان تفاوت آنرا در سالهای 

 
 

دستمزد خط فقر به گونه ای تعیین می شود که درآمد یک کارگر برابر با میزان تعریف شده درآمد خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در هر سال حداقل 
 باشد.

 
 نشان می دهد.  ۲۰۱۶تا  ۱۹۷۳سه نمودار زیر حداقل دستمزد خط فقر را برای هر ساعت، هر ماه و هر سال طی سالهای 

 

 
 

 نشان می دهد. ۲۰۱۶تا  ۱۹۷۳خط فقر طی سالهای  –نه دستمزد نمودار زیر حداقل ساال
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 نشان می دهد. ۲۰۱۶تا  ۱۹۷۳خط فقر طی سالهای  –نمودار زیر حداقل ماهانه دستمزد 

 
 

قر در آن سال نشان می دهد که دستمزد آنها زیر مقدار تعریف شده برای خط ف ۲۰۱۶تا  ۱۹۷۵نمودار زیر درصد افراد شاغل در امریکا را در سالهای 
دالر تعریف شده است که چنانکه در نمودار زیر می بینید، دستمزد ساالنه   ۲۴۳۳۶نفره  ۴دستمزد برای یک خانواده  ۲۰۱۶بوده است. مثال در سال 

بوده و بقیه آنها یعنی  این مقدار % ۱۰۰تا  % ۷۵آنها دستمزدشان بین  % ۱۶.۶از شاغلین زیر دستمزد خط فقر در این سال است، از این تعداد  ۲۳.۷%
دالر در سال بوده است.  ۱۸۲۵۲میزان تعریف شده برای خط فقر بوده است، این گروه دستمزدشان کمتر از  % ۷۵بقیه دستمزدشان کمتر از  % ۷.۱

 عریف شده خط فقر بوده است.از کل افراد شاغل دستمزدشان کمتر از دستمزد ت % ۲۹تا  % ۲۳سال گذشته بین  ۴۵چنانکه در نمودار زیر می بینید طی 
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 فقر در کالیفرنیا 
میزان فقر و تعداد افراد زیر خط فقر در ایالت های مختلف متفاوت  ،با توجه به تفاوت هزینه زندگی در ایالت های مختلف و تفاوت حداقل دستمزد ایالتی

زیر خط فقر زندگی می کردند. اگر از کل جمعیت  %۳.۱۳آمریکاست   وتمند ترین ایالت هایکالیفرنیا که یکی از ثر ، در۲۰۱۷است. طبق آمار سال 
افزایش پیدا می کرد. یعنی بیشتراز   ۷.%۱این تعداد در نظر نگیریم  رانقدی و معافیت های مالیاتی موقتی  و غذایی یارانه هایکمک های دولتی از جمله 

  هستند.ن را دارد زیر خط فقر از ساکنین این ایالت که یکی از بزرگترین اقتصاد های جها ۲۰%
 

 
 

مردم در این ایالت رسما زیر خط فقر زندگی می کنند   % ۱۴از  تردر حال حاضر با توجه به کمک های موقتی دولت ایالتی و دولت های محلی هنوز بیش
متوسط اجاره برای یک آپارتمان در نظر گرفتن قیمت دالر، با  ۱۴۰۹انه آن می شود یبوده که درامد ماهدالر در سال  ۱۶۹۱۰نفره  ۲که برای یک خانواده 
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دالر در ماه است. یعنی روزی کمتر از  ۴۰۹نفره باقی می ماند  ۲آنچه برای یک خانواده   ،باشد میدالر ۱۰۰۰حداقل  کهدر سطح ایالت  خوابه یک اطاق
  برای دو نفر است. یک وعده غذاتقریبا معادل دالر که  ۱۴

دالر باشد در حالیکه در شمال کالیفرنیا و بخصوص در شهرهایی مثل سن فرانسیسکو اجاره یک  ۱۰۰۰ یانهاست که اجاره ماهدر اینجا فرض بر این 
در خود گنجانده است را دالر است. در لس آنجلس نیز که بزرگترین شهر این ایالت است و بیشترین جمعیت شهری  ۲۵۰۰حداقل   خوابه آپارتمان یک اتاق

متوسط اجاره یک آپارتمان ، جمعیت زیر خط فقر را در خود جا داده از (%۲۰) دچنانکه در نمودار باال می بینید بیشترین درص و (یلیون نفرم ۱۲بیش از ) 
رداخت خوابه در شهر لس آنجلس می بینید که فقط برای پ ۱دالر در ماه است. با توجه به متوسط نرخ اجاره یک آپارتمان  ۱۸۰۰بیشتر از  خوابه یک اتاق

 ۱۶۹۱۰نفره بر گردیم می بینیم که مردمی با درآمد  ۲دالر هزینه کرد. حاال اگر به تعریف خط فقر برای یک خانواده  ۲۱۶۰۰اجاره باید حداقل ساالنه  
ه افراد معموال در حاشیه اینگون ندارند.در این مناطق خوابه را هم  اتاقره یک آپارتمان یک ادالر در ماه حتی قدرت پرداخت اج ۱۴۰۹دالر در سال یا 

 شهرهای بزرگ زندگی کرده و روزانه چندین ساعت برای رفت و آمد به محل کار وقت صرف می کنند. 
 

می سی سی  Mississippiدالر در ایالت  ۵۸۳۲۱محل زندگی از ایالت و دالر در سال است که با توجه به  ۶۷۶۹۰در امریکا متوسط زندگی هزینه یک 
تغییر می کند. دالر  ۱۳۶۴۳۷هزینه زندگی با است  Californiaو کالیفرنیا  New Yorkکه نیویورک ها گرانترین  ایالت هاست تا نتریارزانیکی پی که 

در این  برای اطالع بیشتر این مبلغ نه برای یک زندگی لوکس که برای یک زندگی متوسط و معمولی در نظر گرفته شده است.البته باید توجه داشت که 
 کنید.* ه، رابطه متوسط درآمد با کیفیت زندگی در ایالت های گوناگون در امریکا می توانید به لینک زیر مراجعمورد

 

  ، راه بی بازگشتفقر و بدبختی
برای این  فقر مردم زیر خط فقر و یا در فقر مطلق زندگی کرده اند. از %۱۰همیشه در امریکا بیش از  دره شااش باال در کهنچناساله گذشته  ۶۰طی تمام 

متوسط در آمد این  ۲۰۱۸سال  در. جمعیت سرنوشت محتومی است که هیچ گریزی از آن نیست و چنانکه در زیر می بینید روز به روز بدتر شده است
 بوده است. دالر ۲۰تا کمتر از  بین صفر روزانه درصدی ۱۰درآمد این جمعیت  معناست کهاین  . این بهاست دالر در سال بوده ۷۱۶۸دهک از صفر تا 

 ۳۳( نشان داده ام. با نگاهی به میزان درآمد می بینید که چگونه این گروه ۲۰۱۸(  و درآمد این گروه را )سال ۲۰۱۶در نمودار زیر میزان ثروت )سال 
از  ۲۰۱۶انکه می بینید در سال که چن حقیقت انباشت فقر است میلیونی از مردم امریکا روزبروز بیشتر در فقر فرو میروند. ثروت برای این گروه در

 دالر در نوسان بوده است.  ۸۰۶۲۰تا منهای  ۹۵۰منهای 
 

 
 
 
در  حتیمی دهد می بینید که  نشان ۲۰۱۶و  ۱۹۶۳در دو سال  را (۲۰تا صدک  ۱صدک )درصد از جمیعت  ۲۰نگاهی به دو نمودار زیر که ثروت  با

اتومبیل  ، نهو کاشانه ای خانه نه ،همان جمعیتی هستند که هیچ چیز ندارند . اینهابوده استسال  این دالر در ۴۸۰۰هنوز  ۲۰ثروت صدک  ۲۰۱۶سال 
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چند دهه  درنئولیبرال  ریاحصول نظام سرمایه دم  میلیونی ۷۰جمیعت  . اینو توشه ای برای دوران بازنشستگی پس اندازسواری و یا حساب بانکی و نه 
 می برد. در فقر دایمی بسر کهگذشته در امریکاست 

 
اینجا همان چرخه فقر و سیاهچال زندگی است برای ده ها میلیون انسانی که نسل اندرنسل در فقر به دنیا آمده، در فقر زندگی کرده و در فقر از این دنیا 

می روند. حتما امریکا تنها کشوری نیست که در آن میتوان اینهمه فقر و تفاوت طبقاتی را دید. اگر به دنبال این پدیده در دیگر نقاط جهان بگردیم حتما در 
بسیاری از کشور های دیگر نیز پیدایش خواهیم کرد. در اروپا احتماال به مراتب کمتر، و در کشورهایی چون برزیل، شیلی، هندوستان و چین و بسیاری 

از کشورهای دیگراز جمله کشور ما ایران شاید بیشتر. اما باید در مورد امریکا باید بیشتر مکث کرد، اینجا قرار بود سرمایه داری بهشت خود را بنا کند، 
اینجا قرار بود برای همه فرصت های برابر وجود داشته باشد، اینجا قرار بود در رقابت با کشورهای سوسیالیستی، به جای فقر ثروت را تقسیم کنند. مگر  

 قرار نبود که سرمایه داری مدل بهتری برای زندگی باشد؟
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 خانه بدوشان و خیابان خواب ها 
روز بروز هم به دیده می شود و خانه بدوشی و خیابان خوابی است که به صورت  Homelessnessاشکال بروز فقر، بی خانمانی  نیکی از آشکارتری

یر پل ها و معابر عبور با انبوه مردمی در گوشه خیابان ها و ز و خشن خود راشکل بدتری خود را نشان می دهد و این روزها به صورت برهنه و آشکار
رج در کنار ب زیر حکایت زندگی هزاران بی خانمان در شهر لس آنجلس است که تصویر به نمایش گذاشته است. شه خیابانها زندگی می کنندکه در گو

 های این شهر و در مرکز شهر صدها خانه بدوش در پیاده رو خیابانهای این شهر زندگی می کنند.
 

 
 

هزار خانه بدوش بسر می برند که به  ۶۶مرکز خدمات خانه بدوشان در شهر لس آنجلس در این شهر و حومه آن بیشتر از  ۲۰۲۰ ژوئنطبق گزارش ماه 
م ا هم کرد ولی دیگر شهرهاافزایش داشته است. لس آنجلس گرچه بیشترین تعداد بی خانمان ها را در کالیفرنیا د % ۱۲.۷نسبت سال گذشته در همین ماه 

درصد جمعیت بی خانمان را در این منطقه بر اساس ویژگی های نژادی و قومی ، مرکز تهیه شدههمان توسط  کهدر نمودار زیر لس آنجلس نمی آورند. از 
 %۷.۹ا اینکه سیاهان فقط آنها به نسبت کل جمعیت همین گروه ها مشاهده می کنید. تبیعض همه جا چهره خود را نشان می دهد. در اینجا نیز می بینید که ب

در حالی است که سفید ها با و این  استدرصد از کل جمیعت بی خانمان  ۳۳از کل جمعیت لس آنجلس را دارند اما جمعیت بی خانمان آنها بیشتر از 
 از کل جمعیت بی خانمان ها را تشکیل می دهند. %۲۵ از کل جمیعت منطقه %۲۶داشتن

 

 
 
 
خانمان داشته است که احتماال در حال حاضر بسیار  نفر بی ۸۰۱۱از  ربیشت جمعیت لس آنجلس %۲۵با جمعیتی کمتر از  ۱۹۲۰در سال فرانسیسکو  ناس

بی خانمانی و خیابان افزایش داشته است.  %۱۴بیشتر از  ۲۰۱۹تا  ۲۰۱۷فرانسیسکو نیز تعداد بی خانمان ها از سال  از سال گذشته است. در سن بیشتر
 ، اتوبانها خیابانآن در پارک ها، میدان ها، در هرگوشه و ت که در همه شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا، این ثروتمندترین کشور دنیا خوابی فاجعه ایس
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  می سازد. و نقض آشکار حقوق اولیه انسانی را در این کشور آشکار فرو میرودانسان سوزنی در چشم پشت درب مغازه هایش همچون ها و در  ، زیر پلها
 هایشانبا برپا کردن چادر جادر این نخانه بدوشا کهمی بینید  را  Civic Centerاز میدان مرکزی شهر سن فرانسیسکو معروف به تصویریزیر  در

 ی اینص ملناخال دیتول .بیشترین تعداد میلیاردرهای دنیا در این شهر زندگی می کنند از ثروتمندترین شهرهای دنیاست. یکی اینجا زندگی را بسر می برند.
خدمات ساالنه  بودجهمیلیارد دالر  ۱۲ فقط  که استشهری  ، اینجادر مقیاس جهانی و در مقایسه با دیگر کشورها در مقام بیستم جهان است تنهاییشهر به 

   هزار نفر خیابان خواب دارد. ۸این وجود بیش از  . باشهری آن است

 
 

 
 
 

نفر افراد بی خانمان زندگی می کردند که هیچ سرپناهی نداشته و در گوشه خیابانها، زیر پل ها و یا در  هزار ۵۶۷بیشتر از  ۲۰۱۹در آمریکا در سال 
ند. بی خانمانی در تمام چند دهه گذاشته همیشه وجود داشته و متاسفانه چنانکه در نمودار زیر می بینید در داطراف پارک ها و حتی در بیابانها به سر میبر

ند و احتماال امسال با توجه به میزان ده اهزار نفر بدون هیچ سرپناهی در کنار خیابانها به سر می بر ۵۵۰گذشته هر ساله بیشتر از سال  ۱۵طول تقریبا 
 به تعداد آنها افزوده خواهد شد. COVID- 19افزایش میلیونی بیکاری در رابطه با شیوع کرونا 
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نسبتا گرمتری دارند ولی متاسفانه هنوز تعدادی از آنها در  زمستان آب و هوای معتدل و می کنند که این جمعیت بی خانمان بیشتر در ایالت هایی زندگی

ا معتدل هوای نسبتایالت هایی زندگی می کنند که در زمستان بسیار سرد شده و ساالنه تعدادی از آنها از شدت سرما یخ زده و می میرند. کالیفرنیا به دلیل 
ن ایالت ها از نظر تعداد بی خانمان ها بوده و روز به روز این تعداد بیشتر و بیشتر می شود. در حال حاضر طبق آمار رسمی آن یکی از پر جمیعت تری

در نقشه زیر تعداد بی خانمان ها را با توجه به ایالتی  هزار نفر رسیده است. ۱۵۰وزارت مسکن دولت فدرال تعداد بی خانمان ها در کالیفرنیا به بیشتر از 
 ه ساکن آنجا هستند می بینید.ک
 

 
 

در بی پناهی و تا به حال این همه خانه بدوش و کارتن خواب و مردم بدبخت و آواره را به این شکل  زندگی می کنم، وامریکا در سال است که  ۳۰تقریبا 
از دست دادن کار  رها شده اند.مردم به حال خود و انگار بودم. طی یکی دو ساله گذشته همه جا پر شده از بی خانمان ها ندیده تنهایی در کنار خیابانها 

شت به زندگی عادی. در آمریکا بی خانمان که ازگاولین پیامدش خیابان خوابی است و آواره شدن و به حاشیه رفتن و در بسیاری از موارد بسته شدن راه ب
معرف شغلی شما باشد و نه حتی ذخیره مالی که صرف کنید تا به دنبال ا دارید که رنه کسی آدرسی دارید که نامه هایتان را دریافت کنید، نه می شوید دیگر 

 به جستجوی کاری بروید. با از دست دادن شغل در فاصله کوتاهیتا نیست که خود را تمیز کنید و لباسی نیست که بپوشید خبری دیگر از حمام  کار بروید.
برای اشانه، اتومبیل سواری، دوستان و آشنایان، سالمت و تندرستی. همه آنچه را که حداقل های نیاز ، خانه و کندرا از دست می ده شانهمه چیز افراد

اب خیابان خو. برای همیشه ندهمانجا می مانبیشترشان خیابان خواب و متاسفانه  ندو می شو ندرا در فاصله ای کوتاه از دست می ده ستزندگی هر انسانی
 ***به مرگ در کنار خیابان منتهی می شود.فقط یست که شدن در آمریکا جاده یک طرفه ا

 
سال  . ازخود را از دست داده اند جاننفر از خانه بدوشان در کنار خیابان  ۹۰۰ره بهداشت بیش از اطبق گزارش اد ۲۰۱۸لس آنجلس فقط در سال  در

واب بوده است و خ خیابانده اند که از هر پنج نفر یک نفر آنها زن خیابانهای این شهر جان دا کنارنفر خیابان خواب در ۳۶۱۲بیشتر از  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۴
 برابر شده است. ۲دست داده اند  ازدر این مدت تعداد زنان خیابان خوابی که جان خود را 
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امریکا  رد د را بازتولید می کند.ای است که خو هچرخ نیزامریکا  درطبقاتی  فاصلهو  فقردارد متاسفانه  ایلبه انباشت بیشتر خود تم ثروتکه  همانگونه
 قاتیبه فاصله طبمنجر می شود و  دارایی انباشتزان یعدالتی در م بیدرآمد به  توزیععدالتی در  بیو  رددابا هم وابستگی مستقیم ثروت  ومیزان درآمد 

ابطه رهای نژادی و امکان تحصیالت عالی  ویژگیبا  و درآمد ثروتهمچنین  .می انجامدچه بیشتر طبقات پایین  هرمتوسط و فقر طبقه بیشتر، فروپاشی
 مستقیم دارد.

 
 یهاه زیر سهم گرو اینم دراین کشور بازتولید می کند.  درگی های نژادی بطور مداوم خود را ژتوجه به وی با و تحصیالت ،درآمد ،ثروتچرخه  این

 میزان توجه به ویژگی های سنی، را بامیزان دارایی های آنها  وباشت ثروت ان رابطه درآمد با ودرآمد آنها  میزان اسبر اس ۲۰۱۹سال  درمختلف را 
  این اطالعات از بانک مرکزی امریکا تهیه شده است. همه تحصیالت و نسل های کنونی به تریلیون دالر مالحظه می کنید.

 

 
 
 

کا عاشق امری چه ،ایرانی ها ما . برایچند دهه گذشتهامریکا در مردم  دگیزنری نئولیبرالی در اد سرمایه پیامدهایبود به  نگاهیاز این سلسله مقاالت  هدف
 اقتصاد ،سیاست حوزهتاثیر را در  بیشترینبوده است که  کشوری امریکا همیشه ایران،کنیم و چه در خارج از  زندگیچه در ایران ، باشیم و چه متنفر از آن
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و  خشونت مظهر را امریکاای  عده سرزمین می گذرد نداشته و نداریم. اینستی از آنچه واقعا در در شناختما متاسفانه  وما ایرانی ها داشته  نگرشو 
 ؛چه فریاد دارند بر سر امریکا می کشند هردر این سرزمین گذشته و می گذرد نگاه کرده و  چهآن بهدشمنی  ومیشه با خشم و نفرت هبینند و  میجنایت 
را  ایران خوشبختی خود و کشور کهسرزمین هستند  اینو شیدای  فتهشی آنقدرو  استوها و فرصت های طالیی سرزمین آرز امریکا دیگرده ای عبرای 

گرچه سرزمین فرصت هاست ولی برای  . امریکاو سیاست آن را باید شناخت اقتصاد باید شناخت، را . امریکاآن می بینند باسرنوشت شدن  همدر  فقط
روزانه قربانی خشونت پلیس  وسال زندگی در این کشور نفس کشیدن ممکن نیست  ۴۰۰این سرزمین هنوز پس از  ساکنپوست هاز مردم سیا نفرمیلیون ها 

سیستم  اینهنوز بسیاری از آنها  هم رسیده است، امایاست جمهوری یک سیاهپوست به مقام رگرچه که . جانبه و سیستماتیک در این کشورند همهیض عو تب
دست  هب گرچه امریکا از فرصت ها و امکانات برابر زندگی در این سرزمین برخوردار نیستند. ودارند  گیبیگان احساسآن  درد و نمی دانن  خودرا از آن 

کشورهای آمریکای التین  تبار از که بزرگترین جمیعت مهاجر این سرزمینبخش قابل توجهی از اما هنوز  ،است ینمهاجر بهشت ومهاجرین ساخته شده 
ن کشور گرچه ثروتمندتری امریکا به سر میبرند و سخت ترین قوانین مهاجرتی در این کشور در جریان است.  کشورین شرایط زندگی در این بدتر است در

 چند صد هزار نفر از مردم کنار خیابانها زندگی می کنند و هیچ سرپناهی و میلیون نفر در این کشور در فقر به سر می برند ۵۰دنیاست ولی بیشتر از 
 ارعابآن را دارد که با تهدید و  قدرت جمهور در این کشور رئیسهنوز  اما واقعا موجود دنیاست، یاز بزرگترین دمکراسی ها یکیگرچه  امریکا ندارند.

مجرد  نوان یک پدیدهبه ع نهرا  برد. امریکابه پیش ب مابانهدیکتاتور ایخود را به گونه  سیاست ،مجلس نمایندگانخط و نشان کشیدن برای رسانه ها و  و
 .مشخص باید شناخت اجتماعی-اقتصادی-که به عنوان یک نظام سیاسی

 
 یخدمات و رفاه اجتماع تامینبهداشت و درمان و  گان،یرا لیتحصمردم هم بر این باورند که  بسیاری ازکه  جمهوریخواه سیاستمداران فقط نهامریکا  در

 فقرفر دراینکه میلیونها ن . ازاند دوختهکه به ثروت دیگران چشم  هاکمونیست از طرف است ادعایی فقط و تنبلی و یو انگل صفت یاست با مفت خور برابر
است  شیخو یبدبخت ایو  یخود مسئول خوشبخت یامریکا هر کس . درکند نمیشرم  یاو  ولیتئمساحساس  جامعه، به حال خود رها شده اند یاو  ندبر میبسر 

 وانستهتبرتر، باهوش تر و زرنگتر که  یبه چشم سروران، انسانها اردرهایلیثروتمندان و م بهاینجا  درار هیچ مسولیتی ندارد. قبال افراد انگ درو جامعه 
 هیافروم و کارهیتنبل و ب یقرار گرفته اند به چشم مشتجامعه  هیزحمتکشان و آنها که در حاش بهمی کنند و  ، نگاهکرده اند بدست آورند آرزواند آنچه را که 

قدرت مقدس است و به  وثروت  اینجا به نفرت اجتماعی دامن می زنند.چشم دوخته اند و دیگران  ثروتبه  که ستندهخود  بدبختیخود عامل اصلی  که
 با رفتار خود فاجعه بیافرینند. و بزنند رااگر احمقانه ترین حرف ها  ، حتیقدرتمندان به چشم قدیس ها نگاه می کنند وثروتمندان 

 
 قتل می بهسیاهان را در خیابانها  ، هنوزوقتی اوباما در قدرت است سرزمینی است که هم اوباما و هم ترامپ می توانند رئیس جمهور آن باشند ولی ینجاا

کاخ سفید  وجود اینکه یک سیاهپوست در باهمین دوره شکل می گیرد و  در "  Black Lives Matterرداسیاهپوستان اهمیت د "زندگیجنبش   ,رسانند
فس توانم ن "نمیمشت و لگد پلیس فریاد می زنند که  زیردر خیابانها می کشند و آنها در خیابانها  راسکان مدیریت کشور را در دست دارد هنوز سیاهان 

  معترض مردمتظاهرات  و دشدت بیشتری ادامه پیدا میکنا اوضاع ب همیندوران ترامپ  درشوند و  میقربانی خشونت نژادی  و "  I Can't Breatheبکشم
 !امریکا هم می توان نفس کشید و هم نمی توان . درتوسط پلیس همچون اعتراضات مردم در دیکتاتوری ها سرکوب می شود

 
 فانی یزدی  رضا
  ۲۰۲۰جوالی  ۱۵
 
* 

state-us-every-in-ablycomfort-live-to-income-wage-https://www.businessinsider.com/living 
 

** 
-the-on-numbers-record-in-dying-23/homeless-04-communities/articles/2019-https://www.usnews.com/news/healthiest 

angeles-los-of-streets 
 

  

about:blank
about:blank
about:blank


78 
 

 بهداشت و بیمه های درمانی در آمریکا نئولیبرالیسم و 
 

اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است.  زندگی سالم و طوالنی بدون تامین نیازهای  3بشر است که در ماده  حقوق یکی از اصول اولیه  حق زندگی،
ق ح بهداشت و درمان برای بشر میسر نیست. پس بی جهت نخواهد بود اگر بگوییم که حق برخورداری از بهداشت و درمان به عنوان یکی از ضامن های

باید در زمره حقوق بشری شهروندان در کشورها شمرده شود و دولت ها موظفند که در تامین این حق، که زندگی بخش است همه آنچه را که در زندگی ، 
ر شده و دتوان دارند به کار گیرند. این روزها بحران کرونا نشان می دهد که  به حق درمان و بهداشت، و در  نتیجه، به حق زندگی چگونه بی توجهی 

 هزار نفر در جهان در کمتر از  دو ماه جان خود را از دست داده اند. ۲۰۰نتیجه آن چگونه بیشتر از 
هزار نفر جان خود را از دست داده اند. نئولیبرالیسم، سودجویی بی اندازه و بی توجهی به زیرساخت های بهداشت و  ۵۵در امریکا تا به امروز بیش از 
 شکل گیری این فاجعه انسانی بی تاثیر نبوده است. درمان در چهار دهه گذشته در

ا از آنجموضوع این نوشته نگاهی مختصر و بیان مشاهدات فردی است که سه دهه در این مملکت زندگی کرده و دلبسته این مردم و این مرز و بوم است. 
طلب معطوف به این منطقه است گرچه اشاراتی کلی به وضعیت عمومی که در تمامی این سه دهه در کالیفرنیا زندگی کرده ام بیشتر مثال ها و توجه این م

 امریکا نیز  می شود.
 

دیده این پشاید بد نباشد که نگاهی به تاریخچه بیمه های درمانی و چگونگی شکل گیری آن در آمریکا بیندازیم تا حداقل یک زمینه ذهنی و تاریخی از 
 داشته باشیم.

ه هزینه درمان و پزشکی بسیار اندک بود احتماال کسی تصوری از ایجاد شرکت های بیمه برای خدمات درمانی نداشت. در در اوائل قرن بیستم از آنجا ک
دالر کنونی است. پس  ۱۰۰دالر در سال برای خدمات پزشکی خود هزنیه می کرد که معادل  ۵سالهای اولیه این قرن به طور متوسط هر آمریکایی 

به محلی برای نگهداری از فقرا  شباهت  راه اندازی شرکت بیمه نباشد. بیمارستانها در آن دوران مثل امروز نبودند و بیشتر طبیعی بود که کسی به فکر 
 داشت.

 
ز هزار نفر را در امریکا کشت و بعد از پایان جنگ جهانی اول در آمریکا تعدادی ا ۶۷۵که بیشتر از  ۱۹۱۸پس از اپیدمی آنفلونزای اسپانیایی  در سال 

نابع رای تامین مبیمارستان ها از آنجا که تخت های خالی زیادی داشتند و نمی توانستند هزینه نگهداری بیمارستان ها  را تامین کنند به دنبال راه حلی ب
نده ها برای یک سال آیمالی بودند. یکی از راه حل ها این بود که سرویس هایی را برای مردم در نظر گرفته و پیش فروش کنند. پیش فروش این سرویس 

مان ته برای دربه بیمارستانها این امکان را می داد که درب بیمارستان را باز نگه داشته و از طرفی برای مردم شرایطی را فراهم آورد که بیشتر از گذش
به   Baylorبا بیمارستان دانشگاه    ۱۹۲۹سال و یا پیشگیری به بیمارستانها مراجعه کنند. برای اولین بار قراردادی  توسط معلمان در داالس تگزاس در 

سنت که  ۵۰ امضاء رسید، که این بیمارستان در مقابل پرداخت مبلغی در ماه خدمات بهداشتی ارایه میکرد. جالب است که بدانید که در آن زمان هر معلم
پرداخت و این مبلغ برای همه افراد خانواده او بود. این روند در دالر امروز است را ماهانه برای دریافت خدمات پزشکی از این بیمارستان می  ۷معادل 

در تگزاس متولد شد  ۱۹۳۰ادامه خود به شکل گیری اولین موسسات و شرکت های بیمه درمانی در امریکا  منجر گردید که یکی از اولین موسسات در 
 نام دارد.   Blue Crossاست. این شرکت که امروزه یکی از مهمترین و بزرگترین شرکتهای بیمه درمانی در آمریکا 

 
ایه خدمات گرچه این قراداد فقط شامل خدمات پزشکی در بیمارستان بود اما بعدا گروهی از کارفرمایان در کارخانه های چوب بری و معادن نیز برای ار

ات رسانی کردند. این شبکه ها به اشکال گوناگون در پزشکی از همه جهت و نه منحصرا در بیمارستان ها اقدام به ایجاد شبکه های جدیدی برای خدم
 Californiaپزشکان اولین شبکه خدمات رسانی خود را  تاسیس کردند. این شبکه که به نام  ۱۹۳۹سراسر امریکا در جریان بود. در کالیفرنیا در سال 

Physicians’ Service (CPS) دالر در  ۳۰۰۰قراردادها کارمندانی که در آمد آنها کمتر از  موسوم بود وارد قراردادهایی با کارمندان شد. در این
دالر در سال است که با توجه  ۲۱در ماه می توانستند از خدمات پزشکان استفاده کنند. این مبلغ یعنی  1.75$سنت  ۷۵دالر و  ۱سال بود با پرداخت فقط 

 ها در آن زمان.در صد از در آمد آن ۱دالر در سال می شود کمتر از  ۳۰۰۰به در آمد 
از اینجا متولد شد و سپس از ادغام این دو شبکه خدمات رسانی در   Blue Shieldاین روند کم کم به ایجاد شبکه های جدید منجر گردید، شبکه ملی 

 بوجود آمد. Blue Cross and Blue Shield insuranceزمینه های پزشکی و بیمارستانی بیمه معروف امروز ملقب به 
 

شامل  یپنجاه با تصویب قوانین مالیاتی جدیدی که هزینه های پرداختی بابت بیمه های درمانی را از مالیات بر درآمد شاغلین در بنگاههای اقتصاد در دهه
بیمه  پوشش معافیت های مالیاتی می کرد. بنگاه های اقتصادی تشویق به ارایه این خدمات شدند و در نتیجه بسیاری از کارگران و کارمندان شاغل تحت

 های درمانی قرار گرفتند. 
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این دوران تحت  پیدایش روزافزون شرکتهای بیمه در این  دوران را می توانید در دو نمودار باال و در زیر مالحظه کنید و همچنین تعداد افرادی را که در
میلیون نفر  ۱۰۰میلیون نفر ، بیشتر از  ۱۶۵امریکا با جمیعت  در ۱۹۵۵پوشش بیمه های درمانی قرار می گیرند. آنچه قابل توجه است این است که در 

تقریبا  ۱۹۶۰میلیون نفر تحت پوشش بیمه های درمانی قرار دارند.  در  ۱۳۰میلیونی امریکا بیشتر از  ۱۸۰از جمیعت  ۱۹۶۰تحت پوشش هستند و در 
 در صد از مردم در امریکا بیمه داشتند. ۷۵
 

 
 

به تصویب قانونی اقدام کرد که همه  ۱۹۶۵دولت در اقدامی تاریخی در  ۱۹۶۴و پیروزی دمکرات ها در گنگره در سال پس از روی کار آمدن کندی 
معروف شد در  Medicareمردم در سن بازنشستگی بطور رایگان از خدمات بیمه های درمانی بیمارستانی برخوردار شدند. این اقدام که تحت عنوان 

دارای دو  Medicareمیلیون نفر تحت پوشش بخش الف این بیمه قرار گرفتند.  ۱۹م را پوشش داد. در آن سال بیش از موج جدیدی از مرد ۱۹۶۶سال 
که دیگر خدمات  Bسال می شود و رایگان است و بخش  ۶۵خدمات بیمارستانی است که شامل حال همه افراد باالی  Aمی باشد که بخش  Bو  Aبخش 
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 ۱۹از  Medicareا شامل می شود که رایگان نبوده و به تناسب درآمد افراد متفاوت است. تعداد افراد زیر پوشش پزشکی از جمله ویزیت پزشکان ر
 Medicareمیلیون نفر زیر پوشش  ۴۴افزایش یافت و در حال حاضر بیشتر از  ۱۹۹۹میلیون در سال  ۵/۳۹پس از تاسیس به  ۱۹۶۶میلیون در سال 

 هستند.
 می توان مردم را به چند گروه در رابطه با  بیمه های درمانی و خدمات بهداشتی تقسیم کرد.در حال حاضر در امریکا 

 
این افراد که کارمندان دولت فدرال، دولت های ایالتی و دولت های محلی را شامل می شوند. این افراد اکثرا با توجه به  -کارمندان دولت  -１

دارند از خدمات بیمه به اشکال گوناگون برخوردار بوده و هزینه بیمه آنها را با توجه به قراردادهایی که اتحادیه های صنفی آنها با دولت 
 قراردادشان با دولت، بخشی را خود و بخشی را دولت که کارفرما می باشد پرداخت می کنند.

ارایه می شود. در این  در شرکت های خصوصی نیز در زمان استخدامی به کارمندان بیمه های درمانی -کارمندان شرکت های خصوصی -２
شرکت ها نیز بخشی از هزینه ماهیانه را کارمندان و بخشی را کارفرما می دهند. بسته به سخاوت مدیریت شرکت این خدمات می تواند از صد 

درمانی را  در صد هزینه تا صفر تغییر کند. در گذشته هیچ اجباری در این زمینه وجود نداشت و بسیاری از شرکت های بزرگ خدمات بیمه
شرکت   Affordable Care Actبرای کارمندان خود ارایه نمی کردند اما پس از تصویب طرح بیمه های درمانی در دوران اوباما یا همان 

ی در صد از کارمندان خود را بیمه کنند. البته این اجبار پس از رو ۹۵نفر کارمند دایمی دارند موظف شدند که حداقل  ۵۰هایی که بیشتر از 
 لکار آمدن ترامپ مورد بحث قرار گرفته و بستگی به مقامات ایالتی دارد و دولت فدرال دیگر هیچ اجباری را در این زمینه به کارفرما تحمی
 نمی کند. در بعضی از ایالت ها چون کالیفرنیا هنوز شرکت ها موظفند که کارمندان خود را بیمه کرده و بخشی از هزینه بیمه را بپردازند.

برای افراد کم در آمد بیمه هایی وجود دارد که گرچه خدمات محدودی را ارایه می کند اما برای خانواده های کم درآمد و  -فراد کم در آمدا -３
ده افرزندان آنها این خدمات کمک بزرگی است برای استفاده از حداقل خدمات درمانی و بهداشتی. این بیمه ها بطور رایگان در اختیار این خانو

 ا قرار می گیرد.ه
سال و یا افراد نابینا و یا معلول نیز بیمه هایی وجود دارد که در هر ایالتی فرق می  ۶۵برای افراد کم درآمد باالی  -افراد در سن بازنشستگی  -４

گیرند،  د و زیر خط فقر قرارکند ولی در بیشتر ایالت ها به این افراد در صورتیکه از توانایی مالی بر خوردار نباشند و درآمد کافی نداشته باشن
 این بیمه های محدود تعلق می گیرد.

این افراد خود باید بیمه خود را شخصا خریداری نمایند که نرخ آن بطور متوسط بسته به نوع  -افراد دارای شغل های آزاد و موسسات کوچک   -５
 ه سن و سال آنها و خدمات بیمه دارد.  هزار دالر در سال نوسان می کند و  به طور مشخص بستگی ب ۴۰تا  ۲۰بیمه بین 

این افراد هیچ گونه بیمه درمانی و خدمات بهداشتی ندارند و در صورت مراجعه به پزشک و مراکز درمانی باید همه  –افراد فاقد بیمه  درمانی  -６
 هزینه های درمانی را خود بپردازند. 

مانی ارایه شده توسط دولت کالیفرنیا که یکی از بهترین کارفرمایان در آمریکا بوده و نسبت به آنچه در زیر می بینید در ابتدا نگاهی است به بیمه های در
بگویم که به عنوان یکی از کارمندان عالیرتبه این دستگاه دولتی از مزایای این باید سایر کارفرمایان بسیار سخاوتمندانه با کارمندان خود رفتار می کند و 

 سود برده و در حال حاضر بازنشسته همین دستگاه هستم و از مزایای آن نیز  بهره می برم. سال خدمت  ۲۵دستگاه برای 
ه انواع اهی بدولت کالیفرنیا بیمه های درمانی گوناگونی به کارمندان خود ارائه می کند. برای آشنایی با وضعیت بهداشت و درمان ابتدا خوب است که نگ

 یالتی و دولت های محلی در کالیفرنیا به کارمندان خود ارایه می کنند. بیمه های درمانی بیاندازیم که دولت ا
 

برای آشنایی شما جدول های زیر را که نمودار قیمت بیمه های در اینجا از بخش دولتی در ایالت کالیفرنیا و خدمات درمانی در این بخش شروع می کنم. 
 ه در ادامه مطلب به توضیح آنها خواهم پرداخت. ارایه شده توسط دولت برای کارمندان است را گذاشته ام ک

صندوق و سازمان بازنشستگی و موسسه ایست که همه حساب های بازنشستگی را مدیریت مالی می کند و از جمله مزایای   CalPERSکل پرس 
 کارمندان دولت را در کالیفرنیا در دوران خدمت و بازنشستگی ارایه می نماید.

 
و نیازی به شبکه پزشکی خارج از   IN State Plan Rate  خانواده هایی که همه افراد خانواده در کالیفرنیا زندگی می کنند برای -۱جدول شماره 

 کالیفرنیا ندارند.
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rates.pdf-health-state-in-https://www.calpers.ca.gov/docs/2020 

 
از خانواده خارج از کالیفرنیا زندگی می کند و به شبکه های برای خانواده هایی که احتماال یکی یا بیشتر  Out of State Rates  ۲جدول شماره 

 پزشکی خارج از ایالت کالیفرنیا نیاز پیدا کند.
rates.pdf-health-state-in-https://www.calpers.ca.gov/docs/2020 

 
 مشارکت دولت در پرداخت بیمه های درمانی کارمندان دولتی میزان -۳جدول شماره 

 
ارایه  ۲۰۲۰همه انواع بیمه هایی است که به کارمندان دولت در کالیفرنیا برای سال  ۲و جدول شماره  ۱باال می بینید، جدول شماره دو جدول آنچه در 

 دولتی به نسبت تعداد افراد خانواده و تحت پوشش بیمه چقدر است .و جدول سوم نشان می دهد که سهم دولت به هر خانواده از کارمندان شده 
 

 پیچیدگی پالن های بیمه های درمانی در امریکا 
 کارمندان دولت با توجه به قراردادی که ساالنه با دولت از طریق اتحادیه های خود می بندند باید بخشی از این پول را بدهند.

کنید بخشی از این مبلغ را باید خودتان بدهید که از چک حقوقی ماهانه کم می شود. این مبلغ با توجه به تعداد افراد بسته به اینکه کدام پالن را انتخاب 
 دالر در ماه می باشد.  ۱۱۰۰تا  ۵۰۰نفره چیزی حداقل بین  ۳خانواده و نوع بیمه انتخابی فرق می کند و معموال برای یک خانواده 

از مبلغ پرداختی ماهانه توسط شما و کارفرما که در باال ذکر شد برای هر ویزیت دکتر و گرفتن دارو نیز مبلغی باید  بسته به پالن انتخابی شما جدای
 دالر.  ۲۰۰تا   ۵۰دالر  است و برای هر ویزیت بیمارستان نیز مبلغی  از  ۲۵تا  ۱۰می گویند که  COPAYMENTپرداخت شود. این را 
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ازید هر پالنی یک سهم پرداخت ثابت ساالنه دارد که تا آن اندازه را فقط شما می پردازید و پس از آن را بیمه ها می جدای از این مبالغ که باید بپرد
می گویند. یعنی شما در ابتدا تا این مبلغ را که برای هر پالنی متفاوت است را باید به عنوان سهم پرداخت   Deductibleپردازند که به آن در انگلیسی 

دالر مخارج اولیه درمان را در هر سال خودتان می دهید و اگر از  ۲۰۰۰دالر در سال باشد، شما  ۲۰۰۰شما  deductibleردازید، مثال اگر خودتان بپ
 آن بیشتر شد بقیه آنرا بیمه می دهد. 

 
در این است که اگر  PPOو  HMOمعروف است. تفاوت اصلی  PPOو * HMOبیشتر شرکت های بیمه دو نوع  سرویس بیمه دارند که به نام *

HMO  داشته باشید نمی توانید مستقیم به هر دکتری مراجعه کنید و یا به هر مرکز درمانی برای معالجه خود بروید. برای مالقات با پزشک متخصص 
تشخیص دهد که شما نیاز به ویزیت  باید ابتدا به پزشک خانوادگی که برای شما در زمان ثبت نام در نظر گرفته شده مراجعه نموده و  در صورتی که او

ا و ه متخصص دارید. پزشک خانواده شما را به دکتری متخصص که در شبکه آنهاست معرفی کند. این شبکه ها از چند نظر محدودیت دارند، تعداد دکتر
داشته باشید می توانید به هر دکتری یا   PPOمحدود می باشند، اما اگر پالن  HMOمراکز درمانی و بیمارستانها و البراتور های پزشکی در نوع 

 دارند براحتی نمی پذیرند و یا اصال نمی پذیرند.  HMOبیمارستانی که مایل هستید مراجعه کنید. بسیاری از دکتر ها و بیمارستان ها کسانی را که 
اخت کنید که این مبلغ باز سقفی دارد. مثال اگر برای عمل باز با توجه به پالنی که شما دارید درصدی از مخارج بیمارستان را نیز شما باید از جیب پرد

می   COPAYMENTدر صد از آن مبلغ را خودتان بدهید که این را نیز  ۲۰دالر بشود شما باید  ۱۰،۰۰۰جراحی به بیمارستان بروید و هزینه شما 
است که بیمه شونده فقط امکان استفاده از شبکه محدودی از مخارج جانبی کمتری دارند و این به این علت  HMOگویند. بعضی از انواع بیمه های 

 پزشکان و مراکز درمانی را دارند.
انس گاه، اورژبنابراین میزان پرداختی شما  برای بیمه درمانی از میزان پرداخت ماهانه گرفته تا میزان هزینه های دیگر مربوط به ویزیت دکتر، آزمایش

بردارند، همه   PPOینه دارو ها بستگی به نوع بیمه درمانی شما بستگی دارد. برای کسانی که پالنی را با انتخاب و یا بستری شدن در بیمارستان و هز
 بر می گزینند.   HMOاین هزینه ها بمراتب بیشتر از  هزینه بیمه کسانی است که پالنی را با انتخاب 

را برای آشنایی شما با آنچه برای بهداشت و درمان می پردازد را گذاشته ام که در زیر یک فیش دریافتی حقوق ماهانه یک کارمند دولت کالیفرنیا 
 مشخص شود که یک کارمند برای خودش و همسرش یعنی یک خانواده دو نفره چقدر می پردازند. مخارج پرداختی ماهانه یک کارمند برای بیمه های

دالر . این مبلغ  برای یک خانواده دو نفره در هر ماه است. حاال اگر شما بیمه  ۱۶۵۸دالر در ماه است و سهم دولت  ۵۲۴درمانی او چنانچه می بینید 
دالر خواهد بود که شامل بیمه درمانی  ۲۱۵۸دولتی نداشته باشد و خودتان مجبور باشید بیمه ای شببه این بیمه را بخرید قیمت آن در ماه برای شما حداقل 

دالر است. البته این نرخ در بازار آزاد برای افراد معمولی تقریبا غیر ممکن است چرا که این ارقام  ۲۸مه چشم دالر و بی ۱۳۵دالر ، بیمه  دندان  ۲۰۱۸
 کارمند است و از نرخ بهتر و ارزان تری استفاده می کنند.   ۲۳۰،۰۰۰بین دولت و بیمه ها بسته شده که حداقل در کالیفرنیا شامل 

 
 ۲۰۱۸فیش حقوقی یک کارمند دولت در سال 
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  بیمه های رایگان در کالیفرنیا برای کم درآمدها 
میلیون نفری که در این ایالت زندگی می کنند از بیمه ای به نام  ۳۹.۹میلیون نفر از جمعیت  ۱۳.۳یک سوم از کل جمعیت ایالت یعنی   در کالیفرنیا حداقل

 استفاده می کنند.   Medicalمدیکل 
Eligibles.aspx-Certified-Cal-tps://www.dhcs.ca.gov/dataandstats/statistics/Pages/Mediht 

ا فرزند، افراد این بیمه به رایگان در اختیار چند گروه از مردم گذاشته می شود، که شامل افراد بالغ کم درآمد )زیر خط فقر(، خانواده های کم درآمد ب
  سال است. ۲۶بچه های بی سرپرست تا زیر سال و کم درآمد،  ۶۵مسن باالی 

cal/-https://www.coveredca.com/medi 
سیار پزشکی بمتاسفانه از آنجا که این بیمه دولتی  بوده و بیشتر مراکز خدمات درمانی در امریکا در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، بیماران امکانات 

بیمه بابت هزینه های پزشکی در مقایسه با سایر بیمه ها مبلغ کمتری به پزشکان و مراکز درمانی برای درمان بیماران می پردازد. از  محدودی دارند. این
دارند بطورجدی  پرهیز می کنند.   Medicalاین رو، مراکز  خصوصی ارائه خدمات درمانی از پذیرش این بیمه خودداری کرده و  از دیدن افرادی که 

ه س حق ندارند کاقدام آنها هم در موارد غیراورژانس متاسفانه غیرقانونی شمرده نمی شود و پیگرد قانونی هم ندارد. البته بیمارستانها در مواقع اورژان این
موقت او را مراقبت می  را دارد بطور  Medicalمراجعه کننده را نپذیرند ولی زمانی که متوجه می شوند که مراجعه کننده بیمه ندارد و یا بیمه دولتی 

  کنند و در اولین فرصت او را مرخص می کنند تا کمتر هزینه شود.
ارایه می شود می توانید به  برای افراد کم درآمد   Medicalبرای دیدن لیست بیمه های درمانی در دیگر ایالت ها شبیه آنچه در کالیفرنیا تحت عنوان 

 به درآمد ایالت ها و سیاست حاکم بر آنها با یکدیگر متفاوت است.  لینک زیر مراجعه کنید که البته با توجه
resources/-medicaid-https://www.medicaidplanningassistance.org/state 

 
شرکت های بیمه خریداری کنند و یا از طرف شرکت بقیه افراد در کالیفرنیا و یا در امریکا یا اصال بیمه ندارند و یا باید خود بیمه درمانی خود را از 

زند خود بپرداهایی که در آنجا مشغول به کار هستند بیمه می شوند. افراد شاغل که از طرف شرکت ها بیمه می شوند معموال بخشی از هزینه بیمه را باید 
ی شرکت ها هم اصال بیمه درمانی ارایه نمی کنند و کارمندان و بخشی را کارفرما می دهد و این هزینه از شرکت به شرکت دیگر فرق می کند و بعض

 آنها باید خود به خرید بیمه اقدام کنند.
که حرف اصلی افرادی چون اوباما و  برنی سندرز و الیزابت وارن است در حقیقت متوجه  Universal Healthcare بیمه همگانی یا همان شعار 

د بیمه های درمانی هستند و یا به دلیلی از جمله از دست دادن کار خود بیمه درمانی خود را از دست می دهند. همین گروه از مردم است که به دلیل فاق
از  حرف اصلی آنها همین است که همه باید بیمه درمانی داشته باشند. ولی هنوز چنین چیزی در امریکا عملی نشده است و در حال حاضر هم ترامپ

 ی از مردم را شامل شده به دادگاه عالی شکایت کرده تا آن طرح را ملغی کند.طرح بیمه های اوباما که بخش
دالر  است که می شود هزینه ای مابین  ۳۰۰۰۰تا  ۲۵۰۰۰نفره در سال در امریکا و کالیفرنیا بین  ۴متوسط قیمت بیمه های درمانی برای یک خانواده 

ه نوع بیمه و میزان سهم پرداختی فرد، که هر چه سهم پرداختی فرد  بیشتر باشد از جمله سهم دالر در ماه که رقم دقیق آن بستگی دارد ب ۲۷۰۰تا  ۲۱۰۰
قیمت بیمه درمانی کمتر می شود، و به عکس. برای آشنایی    Deductibleپرداختی ویزیت دکتر، سهم دارو و خرج بیمارستان و میزان سهم ساالنه 

 بهتر به یک نمونه اشاره می کنم.
 

 ز سهم هزینه های پرداختی یک نمونه ا
انجام شد در زیر برای شما می گذارم که ببینید برای یک کارمند دولت کالیفرنیا که  ۲۰۱۸برای اطالع شما هزینه یک آندوسکوپی  خودم را  که در سال 

دالر  طبق فیش  ۶۴۶که برای  اندوسکوپی یک اندوسکوپی ساده چقدر خرج بر می دارد. این فقط سهم من بوده   PPOبیمه نسبتا خوبی هم دارد از نوع 
 پرداخته ام.  ۲دالر برای آسیب شناسی طبق فیش شماره  ۵۱۶و    ۱شماره 

 
 دالر ۶۴۶سهم پرداختی من برای اندسکوپی  – ۱فیش شماره 

 
 سنت ۹۱دالر و  ۵۱۶سهم پرداختی من برای برای بایاپسی و پاتالوژی که شده   -۲فیش شماره 
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 دالر خرج برداشته است. ۱۱۶۰دالر ، یعنی  ۵۱۶+۶۴۴برای یک عملیات اندوسکوپی برای فردی که بیمه دارد توجه کنید که 

هزار دالر می  ۵تا  ۳تصور کنید برای کسی که بیمه ندارد همین عملیات چقدر هزینه دارد؟  هزینه این عملیات و هزینه های جانبی آن بطور متوسط بین 
بسیاری از سرطان روده بزرگ خود زمانی آگاه می شوند که دیگر بسیار دیر شده و  به همین دلیل می میرند. چون نمی توانند  شود. حاال می بینید که چرا

 از نظر مالی هزینه های چک آپ ساالنه را بپردازند و در سنین باالتر به موقع اقدام به انجام اینگونه عملیات پیشگیرانه کنند.
 

 مینه بهداشت و درمان امریکا و خصوصی سازی در ز
، بازگذاشتن دست بخش خصوصی و حذف هر چه بیشتر مقررات و کنترل پس از روی کار آمدن ریگاندر آمریکا به ویژه از دست آوردهای نئولیبرالیسم 

ماری جدی همه چیز خود را بوده است که شامل بخش درمان و بهداشت نیز بوده است. بسیاری از مردم در آمریکا با یک بی  Regulationsهای دولتی 
 از دست می دهند و بطور کامل ورشکست می شوند. 

میلیون نفر بیمه درمانی نداشتند. پس از روی کار آمدن اوباما و تصویب طرح بیمه های درمانی او که به نام  ۵/۴۶بیشتر از  ۲۰۱۰در آمریکا در سال 
Obama Care   و یاAffordable Care Act  میلیون نفر برای اولین بار موفق به دریافت بیمه شدند. بیمه  ۱۹حدود  2016 معروف شد در سال

ت های هایی که اوباما وضع کرد متناسب با دریافت دستمزد افراد به قیمت های مناسبی به آنها داده می شد و مابه التفاوت قیمت را دولت به شرک
میلیون نفر بیمه شدند،   ۱۹بی در سیستم بهداشت و درمان آمریکا بود به کار افتاد، که این طرح که انقلال ۲۰۱۶خصوصی بیمه می پرداخت.  در سال 

میلیون نفر تخمین زده می شد. با روی کار آمدن دولت ترامپ و کارشکنی های او تعداد  ۲۷هنوز تعداد افرادی که هیچ نوع بیمه درمانی نداشتند بیش از 
 نفر افزایش داشته است.  ۵۰۰۰۰۰حدود  ۲۰۱۸این افراد حداقل در سال 

میلیون نفر است. اینها افرادی هستند که نه آنقدر فقیرند که از  ۵/۲۷در حال حاضر تعداد افرادی که هیچ گونه بیمه درمانی ندارند در آمریکا بیشتر از 
را بیمه کند و یا صاحبان موسسات کوچک  در کالیفرنیا استفاده کنند و نه کارفرمای آنها حاضر است آنها  Medicalبیمه های رایگان چون مدیکل 

ه ستند چرا کاقتصادی هستند که توانایی پرداخت هزینه های بیمه درمانی را ندارند. این افراد بیشتر از همه دیگر شهروندان در آمریکا در معرض خطر ه
را ؟ به دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت هزینه های کمر به دلیل گرانی خدمات بهداشتی از مراجعه به دکتر و پیشگیری بیماری ها پرهیز می کنند، چ

 شکن بهداشت و درمان.
 تعداد بیمارستانها در امریکا و کالیفرنیا 

عدد از این بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی است و بعضی از آنها در زمره بهترین  ۲۱عدد بیمارستان وجود دارد که  ۳۴۱در کالیفرنیا تعداد 
-یا مجموعه پزشکی  و   UC SF Medical Centerدانشگاهی سن فرانسیسکو -ای امریکا و جهان هستند از جمله مجموعه پزشکیبیمارستانه

اما این فقط شامل بخش دولتی نیست. بیمارستانهایی از جمله بیمارستان استانفورد در شهر   UC LA Medical Centerدانشگاهی لس آنجلس  
که از بهترین بیمارستانهای  Cedars-Sinai Medical Centerو یا مرکز پزشکی سیدرز سیانای در لس آنجلس   Stanford Hospitalاستانفورد  

 میلیارد دالر است.  ۴۸۰مجموع درآمد این بیمارستانها در ایالت کالیفرنیا تقریبا  آمریکا است.
عدد از آن متعلق به دولت فدرال و  ۲۰۸عدد است که از این تعداد فقط  ۶۲۱۰تهیه شده تعداد کل بیمارستان  ۲۰۱۷در کل آمریکا طبق آماری که در سال 

 عدد در مالکیت بخش خصوصی، دولت های ایالتی و محلی و موسسات غیر انتفاعی هستند. ۶۰۰۲بقیه یعنی 
 

 
2001/-since-us-the-in-hospitals-nfederalno-and-federal-of-https://www.statista.com/statistics/185852/number 

میلیون نفر به  ۲۱۶بیمارستان تعطیل شده و این در حالی است که جمعیت امریکا از  ۷۷۲حداقل  ۲۰۱۷تا  ۱۹۷۵جالب است که در فاصله بین سالهای 
 ۱۱۲عدد کاهش یافته در حالیکه جمعیت  ۲۰۸عدد به  ۳۸۲ میلیون نفر افزایش یافته است. تعداد بیمارستانهای دولت فدرال در این فاصله زمانی از ۳۲۸

 میلیون افزایش یافته است.
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میلیون بوده است اما تعداد تخت های بیمارستانی از  ۱۱۲از این البته تاسف آور تر این است که در همین فاصله زمانی با اینکه افزایش جمیعت 
تخت بیمارستانی وجود  ۶۷۸۶برای هر یک میلیون نفر  ۱۹۷۵معنای آن است که در سال عدد تقلیل پیدا کرده است. این به  ۹۳۱۲۰۳به  ۱۴۶۵۸۲۸

 تخت موجود است.  ۲۸۳۹برای هر یک میلیون نفر  ۲۰۱۷داشته است در حالیکه در سال 
 

 
 

، دلیل آن همین بستن بیمارستانها و بر اگر امروز با بحران کرونا در همه ایالت ها با کمبود تعداد تخت های بیمارستانی و تجهیزات پزشکی مواجه هستیم
 چیدن تخت های بیمارستانی است.  

 ۸۰۸هزار و  ۲۲۵میلیون و   ۲ادامه پیدا می کرد امروز ما در آمریکا بیشتر از   ۱۹۷۵اگر همان نسبت تعداد تخت های بیمارستانی به جمعیت در سال 
 هزار تخت بیمارستانی به نسبت جمعیت کم شده است. ۸۰۰است که حداقل  . این به معنی آن( 2,225,808)عدد تخت بیمارستانی داشتیم 

دالر برای هر نفر، ولی  ۶۰۵است، یعنی    Billion 133.3$میلیارد دالر   ۳/۱۳۳برابر   ۱۹۷۵این در حالیست که کل هزینه بهداشت امریکا در سال 
 دالر برای هر نفر آمریکایی. ۱۰۷۳۹میلیارد دالر است یعنی  ۴۹۲تریلیون و  ۳به ارزش  ۲۰۱۷در سال 

4064878-costs-healthcare-rising-of-https://www.thebalance.com/causes 
 

است که همچنین منابع مالی این مخارج را نیز بر حسب خصوصی و  ۱۹۷۴تا سال  ۱۹۲۹جدول زیر نشان دهنده هزینه بهداشت در امریکا از سال 
 تی نشان می دهد. دول
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دالر برای هر مایل باضافه مخارج  ۱/۵۵دالر باضافه  ۲۳۱۲حداقل   Contra Costa Countyکانترا کاستا  -برای مثال هزینه آمبوالنس در منطقه ما
یمار را منزل بیمار تا بیمارستانی که ب احتمالی استفاده از دستگاه تنفسی و دیگر مواد دارویی در حین انتقال با آمبوالنس می شود. یعنی اینکه اگر از محل

دالر است. البته باید در نظر داشت  ۲۳۱۲+    ۵۵۱=  ۲۸۶۳کیلومتر می شود فاصله باشد، حداقل هزینه برابر  ۱۷مایل که حدودا  ۱۰به آنجا می برند 
چند ساله گذشته بیشتر بیمارستانها بسته شده و متوسط مسافت که این فقط هزینه آمبوالنس است و نه استفاده از اکسیژن یا دیگر موارد. در این منطقه طی 

 مایل شده است.   ۲۰به نزدیک ترین بیمارستان 
https://www.thebalance.com/healthcare-costs-3306068 
 

شرکت های بیمه، صاحبان شرکت های داروسازی و صاحبان  هزینه های بهداشت و درمان در آمریکا روز بروز بیشتر شده و دلیل اصلی آن سودجویی
 بیمارستانها و مراکز درمانی است که متاسفانه دولت هیچ کنترلی بر آنها ندارد.

 امیدوارم این نوشته کمکی باشد در آشنایی با گوشه ای از وضعیت بهداشت، درمان و بیمه های درمانی در امریکا.
کالیفرنیا  که نتیجه مشاهدات و تجربیات من است از سی سال زندگی در این دیار که امروز وطن اصلی من شده  این مطلب  تصویریست از آمریکا و

 DISSENT IS PATRIOTICاست و سرزمینی است که در آن به احتمال زیاد به ابدیت خواهم پیوست. از این رو با توجه به این گفته معروف که  
 سیاسی امریکا بیان می دارم.-ا به ایرادهای اقتصادینقد خود رپرستانه است"  "نقد میهن

ی از ربسیاری از مردم متاسفانه از ابعاد گوناگون زندگی در آمریکا و بخصوص وضعیت بهداشت و درمان در این کشور خبر ندارند. بطور نمونه بسیا
 سیاسی امریکا می-خود را به حساب شایستگی نظام اقتصادیایرانیان ساکن امریکا وضعیت خود و اطرافیان خود را می بینند و پیشرفت های فردی 

 گذارند. امریکا سرزمین پیشرفت های فردی است، سرزمین پیشرفت تکنولوژی است، و نیز سرزمین نابرابری هاست.
رابر زن و مرد، حفاظت از آمریکا سرزمین عجایب است و از عجایب آن همین که بیمه درمانی برای همه، حق تحصیل رایگان برای همه، حق دستمزد ب

یان که نمحیط زیست و پایبندی به پروتکل های بین المللی شعارهای کمونیستی و سوسیالیستی قلمداد می شود. از همه عجیب تر اینکه تعدادی از ایرا
در امریکا را بر نمی تابند و هر  مدعی مبارزه با جمهوری اسالمی و سیاست های نادرست و سرکوبگرانه آن هستند، هیچ نقدی به سیاست های نادرست

دین از تقنقدی را با برچسب های کهنه "ضد امپریالیست" و "ضد آمریکایی" تخطئه و محکوم می کنند. این افراد حتی تا بدانجا پیش می روند که به من
ند. غافل از آنکه امریکایی های میهن دوست در سیاست های آمریکا توصیه می کنند که از آمریکا رفته و به کره شمالی، کوبا و یا ایران مهاجرت کن

 تالش هستند که این جامعه را با نقد محیطی بهتر برای زندگی بسازند.
 

 رضا فانی یزدی 
   ۲۰۲۰آپریل  ۲۶
 

Preferred provider organization (PPO)* 
Health maintenance organization (HMO)** 
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