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وزیراقتصــاد ودارایی کانادا )Bill Monreau( مقابل دوربنی های خربی اعالم 
داشــت که نسل جوان این کشور باید خودرا با شــرایط جدید و جاری منطبق کند 
ودنبال کارهای دائمی واســتخدام های درازمدت نباشــد. وی که فقط یک هفته 
پس از گزارش بانک کانادا مبنی بر آغاز دوردیگری از سیکل نزویل رشداقتصادی 
سخن میگفت از کلید واژه  Job Churn استفاده نمود. چارن را میتوان گذشته 
از معنی مســتقیم آن )خیک کره گریی ودرتقالی مدام( به مفهوم شــکار کارهای 
موقتی وکوتاه مدت ارزیابی نمود. وی اضافه نمود که خودتان را با قراردادهایی 
موقتی وکارهای موســمی عادت دهید که واقعیت شــرایط اقتصادی کشور این را 

میگوید!

***

بــا رمز زدایی ازســخنان مذکور وتحلیــل آقای وزیربه حقایق بزرگرتی مریســیم. 
حقایقی که ویژه کشور کانادا نبوده و170 کشور عضو سازمان ملل را هدف قرارداده 
اســت. سیاســت بازار و اقتصاد بازاری. نئولیربالیســمی که به نظــم نوین جهانی 
ترجمه شد ومولفه هایی چون مشاغل موقت و قراردادهای سفید امضا وکارهای 
کوتــاه مدت تنها از جزییات آن بود. هیچکس شــغل معنی ودائم ندارد وهمگان 
ودرتمام طول عمر دربدر در جستجوی کارهای موقت هستند. همه زحمتکشان به 
طور ادواری ودوره ای کار میکنند وآن زمان هم که شاغل هستند سایه تهدید کننده 
بیکاری و دربدری وگرسنگی مجدد خود وخانواده درکمنی است. که نئولیربالیسم 
اهدایی اوایل دهه هشتاد میالدی )با دولتهای رانلدریگان و مارگارت تاچر( بنام 
نظم نوین جهانی عرضه شــد که در حوزه اقتصادی شــامل خصوصی سازی های 
راهزنانــه و دربدری اکثریت جمعیــت روی زمنی بود. که شــرکتها و صاحبان کار 
بخــش خصوصی برای فرار از پرداخت بیمه هــای عمر وبیکاری یا از کارافتادگی 
تا به بیمه های درمانی ومســاعدتی ، خیل عظیم کارگران تولیدی وخدماتی را با 
قراردادهای کوتاه مدت وکارهای نیمه وقت ودور زدن قانون های کار باسمه ای 

به بردگی بدون آینده وامیدارند. 

***

ایــن مطلب کوتــاه از ورود به تبعات جانبی این سیســتم وبیشــرت از آن از واکاوی 
ســاختار اقتصادی آن چشم میپوشد که بشریت را در ورطه عدم ثبات روحی روانی 
وانــواع بیماریهــای مربوطه گــذارده اســت. خصوصی نمودن تمــام بخش های 
تولیــدی ، خدماتی تا مراکز مایل وبانکها. بیایید ســری به آمار بیماران دســتگاه 
عصبی که به بیماران روانی موســوم شده اند بزنیم. درهمنی کشوری )کانادا( که 
وزیر مالیه آن از نســل جــوان میخواهد تاخودرا با بیکاری واشــتغال های موقت 
منطبــق کند ، حدود بیش از هفت میلیون ازجمعیــت 34 میلیونی آن از داروهای 
ضد افســردگی تادیگر انواع آن استفاده میکنند. البته باید توجه داشت که رقم 7 

میلیون بیمار دســتگاه عصبی چون افسردگی ودیگر اقســام آن ازجمله مبتالیان 
به بیماری مهلک اضطراب ونگرانی )Anxiety( تنها شــامل کســانی میشود که 
به پزشــکان و روانپزشکان وروان درمانگرها مراجعه کرده اند وگرنه آمار کسانیکه 
بطور ادواری ازاین بیماریها رنج میربند و به مراکز درمانی مراجعه نمیکنند خیلی 

بیش از این آمار دولتی است.

***

 )Bipolar( ما از خری بحث درمورد بیماران مبتال به اسکیزوفرنی و بای پوالرها
وانواع انها که میتواند ریشــه ارثی داشته باشد میگذریم وتنها به تعقیب علل بروز 
 )Phobia( بیماریهایی چون افســردگی ودلشوره مزمن وانواع کلینیکی هراس
میرپدازیم که میتواند از علل اجتماعی ولذا اکتسابی سرچشمه گریند. از وارد شدن 
به بحث های تخصصی وخارج از تجربه و رشته درسی خودم هم اجتناب میکنم 
ومینویسم که پزشکان و روانپزشکان همان کشور آقای بیل مونرو )کانادا( معتقدند 
که عدم ثبات وعدم امنیت شــغلی وعدم داشــن درآمد کافی ومســتمر سرچشــمه 
نخستنی بیماری فراگری افسردگی نه تنها درمیان فقط مهاجرین که جمعیت کشور 
کاناداست. واهمه از بیکار شدن ، کابوس مردمان این کشوراست. اضطراب ناشی 
از عدم کاریابی بموقع واغلب دست زدن به کارهایی که از تجربه وتحصیالت فرد 
به دورند نیز ازاین عوامل تولید افسردگی ولذا ترس واهمه وعاقبت هراس است. 
بطوریکه بیش از 7 میلیون از جمعیت اندک کشــور کانــادا دارای پرونده طوالنی 
درمــان واســتفاده از داروهــای روان گردان و غریه هســتند و مــن از افزایش آمار 

خودکشی ها نمینویسم که به لحاظ جمعیتی کانادا درصدر جدول است!

***

واکاوی ســخنان آقای وزیر مونرو تنها نوک کوه یخی اســت بنام تبعات مناسبات 
سرمایه داری وحال سیستم همه جانبه نئولیربال که نظم ازجهان را برداشته ویک 
بــازار مکاره را بجای اجتماعات انســانی تبلیــغ میکند. هرجامعــه برمبنای این 
الگــو به دو قطب اقلیتــی مرفه واکثریتی هماره درطلب کارومعاش و... تقســیم 
میشود. اقلیتی که به دنبال ثروت های نجومی است واکثریتی که بدون بهره وری 
ازشــغلی معنی و دائم ، هماره دچار بیکاری ودربدری است. طبقه متوسط که در 
اندازه های بزرگ کوچک میشــود و سیل عظیم عدم امنیت شغلی ومایل انان را 
به صفوف زحمتکشان مریاند. این طبقه متوسط که روزی )درقرن 19 و 20 میالدی( 
سرچشمه تولید ادبی ومراجع سیاسی واجتماعی بود وتکان های شدید سیاسی را 
سبب میشد ، اکنون برای حفظ خود میجنگد. فاعلیت وپرچم داری طبقه متوسط 
درحتی کشــورهای جنوب ودرحوزه های سیاسی واجتماعی تقلیل یافته وحفط 

خود و روحیه کاسبکاری برباقیمانده آنان مستویل شده است.

***

آنچه که دراین تصویر بیش از همه نمایان اســت سرایت شرایط عدم امنیت شغلی 
وتحصیل معاش به زندگی خصوص وروحی مردمان اســت. شرایطی که مستقیما 
عامل درجه یک بیماریهای جورواجور دستگار عصبی است بطوریکه هم اکنون 
تجارت مواد مخدر واقتصاد دوروبرآن از درآمد فروش ادوات و تسلیحات جنگی 
پیشــی گرفته اســت. که خیل مصــرف کنندگان مــواد مخدر بورزوا وکلــه گنده ها 
نیســتند که اغلب مردمانی وجوانانی هســتند که برای رهایی موقتی از فشــارهای 
روحی ناشی از بیکاری ، فقر وعدم توانایی درتحصیل یک زندگی متعارف آویزان 
اســتفاده از چننی موادی مرگبار وخانمانسوز میشوند که از نتایج عدم ثبات شغلی 

ومعیشتی یکی هم گسرتش اعتیاد درتمام کشورهای جهان است. 

***



ترجمــه ســخنان وزیر مالیــه کانادا همــان اوضاعی اســت که امرپاطــوری امریکا 
وسیســتم نئولیــربال محافظه کاران نو برجهــان حقنه کردند. که مقــررات زدایی 
ازسیستم بانکی وموسسات مایل تا خصوصی سازیهای راهزنانه وتبدیل دولت رفاه 
)بورژوایی( به یک داروینیســم اجتماعی وسیطره انحصارات امرپیالیستی برروح 
وروان مردم جهان از تبعات آن اســت. که این اوضاع نمیتواند ادامه داشــته باشد 
چراکه اگر اوضاع نابسامان درشمال تولید کرده اما که بربریتی دهشتناک را برای 
دنیای جنوب مدیریت ومهندسی میکند. این معادله باید درهردو سو تغیری کند که 
ســخنان جناب وزیر )خود وزیر موقتی وادواری است!!( تبعاتی دارد که احتماال 

خود درآن تخصصی ندارد. 

نویســنده این مطلب تجربه 7 ســال کار داوطلبانه را درمرکــز روانی وترک اعتیاد 
CAMH را دارد. 






















