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 ھفتھ تحلیل 

  نشستد! عقب کارفرمایان یافت، ادام ھا اعتراض

   صادق کار

 
 کارگران اعتصاب. یافت ادام ھا سرکوب تشدید وجود با چنان ھم نیز گذشت ی ھفت در کارگری اعتراضی ھای تجمع و اعتصابات

، حقوق چھارماە پرداخت خواست با پارس واگن  پرداخت ی وعدە وجود با بود، شدە شروع پیش ی ھفت از ک معوق
  شد. خود روز دھمین وارد کارگران، از تن ١١ ورود از جلوگیری و آیندە دوماە طی کارفرما توسط معوق دستمزدھای

 مجلس ی نمایندە دفتر مقابل در شان ھای خانوادە ھمراە ب »شرقی البرز معدن« کارگران از نفر ١٠٠٠ حدود راھپیمایی و تجمع
 کارگری ھای رویداد ترین مھم یکی شاھرود، شھرداری ب شرقی البرز معدن ھای زمین واگذاری توقف خواست با شاھرود در

  .بود گذشت ھفت

 و راھپیمایی طول در بودند، شھرداری ب معدن ب متعلق ھای زمین واگذاری پیامدھای نگران ک شاھرودی معترض کارگران
 "معدنچی مانند، شعارھایی سر دادن با نبود، بافق معدن کارگران ی گذشت سال اعتراضات ب شباھت بی ک شان، تجمع

 کسی چ البرزشرقی انحالل گوی است؟"، "جواب کارگر ٢٠٠٠ شدن بیکار گوی پاسخ کسی "چ پذیرد"، نمی ذلت میرد می
  کردند. پیگیری را شان کردەاند؟"، اعتراض سکوت چرا شھر و "مسوالنبود"  خواھد

 صورت مختلف شھرھای در بازنشستگان و شاغلین توسط مختلف صنفی ھای خواست با نیز دیگری متعدد تجمعات و اعتصابات
 در مبارزاتی تمایالت افزایش و مزدبگیران گروەھای سایر و کارگران نارضایتی افزون روز گسترش از حکایت ھا آن ھمگی ک گرفت
  .دارد آنان میان

ای ھای اخراج و ھا بگیروببند تشدید رغم ب ھا مقاومت و اعتراضات ی ادام  کارفرمایان برخی و دولت نگرانی موجب کارگران، فل
 دست معنی ب ھنوز این البت. نھند گردن کارگران مطالبات پارەای ب ک داشت آن بر را آنان و شد اعتراضات کردن پیدا عمق از

 و اخراج ب تھدید را کارگران مواردی در کردند، نشینی عقب ک حال ھمان    در زیرا نیست؛  کارگری ضد رویکردھای از برداشتن
  .ندادند راە کارشان محل ب داشتند، اعتصابات دھی سازمان در بیشتری نقش ک نیز را تعدادی
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 ک خدماتی و تولیدی ی، مؤسس چھار کارگران شدەاند، منتشر »ایلنا« خبرگزاری در آبان ١٣ و ١٢ در ک ھایی گزارش بر بنا
 ب توانستند بودند، کردە اعتراضی تجمع و اعتصاب ب مبادرت دیگر صنفی مطالبات برخی و دستمزد در پرداخت تعویق خاطر به

  .برسند شان مطالبات

 نشدن پرداخت به اعتراض در ک عسلویه ٢٢ و٢١ فازھای کارگران اعتصاب حاکی از آن است که »ایلنا« ماە آبان١٢ گزارش
 این ی نتیج در و یافت؛ خاتمه موفقیت با کشید، طول ماه آبان دھم تا و آغاز مھرماه ھشتم و بیست از مزدی مطالبات ماهچھار

  .شدند شان مزدی معوقات تمام دریافت ب موفق کارگران اعتصاب،

 مقابل در ماە، ١٢ طی شان ھای دستمزد دریافت عدم ب اعتراض در قبالً  ک نیز »الملل بین سپنتا« حفاری شرکت کارگران
شان دستمزدھای ی کلی پرداخت ب مجبور را کارفرما بودند، کردە تجمع اھواز استانداری    .کردند معوق

 فعاالن از نقل ب کرد، منتشر اھواز شھری قطار پیمانی کارگران ی روزە ٣٢ اعتصاب با ارتباط در ک دیگری گزارش در »ایلنا«
 در اھواز شھری قطار ی پروژه پیمانکاری کارگران توسط مھرماه دھم روز از که صنفی اعتراض دنبال "به: نوشت کارگری صنفی
 پرداخت کارگرن این دستمزد از ماه شش معادل گذشته روز بود، شده شروع معوقه مزد ماه ھشت نشدن پرداخت با رابطه
  شد".

 سر بر ک توافقی از پس سنگرود معدن کارگران اعتراضی تجمع ی روزە دو پایان از آبان ١٣ در منبع ھمین چنین ھم
  .داد خبر بودند کردە مسئولین با شان ھای خواست

 ی نتیج شان، مطالبات از پارەای پذیرش ب مسئولین و کارفرمایان کردن وادار در مؤسس چھار این کارگران موفقیعت
 با توانند می نیز کارگران است و نشان از آن دارد که سایر شان ھای خواست سر بر کارگران ایستادگی و مبارزە ھمبستگی،

 ک است راە این از تنھا .نمایند خود  مطالبات پذیرش ب وادار را کارفرمایان و دولت مبارزاتی، موفق تجربیات این از استفادە
 امکان و نمایند شان حقوق و حق رعایت و نشینی عقب ب وادار را کارفرمایان و دولت توانند می مزدبگیران و کارگران
 .کنند تر فراھم را یابی خود سازمان

 
 
 از تجربھ دیگران 

 – ایران در ساالری مردم جنبش و کارگران حقوق
 ايانیپ بخش

 اجتماعی دموکراسی یک ساختن برای

 پاریس آمریکایی دانشگاه استاد نعمانی، فرھاد

 ھریس جان کرسی صاحب و استاد بھداد، سھراب

  گودرز: ترجمه

  

 آینده به نگاه

 بار اولین برای ایران، در دموکراسی سوی به طوفانی راه در
 رغم علی. نیست انکار قابل کار ی طبقه دیگر ١٩٧٩ سال از

 در و ساختاری و قانونی سیاسی، تاریخی، موانع تمام
 کار، ی طبقه قدرت ھا، سرکوب و ھا فشار تمام مقابل
 شده ھویدا بیشتر چه ھر آن، درون در تفرق رغم علی
 اعتال حال در ھم باز کار ی طبقه ھای چالش امروزه. است
 وجود مستقل ی اتحادیه معدودی تعداد فقط گرچه. است
 محسوس ھا آن حضور از ناشی واکنش و کنش اما دارد،
 ھای کمیته تشکیل سو، این به ٢٠٠۴ سال از. است

 »غیرقانونی« برگزاری و اعتصابات برپاداشت ای، اتحادیه
 ھای اتحادیه که دارند آن از نشان مه ماه اول ھای جشن

 ناپذیر شکست ظاھراً  موانع از اند توانسته مستقل
  .کنند عبور دولت ی الحمایه تحت ھای تشکل

 سرکوب سنگین ھای ھزینه رغم علی مواقع، بسیاری در
 دولت مقابل در اند توانسته کارگران دولتی، عوامل خشن

 حضور اھمیت سبز جنبش افول با. شوند پیروز و بایستند
 را سیاسی فعاالن توجه صحنه، در کارگری ھای تشکل

 سبز جنبش رھبری از اما کارگران. است کرده جلب خود به
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 اھداف و تر مشخص تاکیدات خواستار
 به راھبرد در شفاف و استراتژیک

 -اجتماعی عدالت و ساالری مردم
  .اند اقتصادی

 در کارگران گذشته، سال سی در
. اند دیده فراوان لطمات اقتصاد و سیاست
 اعتراضات، طریق از ھا آن نارضایتی
 خون به ھا بار که ھا تحصن و اعتصابات

 در. است نموده بروز اند، شده کشیده
 کارگر ده ،٨٨ انتخابات از بعد ھای خشونت و تیراندازی جریان

) ساله ۴٨ نفر یک و سال ٢٨ تا ١٧ بین جوان عمدتاً (
 حمایت اصلی دلیل خود این. دادند دست از را شان جان

 اصالحات برای عمومی خواست از کارگری ھای تشکل
 ھای تشکل چنددستگی وجود این با. است بوده دموکراتیک

 ھای وابستگی از ناشی که جنبش فعاالن و کارگری
 گسترش و بسط در ای عمده مانع است، آنان سیاسی

 در ھماھنگی عدم. است بوده کارگری ھای تشکل
 سردرگمی باعث اقتصادی و سیاسی اھداف و ھا خواست
 رو، پیش اجتماعی ھای جنبش با ارتباط در کارگری، جنبش

  .است شده خود بیرون و درون در

 اھداف پیشبرد واقعی اجتماعی دموکراسی یک وجود
 شرایط چنین غیاب در اما. سازد می ممکن را کارگری جنبش

 ی طبقه ھای تشکل و کارگران کارگری، فعاالن دموکراتیکی
 برپایی. مانند می باز توجه قابل ھای پیشرفت از کار

 ی دیکته ی سایه در چه نئولیبرالی ھای سیاست
 بانک پول، المللی بین صندوق( المللی بین ھای سازمان
 سوی از چه و) غیره و جھانی تجارت سازمان و جھانی

 ی روحیه به و کارگران اتحاد به عمدتاً  دولت، ھای سیاست
 لطمه سیاسی ی ساالرانه مردم اھداف گیری پی در آنان
 و جنگ خطر و خارجی اقتصادی ھای تحریم. زند می

 مختلف ھای گروه ھای چالش بر ھم نظامی مناقشات
 و قومی ھای اقلیت دانشجویان، زنان، جمله از اجتماعی

 به عوض در و زنند می لطمه میانی ی طبقه و کارگری اقشار
 و عملی توجیه حرکات این سرکوب در دولتی نیروھای
 اجتماعات بیان، آزادی و اطالعات انتقال تا دھند، می اخالقی

  .نمایند محدود را عمومی بسیج و

 و کارگری جنبش حمایت با اجتماعی دموکراسی یک در
 پذیرای سیاسی فضای ستم، تحت ھای توده مشارکت

 قابل امکانات بالطبع. بود خواھد کارگری جنبش ھای فعالیت
 تمرکز آن در که بزرگی صنایع در دھی سازمان برای توجھی
 خودروسازی، نفت، صنایع مانند است زیاد کارگری

 وجود گرچه. دارند وجود دیگر سنگین صنایع و پتروشیمی
 کارگران تشکل به ھا کارگاه خارج از در کارگری ھای کمیته
 و ھا شورا وجود جایگزین تواند نمی اما کند، می کمک
 که این مضاف. باشد کارخانجات و ھا کارگاه درون در ھا کمیته
 نباید کارگری اھداف برد پیش منظور به کارگری ھای تشکل

  .کنند عمل سیاسی احزاب ھای ساختار ی زائده عنوان به

 رسیدن برای جدیت با و روزه ھمه باید کارگری ھای اتحادیه
 بتوانند تا کنند کار مشکالت رفع و کارگران ھای خواست به

 دست به را مرد، و زن از جوان، کار نیروی ھا میلیون اعتماد
 جنبش ھای فعالیت در کارگر زنان مشارکت اھمیت. آورند

 مختلف ھای بخش در جنبش رھبری در حضورشان و کارگری
 در کارگران آموزش دیگر سوی از. است انکار قابل غیر

 با باید کارگری، جنبش فعاالن ی وسیله سازماندھی به
 اطالعات دریافت برای کارگری پایین اقشار از رھبران آموزش

 از عملی ھای پیچیدگی درک و تجربیات کسب و رھنمود و
 یک نھایت   در. است ضروریات از این. گردد ھمراه پایین

 دموکراتیک و اقتصادی آرزوھای باید موفق کارگری جنبش
  .کند نمایندگی زمان ھم را سیاسی

 پایانی ی نتیجه

 عدالت با ھمراه ساالری مردم و دموکراسی سوی به حرکت
 برای ضرور و دسترس قابل اھداف از اجتماعی -اقتصادی
 از بخشی پیشرفت این. است ایران کار ی طبقه پیشرفت
 راه یافتن در کار ی طبقه ھای آل ایده به بخشیدن واقعیت

   .است ایران در حاضر استثماری شرایط از رفت برون
 ھای عدالتی بی با مقابله کردیم، طرح تر پیش که طور ھمان

 به گرانه کاوش نگاه به نیاز اجتماعی - اقتصادی و سیاسی
 ھای قدرت ساختار و دولت طبقه، واکنشی و کنش تاثیرات

 طبقه، مابین قدرت کنونی توازن ایران در. دارد فراملیتی
 ساختار و امنیتی -نظامی دموکراتیکِ  غیر مذھبیِ  حاکمیت
 دموکراتیک ی توسعه برد پیش در اصلی مانع اش اقتصادی

 دھی سازمان و بسیج شرایط این در. است اجتماعی
 عدالت و دموکراسی برای جنبش یک در کار ی طبقه
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 و نموده تضعیف را قدرت بلوک تواند می اقتصادی، -اجتماعی
 تسھیل ایران در را دموکراسی سوی به سیاسی ی توسعه

 چارلز قول به. است بزرگ چالش یک واقع به مھم این. نماید
 با دموکراتیزاسیون روند گذشته در که چنان "ھم: تیلی

 است، بوده ھمراه ناگزیر ھای نشینی عقب ، گاه ھا چالش
 شکل در بسیاری موانع با نیز جلو به پیشرفت

 ھا آن از ناشی سیاسی عواقب و جدید ھای عدالتی بی
 ".بود خواھد ھمراه

 
 
 

 اخبار خارجی 

  تونس

نوبل) برای جنبش کارگری  ی صلح این جایزه (جایزه
  در سراسر جھان است

   ٢٠١۵نوامبر  ٢سایت مرکز ھمبستگی، 

ی کارگری سراسری تونس (ا.ک.س.ت.)، یکی از  اتحادیه
سازمان  چھارھمکاران ثابت قدم مرکز ھمبستگی، جلودار 

ی صلح نوبل را دریافت کردند.  ای بود، که اخیراً جایزه تونسی
مرکز ھمبستگی به افتخار که در دفتر  در مراسمی

العباسی، دبیرکل  ا.ک.س.ت. برگزار شد، خانم لیز  حسین
شولر، دبیر مرکز ھمبستگی، شجاعت و پایداری عباسی را 

ستود و کار ا.ک.س.ت. را "سرمشقی برای ما در امریکا" 
  نامید.

ی نوبل  عباسی در بیانات خود به این مناسبت گفت: "جایزه
ای برای جنبش  ت. این جایزهفقط به ما داده نشده اس

است   کارگری در سراسر جھان است. این جایزه پیامی
توانند نقشی برابر با  ھای کارگری می که اتحادیه حاکی از آن

ھا در دیالوگ اجتماعی داشت باشند. و در بسیاری  دولت
  توانند مبتکر یک رھبری دوران بحران باشند." مواقع می

ی صداقت که  یافت جایزهعباسی در حال حاضر برای در
شود، در واشنگتن  اھدا می »ابتکار صداقت جھانی«توسط 

ی کارگران  برد. میرتل ویت بوی، دبیرکل اتحادیه به سر می
خدمات خانگی افریقای جنوبی، به اشتراک با عباسی 

  ی صداقت را دریافت خواھد کرد. جایزه

ی  گروه چھارگانه«ی نوبل در ماه اکتبر سال جاری  کمیته
را به خاطر "تحقق یک روند سیاسی  »دیالوگ ملی تونس

جنگ  ی آمیز بدیل، در زمانی که کشور تونس در لبه صلح
  اعالم کرد. ٢٠١۵ی صلح سال  ی جایزه داخلی بود"، برنده

ھای پس از بھار  عباسی از ساعات طوالنی دیالوگ، در ماه
زمانی که دیکتاتوری  ؛، سخن گفت٢٠١١عربی در سال 

ای از  علی ساقط شده بود و دوره العابدین بن زینمدید 
ثباتی سیاسی و اقتصادی آغاز شده بود. ا.ک.س.ت. به  بی

عنوان یک طرف کلیدی در این دیالوگ، موفق شد به حق 
قراردادھای جمعی و حق اعتصاب در شرایط نوین اقتصادی 

به تصویب رسیدند. به  ٢٠١۴دست یابد. این حقوق در سال 
ا.ک.س.ت. بسیاری دیگر از حقوق اساسی یمن مساعی 

اجتماعی و اقتصادی برای شھروندان تونسی در قانون 
 اساسی تصریح شدند.

، ١٩۴۶جنبش اتحادیه ای تونس از بدو تأسیس خود در سال 
دار مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی بوده  پرچم

ی کشور از قیود استعماری یاست. این سازمان به دنبال رھا
ی راھی  ، نقشی کلیدی را در تحقق نقشه١٩۵۶ر سال د

ترین اقتصاد  که تونس را به پیشرفته–ی ملی  برای توسعه
   ایفا نمود. -ی مغرب عربی ارتقاء داد منطقه

، ا.ک.س.ت. به اقدام مستقیم ٢٠١١ھای پس از قیام  در ماه
چون  جھت تقویت اصول دموکراتیک ھم  برای حرکت مردمی

ھای مطرح  زنان، آزادی بیان و ... دیگر اولویتبرابرحقوقی 
   ای تونس، دست زد. برای جنبش اتحادیه

عباسی اضافه کرد: "اتحادیه از بدو تأسیس خود تاکنون، 
برای تحقق آزادی و دموکراسی و تأمین مشارکت تمام 

رانی، به مراتب فراتر از نقش  ی مدنی در امر حکم جامعه
  ھا عمل کرده است". یهسنتی شناخته شده برای اتحاد

این دومین سال پیاپی است که فعاالن حقوق کارگری و 
ی صلح نوبل  متحدان مرکز ھمبستگی به دریافت جایزه

یس یاند. سال گذشته نیز کایلش ساتیارتی، ر مفتخر شده
به اشتراک با فعال  »حرکت جھانی علیه کار کودکان«

  ریافت کرد.ین جایزه را دازای،  آموزش دختران مالال یوسف

نیز به  ٢٠١٢ی کارگری سراسری تونس، در سال  اتحادیه
اش در به حرکت درآوردن ھزاران نفر از مردم  خاطر مساعی

، ٢٠١١کشور برای ارسال پیام عدالت اجتماعی در قیام 
لین کرکلند را ھمراه با -ی حقوق بشر جرج مینی جایزه
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کار با قطع اعتبارات مالیاتی و  "در عین حال حزب محافظه
ین و یصاحبان درآمدھای پا رایھای کاری، زندگی را ب جریمه

  متوسط دشوارتر کرده است."

  دستمزد بخورونمیر چیست؟
 است، و با  دستمزد بخورونمیر یک معیار غیررسمی

  است. شود، متفاوت حداقل دستمزد که قانوناً اعمال می
 ترین سطح مجاز دستمزدی است یینیحداقل دستمزد، پا

که ھر ساله توسط وزیر کسب و کار در مشورت با 
شود. مقدار آن در  تعیین می »کمیسیون دستمزدھا«

از  بیشتر پوند در ساعت برای کارگران ٧٠/۶حال حاضر 
 ٢٠تا  ١٨پوند در ساعت برای کارگران  ٣٠/۵سال و  ٢١

 است. هسال
  یک دستمزد بخورونمیر  ،بودجه ی آخرین برنامهدولت در

باید  ٢٠١۶اجباری جدید را اعالم کرده است که از آوریل 
سال به باال باید  ٢۵اعمال گردد. این دستمزد به کارگران 

پوند در ساعت تعیین شده  ٢٠/٧پرداخت شود. مقدار آن 
پوند در ساعت  ٩به  ٢٠٢٠و قرار است که در سال 

 رسانده شود.

  

  رلندای

در  »غیرقانونی«سوءاستفاده از کارگران مھاجر 
  صنعت ماھیگیری

  ٢٠١۵نوامبر  ٣گاردین، 

خوابی، تحمیل  تحقیق گاردین حاکی از اعمال بی
  العاده ساعات کار فوق

طوالنی و پرداخت دستمزد 
ناچیز به کارگران بدون مدرکی 

ھای  است که در کشتی
ماھیگیری ایرلندی کار 

  کنند. می

که توسط گاردین انجام  تحقیقی
کند که  شده است، آشکار می

ی که یی و آسیایمھاجران افریقا
ھای ماھیگیری در  روی کشتی

اکثر بنادر توریستی ایرلند کار 
کنند، در ابعاد وسیعی به طور  می

غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار 

ترین شکل سوءاستفاده پرداخت  گیرند. رایج می
  آنان است.دستمزدھای ناچیز به 

ھای  این تحقیق که به مدت یک سال روی کارگران کشتی
صید ماھی سفید و میگو انجام شده است، ناظر بر کارگران 

ی، فیلیپینی، مصری و ھندی است که بر روی یغنا
ھای بنادر مختلف ایرلند، از کورک تا گالوی، کار  کشتی

ی از یکنند. این کارگران در معرض لیست بلندباال می
اند، از جمله محدودیت ترک  ر داشتهاھا قر استفاده سوء

تر  ی کمیی ناخدا و پرداخت دستمزدھا کشتی مگر به اجازه
چنین از  ھا ھم از نصف حداقل دستمزد قانونی در ایرلند. آن

ی  روزه هھای طوالنی از خواب، تداوم چندین شبان محرومیت
حت کار با ساعات خواب بسیار محدود و بدون روزھای استرا

  اند. نام برده

اند و  اند که فریب خورده برخی از این کارگران مھاجر مدعی
داری  کشی و سوءاستفاده، که نوعی برده عمداً برای بھره

  اند. شود، قاچاق شده مدرن محسوب می

اند که برخی از صاحبان  شواھد گاردین حاکی از آن
ھای کاریابی کارگرانی را از افریقا و  ھا و آژانس کشتی

رو لندن و فرودگاه بلفاست تفیلیپین از ورودی فرودگاه ھی
ھای  اند و سپس ترتیب عبور آنان از راه کرده قاچاق می

   اند. آورده زمینی بدون کنترل پلیس مرزی را فراھم می

ھای کاریابی برای گریز از  ھا و آژانس این صاحبان کشتی
سازمان ای را  المللی آشکارا شبکه نقل بین و مقررات حمل

ی امکان یی غیراروپایافران دریاساند که به م داده بوده
ساعت از بریتانیا بگذرند،  ۴٨داده است در عرض  می

مشروط به آن که 
بالفاصله به 

ی یھا کشتی
قدم 
اند  گذاشته می

ھای  که در آب
المللی کار  بین
اند. این  کرده می

ترتیبات برای 
کارگرانی که در 

ھای ملی کار  آب
مکرراً به یا 

بندرھای ایرلند 
آمد  و رفت
اند،  کرده می



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ٢٠١٥نوامبر  ٨ – ١٣٩۴آبان  ١۶جمعه 
  
 

  Iranian Labour Bulletin – No:106 ١٠٦سال دوم ، شماره 

 

 

- 7 - 

دھد که این شبکه  اند. تحقیق نشان می منظور نشده بوده
ی که کارگران مھاجر را برای یھا در بدو امر توسط آژانس

گرفته، ایجاد  ھای ماھیگیری اسکاتلند به کار می کشتی
شده است و متعاقباً تا صنایع ماھیگیری ایرلند گسترش 

  است. یافته

بسیاری از کارگران از زندگی در ترس مداوم از دیپورت 
بایست در  و دریافت تھدیدھای مکرر دایر بر این که می

  اند. ھا بمانند، گزارش داده کشتی

اند که به دلیل  چنین گزارش داده برخی از آنان ھم
ھا، بابت اسکان غیرقانونی  مقروض بودن به آژانس

و عبور از مرز، تحت کنترل آنان، تھیه ویزا، کاریابی 
  اند. ھا بوده آن

آبراھام اوکه (این یک اسم بدلی است)، یک ماھیگیر 
گوید که به خاطر قرضی که به  ی، به گاردین مییغنا

یک آژانس در داکا داشته، کامالً پابند آن بوده است. 
ھای  این آژانس برای آبراھام کاری در کشتی

 -که توصیف شد از آن دست کاری–ماھیگیری ایرلند 
پیدا کرده و ویزا و ترتیب سفر او را فراھم آورده بوده است. 

رو و بلفاست وارد ایرلند شده و از آنجا با تاو از طریق ھی

گرفتن اتوبوسی خود را به بندر محل لنگرگاه کشتی مورد 
  نظر رسانده بود.

 
 

 

 کارگران ایران 
  کارگری جنبش رویدادھای و اخبار

  

 ٢٠١۵نوامبر  ٧ - ١٣٩۴آبان  ١۶جمع 

 مدعی مالی منابع تأمین برای بھداشت وزارت
  است. شده اجتماعی تأمین درمان صندوق مالکیت

 سعید قاضی. بیامرزد را اولی دزد پدر خدا معروف قول به
 تأمین سازمان مدیرعامل و تھران سابق دادستان مرتضوی

 پول از تومان میلیارد چندده نژاد احمدی دولت در اجتماعی
 بین و رفت کش را اجتماعی تأمین سازمان درمان صندوق

 چه شناس قدرنا مردم ما. کرد تقسیم خود اطرافیان
 چندده برای! دزد آی دزد، آی که نکردیم پا به که قشقرقی

 یک انقالبی و سوابق آبرو بود نزدیک ناقابل تومان میلیارد
 محمدرضا اگر! دھیم باد بر را حاکمیت صدیق گزار خدمت

 یکِ  کیفریِ  نھم ی شعبه محترم قاضی کشکولی، محمدی
 قاضی جرایم ی پرونده به رسیدگی مسئول تھران، استان
 سعید چون انقالبی شخصی شاید نبود مرتضوی سعید

 و محکوم کارگران اموال به زدن ناخنک اتھام به مرتضوی
  . شد می زندانی

 بھداشت محترم وزیر ھاشمی زاده قاضی حسن سید آقای
 را کار گرفته است تصمیم روحانی آقای »امید و تدبیر دولت«

 و بیمه حق درصد سه سھم بابت که دولتی. کند یکسره
 عھده بر را ھا آن اجرای که تعھدی ٢٧ از حاصل بدھی

 نوسازی قانون( است کرده تحمیل اجتماعی تأمین سازمان
 ی بیمه حق موعد، از پیش بازنشستگی قانون اجرای صنایع،

 حق بخشودگی بیکاری، درصدی سه قانون نویسندگان،
 مشاغل و حرف قانون درصد سه جانبازان، و ایثارگران ی بیمه
 کارگزاران ی بیمه حق سربازی، دوران ی بیمه حق آزاد،

 ،..و مساجد خادمان رانندگان ی بیمه حق روستا، مخابرات
 پرداخت جای به) شود می تومان میلیارد ھزار ١٠٨ بر بالغ

 که اجتماعی تأمین سازمان درمان صندوق به دولت بدھی
 مالکیت مدعی است، شده برابر دو اخیر ساله سه در

 از بیش که( اجتماعی تأمین سازمان درمان صندوق دارایی
 تا است شده) شود می شامل را وکارخانه شرکت دویست

 به دولت عظیم بدھی ھم سالمت، ی بیمه در آن ادغام با
 ھم شود، کارسازی اجتماعی تأمین سازمان درمان صندوق
 کرده تأمین را سالمت ی بیمه شدن اجرایی ی بودجه کمبود
  . باشد
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 تأمین سازمان درمان النسلی بین صندوق مالی منبع
. است کارگر یک حقوق صد در٣٠ معادل اجتماعی

 درصد٢٠. شود می کسر کارگر دستمزد از آن درصد ھفت
 کرده تقبل دولت را آن درصد سه و کارفرماست پرداختی

 ی سرانه از تر کم دولت پرداختی درصد سه این. است
 ھزینه ملت آحاد سالمت برای دولت که است درمانی

 میلیون ونه سی( کشور جمعیت نصف از بیش. کند می
 درمان صندوق خدمات پوشش زیر) نفر ھزار صد وھشت

 کارگران حقوق درصد سی معادل. دارند قرار اجتماعی تأمین
 از که شود می اندوخته بیمه حق پرداخت سال سی طی
و  شود می درمانی خدمات ی ھزینه آن درصد٩ میزان این

 تفاوت. گردد می اندوخته نشستگی باز زمان برای مابقی
 درآمد و) بازنشستگی حقوق و درمان مخارج( ھا ھزینه کل

. است درشتی نسبتاً  مبلغ اجتماعی تأمین صندوق درمان
 عظیمی ی سرمایه دھه چندین طول در سرمایه این انباشت

  . دھد می تشکیل را

 اقدام ثروت این تصاحب برای ھا دولت بار چندین تاکنون
 تصرف به اقدام وقت دولت ۵٣ سال در بار اولین. اند کرده

 یکی و تا اجتماعی نمود تأمین ی بیمه درمان صندوق دارایی
 اجتماعی تأمین ی بیمه درمان صندوق انقالب از بعد سال دو
 درمان صندوق دارایی از بزرگی بخش. بود دولت تصرف در

 ۶٩ سال در. شد میل و حیف مدت آن در اجتماعی تأمین
 تأمین درمان صندوق مالی منابع کوشید رفسنجانی دولت

 ترکیب نژاد احمدی آقای دولت. آورد به چنگ اجتماعی را
 داد تغییر را اجتماعی تأمین درمان صندوق امنای ھیأت
 را تن شش تعداد این از که رسانید نفر ٩ به را ھا آن وتعداد
 ی نماینده نفر یک آن، بر اضافه. کرد می تعیین دولت

 نمایندگی به نفر یک و کارگران ی نماینده نفر یک کارفرمایان،
 دولت عمال. بودند امنا ھیأت عضو بازنشستگان، سوی از

 در را اجتماعی تأمین ی بیمه درمان صندوق اختیارات تمام
 سعید قاضی میلیاردی ھای دزدی امکان. داشت دست

 ھیأت ترکیب ھم اکنون. بود شرایطی چنین حاصل مرتضوی
 ی شیوه به اجتماعی تأمین ی بیمه درمان صندوق امنای

 و گذاری سیاست اختیارات تمام یعنی. است ٣+۶ گذشته
 اما وزیر. است بھداشت وزارت ی عھده به صندوق ی اداره

 این به ھاشمی زاده قاضی حسن سید جناب بھداشت،
 تأمین درمان صندوق مالکیت و! نیستند قانع تسلط مقدار

  کنند می طلب را اجتماعی

 به مختلف ھای دولت تھاجمات اصلی علت بتوان شاید
 صنفی مستقل نھادھای نبود را کارگر ی طبقه دارایی

 نیروھای ھمگانی، ھای رسانه گسترش با اکنون. دانست
 آگاھی این. ھستند ماوقع جریان در کارگر ی طبقه پیشروی

 را حاکمیت به وابسته ھای تشکل که است گذار تاثیر چنان
 ھای  تشکل اقدام ترین بارز. است ساخته وادار واکنش به

 اعتراضی تجمع فراخوان حاکمیت، به وابسته کارگری
 اجتماعی تأمین سازمان مرکزی ساختمان مقابل در کارگران

 شنبه سه تاریخ در کشور سراسر در آن کل ادارات و
 موکول بعد به کار وزیر درخواست به که بود ماه آبان دوازدھم

  .شد

 

 
 
 

 حوادث کار 
 
 

 

 اطالعیھ ھا 
  درگذشت رفیق کورش بخشندە را تسلیت می گوئیم
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کورش رفیق با تاسف و تاثر بسیار، اطالع یافتیم، 
با سابقھ، مبارز و متعھد جنبش  بخشندە یکی از فعالین

کمیتھ  کارگری و سندیکایی ایران و از اعضاء "
"در ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکلھای کارگری

چھارم آبان ماە در شھر زادگاھش فوت نمودە. رفیق 
کورش بخشندە بھ خاطر فعالیت ھایی کھ در راە دفاع 

 از مدتھا پیش تحت فشار و رداز حقوق کارگران می ک
پیگرد مامورین امنیتی و بیدادگاە ھای رژیم قرار 
داشت و با وجود اطالع دستگاەھای سرکوبگر و ضد 

کارگری رژیم از بیماری وی بھ تازگی بخاطر دفاع از 
حق و حقوق کارگران در بیدادگاھی کھ برای رسیدگی 
مجدد بھ احکام ظالمانھ پیشین وی صادر شدە بود بھ 

ود. اما با وجود این روز زندان محکوم شدە ب ٩١
محکومیت و بیماری کورش بخشندە حاضر بھ دست 
کشیدن از فعالیت ھای، انسانی و مبارزاتی اش نشد. ما 

کمیتھ  ایشان، رگذشت کورش بخشندە را بھ خانوادەد
ھماھنگی و ھمھ مبارزان و رھپویان جنبش کارگری 

شریک غم این و خود را در صمیمانھ تسلیت میگوئیم 
  می دانیم. ا ھمھ ی آنھ

  بولتن کارگری

 
 
 

 صدای کارگر  
  

 سرود جبھۀ متحد کارگری

 

 

 چون انسان انسان است،

 باید غذا خورد چاره چیست؟

کند یاوه گوییسیرش نمی   

 چون یاوه براش غذا نیست.

 پس، چپ، دو، سھ،

 یاال چپ ، دو، سھ،

 ای رفیق جای خود بایست،

 بھ صف اندر جبھھ ی متحِد 

 کارگران، ای کارگر بایست!

 

 چون انسان انسان است،

 نخواھد ضرِب چکمھ ی روِی سر

 نھ کھ برده ی زیِر دست،

 یا کھ ارباِب روِی سر.

 پس، چپ، دو، سھ،
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 یاال چپ ، دو، سھ،

 ای رفیق جای خود بایست،

 بھ صف اندر جبھھ ی متحِد 

 کارگران ای کارگر بایست!

 برتولت برشت

 

 سرود جبھۀ متحد کارگری 
  

 

 چون کارگر، کارگر است،

 آزادیش را کس نخواھد،

 امِر آزادِی کارگران،

 تنھا بھ دسِت کارگر است!

 پس، چپ، دو، سھ،

 یاال چپ ، دو، سھ،

جای خود بایست، ای رفیق  

 بھ صف اندر جبھھ ی متحِد 

 کارگران ای کارگر بایست!

 

 
 
 

 
 

 

 گزارش  
  قرارداد سفید امضا وسرانجام دردناک محمد کارگر کارگاه نساجی !

 
ھای زندان سپری می کند، کارگری کھ  کارگر روزمزدی است کھ این روزھا زندگی خود را پشت میلھ» محمد.م«

  .اش مجبور بھ بستن قرارداد کار با یک کارگاه نساجی می شود برای تامین معاش خانواده
قراردادی کھ ھیچ جایگاه قانونی نداشت و محمد در حقیقت پای یک کاغذ سفید را امضا کرده بود، کاغذی کھ بعدھا 

ساعت  ٩مھر زندگی در زندان را بھ پیشانی وی زد، بر اساس قرارداد سفیدی کھ محمد امضاء کرده بود می بایست 
  .در کارگاه نساجی کار می کرد

میلیون وام ضروری دریافت کرده است کھ حتی روحش نیز از این  ۵در پایان قراردادش ھمچنین آمده بود کھ محمد 
جریان خبر نداشت و پس از اخراج نھ تنھا حق و حقوق یک ماھی را کھ کار کرده بود دریافت نکرد بلکھ برای 

  .ما امضای او پای قرارداد بود، راھی زندان شدوامی کھ حتی دریافت نکرده ا
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  .و این سرنوشت ھزاران محمد دیگری است کھ برای امرار معاش مجبور بھ بستن قراردادھای سفید می شوند
یکی از مھمترین وعده ھای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشتھ حذف قراردادھای سفید امضاء بود 

  .درصد قراردادھای کارگران سفید امضاست ۵۵ھا بیش از  براساس آمار و این در حالی است کھ
دھند  براساس این گزارش، برخی از کارفرمایان با بستن قرارداد سفید امضاء با کارگران این امکان را بھ خود می

اردادھایی کھ کھ افزون بر بیمھ نکردن، ھر زمان کھ خواستند آنان را اخراج کنند و این در حالی است کھ چنین قر
  .ھیچ پایھ قانونی ندارد این روزھا بھ کابوس ثانیھ ھای زندگی کارگران بدل شده است

دولت و وزارت کار قراردادھای سفید امضاء را غیر قانونی اعالم کردند چنانکھ علی ربیعی وزیر تعاون در این 
استفاده کند و گزارش آن بھ ما برسد طی  باره گفت: اگر کارفرمایی در مورد کارگران خود از قرارداد سفید امضاء

  .ھماھنگی با دستگاه قضایی با وی برخورد خواھد شد
  سفتھ و چک برای قرارداد کارگری؛

اگرچھ دولت قراردادھای سفید امضاء را غیر قانونی اعالم کرده است اما کماکان برخی کارفرمایان با حقوق کمتر 
مانند عائلھ مندی یا پاداش، نیروی کار استخدام می کنند و در ابتدای استخدام، و بدون در نظر گرفتن مزایای قانونی 

قرارداد سفید امضاء می بندند و بھ بھانھ حسن انجام کار، سفتھ و چک می گیرند تا کارگر را از طرح شکایت در 
  .مراجع قضایی بازدارند

  اخذ چک و سفتھ از کارگر غیر قانونی است؛
کارفرمایی کھ بر خالف توافق دو طرفھ، برگ  گستری مرکز گفت: براساس قانون کار،رئیس کانون وکالی داد

قرارداد سفید امضای کارگر را با مطالبی تکمیل کند کھ بھ ضرر کارگر است بھ اتھام سوء استفاده از سند، بھ حبس 
  .محکوم خواھد شد

روشنی تبیین کرده و بر اساس این قانون حقوق دو قانون کار جایگاه کارگر و کارفرما را بھ   علی نجفی توانا افزود:
  .طرف مدون شده است

بر اساس قانون کار، قراردادھای منعقده بین کارگر و کارفرما مبتنی بر اراده و توافق دو طرف است و   وی گفت:
  .قراردادھای سفید امضاء در این قانون ھیچ جایگاھی ندارد

حقوق و   اساس توافقی کھ با کارگر برای ساعات کاری ماھانھ انجام گرفتھ، نجفی توانا تصریح کرد: کارفرما باید بر
  .دستمزد وی را پرداخت کند

ژه ای بھ   قانونگذار نگاه وی  وی با اشاره بھ انعقاد برخی قراردادھای سفید امضاء میان کارگر و کارفرما، گفت:
  .دادھای یک طرفھ از جملھ سفید امضاء می دھندبرخی اقشار دارد کھ بر اساس اجبار و مشکالت مالی تن بھ قرار

تنظیم قراردادھای سفید امضاء بر خالف قانون است و آنچھ طرفین   رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز افزود:
  .مذاکره کننده توافق می کنند باید تنظیم شود و یک نسخھ از قرارداد در اختیار کارگر قرار بگیرد

ی کھ توافق شفاھی باشد و برگھ سفید برای امضاء در اختیار کارگر قرار بگیرد، در صورت  نجفی توانا گفت:
  .کارفرما امضاء می گیرد و ھر زمانی کھ کارگر را اخراج کرد جایی برای پیگیری باقی نمی ماند

این حقوقدان در پاسخ بھ این سوال کھ قانون برای کارفرمایانی کھ از کارگر چک یا سفتھ می گیرند چھ 
در تنظیم قراردادھای کارگری گرفتن چک و سفتھ غیر قانونی است و کارفرمایانی کھ از   ھایی دارد، گفت: بینی پیش

  .چک و سفتھ کارگر سوءاستفاده کنند اقدامشان بھ معنی خیانت در امانت است و جرم محسوب می شود
  راھکار قانونی جلوگیری از تنظیم قرادادھای سفید امضاء؛

دولت باید   ادامھ بھ راھکارھای قانونی حل مشکل قراردادھای سفید امضاء اشاره و تصریح کرد:نجفی توانا در 
  .مکانیزم ھای جدی تری برای انعقاد قراردادھای کارگری تدوین کند
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وی تاکید کرد: در ھنگام انعقاد قراردادھای کارگری حتما باید یکی از نمایندگان اتحادیھ ھای کارگری بھ عنوان 
  .لث ناظر حضور داشتھ باشدشخص ثا

نجفی توانا نظارت دولت بھ عملکرد کارفرما و مکلف کردن وی بھ ارائھ یک نسخھ از قراردادی کھ با کارگر بستھ 
  .بھ وزارت کار را نیز از جملھ راھکارھای قانونی حذف قراردادھای سفید امضاء برشمرد

 آبان١٢بخشی ازیک گزارش واحد مرکزی خبر بتاریخ 
  
 

بایدھا و نبایدھای قانون تجمیع 
 ھا بیمھ

 خسرو صادقی بروجنی  

   

   
   ھایی کھ با اجرای  ترین نگرانی یکی از مھم

ھا وجود دارد، افزایش ھزینھ  قانون تجمیع بیمھ
میلیون جمعیت تحت پوشش این  ۴٠درمان 

بھ عبارت دیگر این سازمان سازمان است. 
منابعی را از محل حق بیمھ شاغالن و افراد 
تحت پوشش خود جمع آوری کرده و وظیفھ 
ای  دارد امکانات و خدمات رایگان و کم ھزینھ

را در اختیار آنھا قرار دھد اما زمانی کھ این 
منابع با بیمھ سالمت وزارت بھداشت ادغام 

راد بیمھ شود، منابع مالی کھ فقط بھ اف می
شونده سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد، باید 

جزو بودجھ وزارت بھداشت قرار بگیرد تا 
بھداشت و درمان کل جمعیت کشور تأمین 

  شود.

   
 ھای نھم و دھم و  در دوران فعالیت دولت

دار از  ھمزمان با سوءاستفاده گسترده و دامنھ
اموال و منابع سازمان تأمین اجتماعی کھ 

بگیران است، در  کارگران و مستمری متعلق بھ
قانون برنامھ پنجم توسعھ،  ٣٨ماده » ب«بند 

  ھای درمان بھ دولت داده شد. اجازه ادغام بیمھ
 ھای ھمین بند از قانون  اگر چھ در تبصره

برنامھ پنجم توسعھ، بر استقالل مالی و اداری 
اجتماعی تأکید  بخش درمان سازمان تأمین

سال جاری بر اجرای آن شده، اما از ابتدای 
تأکید شده است و وزارت بھداشت، درمان و 

آموزش پزشکی درصدد است برخی مشکالت 
ھای درمان  طرح تحول نظام سالمت را بھ بیمھ

نسبت داده و بھ استناد آن، این بند از قانون را 
بھ تفسیر خود و بھ قیمت حذف استقالل بخش 

  درمان سازمان تأمین اجتماعی اجرا کند.
  اما انتقاداتی بھ این تفسیر وارد است و احتمال

ھایی را  اجرای ناقص و شتابزده آن نگرانی
برای اقشار کم درآمد جامعھ بھ ویژه کارگران 

و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین 
اجتماعی بھ وجود آورده است. نکتھ اصلی در 

این زمینھ و پرسش اصلی آن است کھ چرا 
و آموزش پزشکی بھ  وزارت بھداشت، درمان

جای ادغام منابع و امکانات درمانی 
ھای دولتی مانند  ھا و سازمان وزارتخانھ

کھ از محل … وزارت نفت، صدا و سیما و 
منابع عمومی، خدمات درمانی ویژه فقط بھ 

دھند، بر ادغام بخش  کارمندان خود ارائھ می
درمان سازمان تأمین اجتماعی دارد؟ بھ نظر 
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این پرسش، استفاده از منابع رسد پاسخ  می
متعلق بھ کارگران و مستمری بگیران برای 

حل مشکالت عمومی نظام سالمت کشور 
  است.

 قوانین چھ می گویند؟  
 شود  یکی از انتقاداتی کھ بھ این قانون وارد می

اشاره بھ وظایف دولت در قانون اساسی دارد. 
قانون اساسی برخورداری  ٢٩بر اساس اصل 

تماعی از نظر بازنشستگی، از تأمین اج
سرپرستی،  بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی

ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز بھ   در راه
ھای  درمانی و مراقبت  خدمات بھداشتی

پزشکی بھ صورت بیمھ و غیره، حقی است 
ھمگانی و دولت موظف است طبق قوانین از 
محل درآمدھای عمومی و درآمدھای حاصل 

ھای مالی  ردم، خدمات و حمایتاز مشارکت م
  فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

  برخی اصول دیگر قانون اساسی نیز بھ
ریزی یک نظام اقتصادی عادالنھ و تأمین  پی

خدمات اجتماعی از جملھ بھداشت و درمان 
مناسب برای تک تک شھروندان تأکید کرده 

  است.
  اساسی، بھ منظور تحقق اھداف فوق در قانون

سازمان تأمین اجتماعی دارای سھ کارکرد 
ای و امدادی است و در  اصلی حمایتی، بیمھ

ای و درمانی افراد تحت پوشش  ھای بیمھ بخش
  کند. خود فعالیت می

  این سازمان بھ ھمین منظور و برای اجرای
وظایف خود دارای تشکیالت مرکزی و 

ھا و مراکز درمانی  واحدھا، شعب و نمایندگی
یمارستانی ،کلینیک، پلی کلینیک و دی و ب

ھا است و  کلینیک در تھران و شھرستان
بنابراین نقش عمده ای در بھداشت و درمان 

  کشور دارد.
 ھا  انتقاد دیگری کھ بھ قانون تجمیع بیمھ

توان وارد کرد، مغایرت آن با اصول سھ  می
جانبھ گرایی مصرح در قوانین در سازمان بین 

و سازمان اتحادیھ تأمین ) ILOالمللی کار (
) است. بر اساس این ISSAاجتماعی (

ضوابط، وظیفھ اصلی سازمان تأمین اجتماعی 
بسط گفتمان عدالت اجتماعی و حمایت از 

اقشار کم درآمد از طریق سازوکارھای 
ای، رفاھی و اجتماعی است و مدیریت  بیمھ

منابع آن نیز بر عھده شرکای اجتماعی یعنی 
کارفرمایان و بازنشستگان  دولت، کارگران،

ای از آن  است. بنابراین دولت و وزارت خانھ
تواند بھ طور یکجانبھ و یا حتی با تصویب  نمی

قانونی در مجلس و بدون توجھ بھ نظر 
نمایندگان شرکای اجتماعی تعرضی بھ این 
اموال صورت دھند و یا مدیریت و مالکیت 

شوندگان را برعھده  اموال متعلق بھ بیمھ
  گیرند.ب

 ھا و عدالت اجتماعی تجمیع بیمھ  
  از آن جایی کھ اھداف و ماھیت سازمان تأمین

است، تأکید ویژه » اجتماعی«اجتماعی، کامالً 
درآمد  پذیر و کم این سازمان بر اقشار آسیب

است و نقش چتر حمایتی را برای آنھا ایفا 
توان در  کند. این عملکرد را می می

وشش این سازمان ھای درمانی تحت پ مجموعھ
ھای کم درمان برای جمعیت تحت  و ھزینھ

  پوشش آن مشاھده کرد.
  از سوی دیگر این سازمان، یک سازمان

غیردولتی و عمومی تعریف شده است و منابع 
ای است کھ کارگران و  آن از محل حق بیمھ

کنند. در نتیجھ انباشت  کارفرمایان پرداخت می
گذاری آن  ھبین نسلی این منابع مالی و سرمای

ھای مختلف، سازمان تأمین اجتماعی  در بخش
شود حقوق بازنشستگی افراد تحت  قادر می

پوشش خود را بپردازد و ھمچنین بھ تعھدات 
درمانی خود در قبال این افراد عمل کند. 

بنابراین تصاحب منابع مالی سازمان تأمین 
اجتماعی در زمینھ درمان توسط وزارت 

وعی تجاوز دولت بھ توان ن بھداشت را می
  اموال مردمی و خالف حق الناس دانست.



    
  گروه کار کارگری

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
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 ھایی کھ با اجرای  ترین نگرانی یکی از مھم
ھا وجود دارد، افزایش ھزینھ  قانون تجمیع بیمھ

میلیون جمعیت تحت پوشش این  ۴٠درمان 
سازمان است. بھ عبارت دیگر این سازمان 

منابعی را از محل حق بیمھ شاغالن و افراد 
ش خود جمع آوری کرده و وظیفھ تحت پوش

ای  دارد امکانات و خدمات رایگان و کم ھزینھ
را در اختیار آنھا قرار دھد اما زمانی کھ این 
منابع با بیمھ سالمت وزارت بھداشت ادغام 

شود، منابع مالی کھ فقط بھ افراد بیمھ  می
شونده سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد، باید 

شت قرار بگیرد تا جزو بودجھ وزارت بھدا
بھداشت و درمان کل جمعیت کشور تأمین 

  شود.
 وزارت بھداشت و تعارض منافع 

   
 ھا و شواھد موجود وزارت  بنا بھ اکثر گزارش

ھای اخیر عملکرد مناسبی  بھداشت طی سال
ھا و  گذاری، نظارت بر ھزینھ در حوزه تعرفھ

ھا و عملکرد پزشکان از خود  کیفیت بیمارستان
نداده است و روزی نیست کھ خبری در نشان 

ھای آشکار در تولید مواد غذایی  مورد تخلف
منتشر نشود و با وجود این ھنوز شاھد 

برخورد جدی و عملی وزارت بھداشت با این 
کند  گونھ تخلفات کھ سالمت جامعھ را تھدید می

  ایم. نبوده
  رویکرد مسلط بر مدیریت وزارت بھداشت و

پزشکی است. این نوع درمان رویکرد صرفاً 
مدیریت برای تأمین مالی خود، تقاضای کاذب 

کند کھ رویکردی مغایر با  و القایی ایجاد می

رویکرد اجتماعی و عدالت محوارانھ حاکم بر 
روح تأمین اجتماعی و سازمان ذی ربط با آن 

  است.
  مجموعھ این عملکردھا و رویکردھا، و

ھای باالی بھداشت و درمان، این  ھزینھ
ھا و  دھد کھ تجمیع بیمھ نگرانی را شدت می

سپردن کلیت بھداشت و درمان کشور بھ 
ھای  وزارت بھداشت موجب افزایش ھزینھ

درمان برای اقشار آسیب پذیر تحت پوشش 
  سازمان تأمین اجتماعی بشود.

  ھمچنین در صورتی کھ کل مجموعھ درمانی
کشور تحت مدیریت وزارت بھداشت قرار 

رتخانھ باید ھم مقام اجرایی بگیرد، این وزا
درمان را بر عھده بگیرد و ھمزمان مقام 

نظارتی را نیز اعمال کند و با توجھ بھ 
تعارض منافعی کھ در این زمینھ وجود دارد 

بینی است کھ کیفیت بھداشت و درمان  قابل پیش
  کاھش پیدا کند.

  
  :آنامنبع  
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