
سالمت      برای مبارزه و لوکزامبورگ رزا

هورتون  جلالیفر  — ریچارد فرزانه  

است،                 شده بازاری مناسبات اسری� ی �برش حق یک بهعنوان سالمت و بهداشت از برخورداری که دوراین+ در

یم             بگری� رس از را سالمت برای مبارزه تا یمخواند فرا را ما .لوکزامبورگ

است                شده بازاری مناسبات اسری� که سالهاست ی، �برش حق یک بهعنوان سالمت و بهداشت از .برخورداری

یمنشیند                و نشسته جامعه افراد فرودستترین تن بر سالمت، شدن بازاری روند از �نایش بات رض+ ین Cحرفهای. بیشری

گالیه                 Gیوتراین
+ فری� هزینههای از که مردی پری� به خطاب داریم؛ خاطر در را + پیشنی� بهداشت وزیر هاشیم زاده قایض+

یمگوید   بمال »یمکند، لنِست    «. خودت مجله در زیر از   - یادداشت �گزاریش لوکزامبورگ  »بنابر رزا درباره« بنیاد

سالمت     عرصه در جهاین+ در           - بحران ماست یاریسان لوکزامبورگ اندیشههای کنوین+ ایط �رس در که یمگوید ما به

ک؛     Cمشری Cخواسیت برای بر              »مبارزه مبتیت+ روابط از و باشد
`
همبستیگ اصول اساس بر باید عمویم سالمت و بهداشت

شود   جدا .«بازار

———

و                ۱۹۱۹ژانویه  ۱۵در  لهستاین+ اقتصاددان لوکزامبورگ رزا اول، جهاین+ جنگ از پس lانقالین هیاهوی در و + برلنی� در

شد             کشته دموکرات سوسیال حاکم حزب هوادار شبهنظامیان توسط آلمان رادیکال چپ lبود  ۴۷او . رهری .ساله

شد            انداخته آب کانال یک درون ، + سنگنی� wوزنههاین با همراه او، افسانهای     . جسد شخصیت یک به تبدیل لوکزامبورگ

نگریسته                   متفکر یک مثابه به اینکه تا است گرفته قرار + تحسنی� مورد شهید یک بهعنوان Cبیشری گرچه است؛ شده

دموکرایش                 . شود و آزادی رحمانه lین رسکوب مخالف و کرد مبارزه زنان wرهاین برای بود، جنگ ضد فعال یک او

بود   روسها برش�             . توسط رنج دلنگران بهشدت اما ننوشت؛ علم یا سالمت درباره مستقیم بهطور هرگز لوکزامبورگ

بود             برده Gین اجتمایع تغیری� برای اهریم بهعنوان دانش اهمیت به و لوکزامبورگ،   . بود درگذشت سالگرد + صدمنی�

سالمت        عرصه در او اث بازنگرِیمری� برای ست Cفرصیت.

لوکزامبورگ،     رزا اثر رسمایه »مهمترین توسعه       . است( ۱۹۱۳« )انباشت
`
چگونیگ برریش اثر، این در او هدف

بود   مختلف جوامع      . کشورهای بقای که یمکند استدالل فرای    ( رسمایهداری)لوکزامبورگ اقتصادی رشد به وابسته

دولت  بودند            -مرزهای ارزانقیمت کار وی نری� و طبییع منابع مداوم + تامنی� نیازمند اقتصادها است؛ اصیل . ملت ابزار

توسعه           ارزانقیمت، کار وی نری� و طبییع منابع آوردن چنگ به بود ( طلیتl)برای Cیالیسیت Gامری .   + چننی� برابر در لوکزامبورگ

https://meidaan.com/archive/author/farzaneh-jalalifar
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یمخروشد  سفیدپوست             : »رویکردی مرد که کند استثمار را wهاین+ رسزمنی� تا دارد نیاز دیگر نژادهای به رسمایه

کند     کار آنها در بسیج             . نیمتواند را جهان کار وی نری� Cمحدودییت هیچ بدون بتواند باید رسمایهداری ترتیب، این به

د         گری� بهره جهان تولیدی وهای نری� تمام از تا رسمایهداری       »؛ «کند حیات ادامه برای تارییخ+ شیوه همان یالیسم Gامری

یمنویسد    «. است دیگری جای در یالیسیتC        : »او Gامری امیال + Cساخنی پنهان برای ست wعباین رضفا ملت، و« امروز

یمشود      » تمدن نابودی به منجر یالیسم Gامری وزی پری� ».

است؟         مربوط سالمت به امروزه wاستداللهاین + چننی� لوکزامبورگ  »چرا رزا سال   « بنیاد در و   ۱۹۹۰که شد تاسیس

معارض                   اجتمایع چالشهای بر بتاباند نوری تا یمبندد بهکار را او ارزشهای و ایدهها است، + برلنی� در آن این. مقر

سال    در است           تحلیلی ۲۰۱۸بنیاد سالمت عرصه در
`
لوگزامبوریگ بیانیهای مثابه به که کرد �با   . منترش مقاله این در

سالمت  »عنوان  برای مدرن،      « مبارزه جامعه سازمان که یمشود و       »استدالل سالمت برای مردم حقوق با تضاد در

د    یمگری� قرار Cبهداشیت شدن  «. مراقبتهای جهاین+ ناگوار مدرن    - عواقب کالبدی در یالیسم Gامری نزاع،  - حلول جمله از

دارد           جای تضادی + چننی� مرکزیت در اقتدارگرا، برآمدِندولت و ،   . نابرابری Cوضعییت + چننی� در  »نتیجه جهاین+ بحراین+

سالمت  که             . است« عرصه دارد
`
بستیگ اجتمایع و اقتصادی و سیایش وهای نری� آن به سالمت، مناسب وضعیت

ما  
`
زندیگ ایط �ثبات     - رس lین و عاریهای

`
زندیگ ، ناامیت+ یمدهند  - بیکاری، شکل آن     . را تضعیف موجب جهاین+ بحران این

سال              از پس اجتمایع قدرتمنِدحمایت سیستمهای تحقق به که است شده
`
رساند  ۱۹۴۵همبستیگ یاری .

و                 کرده اسقاط را جهاین+ بهداشت سازمان خصویض، نهادهای و جهاین+ تجارت سازمان ، جهاین+ بانک فزایندهی تأثری�

است     شده wچندجانبهگراین تضعیف که          . موجب ست جهاین+ سالمت در نقصاِندموکراتیک امر، این پیامدهای از ییگ

است     شدن عمیقتر حال مرجح           . در راهحل به که است ساخته قادر را بازار مکانیسمهای تضعیفشده، ِ wپاسخگوین

شوند      تبدیل Cبهداشیت مراقبتهای ارائه درآمده         . برای خریدار و عرضهکننده + بنی� تجاری رابطه یک بهشکل سالمت

عمویم     . است همکاریهای برونسپاریها، خصویض، بیمههای مراقبتهای      -رواج بودجه از عمدی ِ+
Cکاسنی و خصویض

است               کرده �متالیش و پارهپاره را میل سالمت و بهداشت سیستمهای دولت، حمایت تحت ِ
Cکه  . بهداشیت زمانهای در

از )روایِت  مدیریت            ( ارائهشده و ایجاد امکان یمگردد، همگاین+ سالمت و شموِلبهداشت حول جهاین+ سالمت

یمشود        دشوارتر مدام یکپارچه و جامع Cبهداشیت باشد؟       . سیستمهای چه باید وضعیت این به و »پاسخ بهداشت

شود                جدا بازار بر مبتیت+ روابط از و باشد
`
همبستیگ اصول اساس بر باید عمویم قدرت  «. سالمت دارای سالمت

https://www.rosalux.eu/fileadmin/user_upload/Publications/2018/SANTE_PUB_web.pdf


است   خاص یعیت+     . اجتمایع است؛ هدف یک مبارزه         »سالمت در را ما که ک Cمشری پرچیم ک، Cمشری خواست یک

یمکند  است      «. »متحد بسیج برای قدرتمند ندای یک سالمت ».

عنوان      تحت مقالهاش در روسیه »لوکزامبورگ برای     ( معیار: »)نوشت« انقالب آزادی منحرصا، و همیشه آزادی،

است   دگراندیش حقوق              «. فرد از اِنحراست + مری� جامعه، یک ِ wنیکوین درباره قضاوت معیار تنها که داشت تاکید او

است            جامعه آن افراد شدهترین رانده حاشیه به و او،      . اسایِشطردشدهترین وحشیانه قتل از پس قرن یک

هیچ                    که آناین+ و افراد محرومترین برآوردِننیازهای به توجه با را جامعهمان سالمت تا یمخواند فرا را ما لوکزامبورگ

دهیم      قرار سنجش مورد ندارند، Cرسافکندهایم     . حقویق یقینا ما معیاری، + چننی� را    . با ما لوکزامبورگ سخنان اما

یم          بگری� رس از را سالمت برای مبارزه این تا اند + .بریمانگری�

لنست    در اصلی متن
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https://meidaan.com/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30050-9/fulltext

	رزا لوکزامبورگ و مبارزه برای سلامت

