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 گزارشی از ايران
 امپرياليستیھاى مخرب جمھوری اسالمی و تحريمھاى چگونه سياست

 .جان کودکان و زنان و مردان بيمار را به مخاطره انداخته است

 

دولتی و خصوصی و ھاى  بيمارستانۀقبلی ھم به طور مختصر اشاره کرديم در ھمھاى ر گزارشھمچنان که د

کمبود پزشک عمومی و متخصص و تخت . زنند در سراسر ايران بيماران موج میھا و مطبھا درمانگاه

 و ، سطح نازل بھداشتھادولتی، وضعيت بد خدمات دھی در بيمارستانھاى بيمارستانی، فرسودگی بيمارستان

ه اما به اين مصائب ب. ندالقرای اسالم به آن عادت کردهادر ام درمان و مراقبت از بيماران، امری است که مردم

   .رود تا به فاجعه ختم گردد اخير مشکالتی اضافه شده است که میھاى خصوص در ماه

اشيد به آماری رسمی برای اين که تصويری ھر چند محدود ولی واقعی از وضعيت موجود در اين عرصه داشته ب

در ايران :" کند  اين انجمن اعالم میۀپرويز دريائی عضو انجمن علمی جراحان عمومی در کنگر: کنم اشاره می

در ." ميرند میھا  به اين سرطانء ھزار نفرشان بر اثر ابتال۴٠ ھزار نفر به سرطان مبتال گشته که ٢٠٠ساالنه 

 به ء ھزار کودک مبتال١٠ر بيمار تاالسمی در اشکال مختلف آن و  ھزا۵٢ به ايدز و ء ھزار مبتال١٢٠ايران 

العالج اسخت و صعب بيماری  نوعی  بهءنفر مبتال  ميليون٣ سالمت حدود ۀمجل و طبق گزارشی از ھموفيلی

  .ھستند
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 ه ئیکلي و قلبی و تنفسی ھاىو مبتاليان به ناراحتی بيماران مبتال به ھموفيلی ، تاالسمی، سرطان، ام اس، آی ال اس

شير   صرع و فشار خون وھاى داروھای بيماری .  بسيار جدی فقدان دارو مواجه ھستندۀبا مخاطر )دياليزی(

 در ۶٠در شرايطی که . ھم ناياب شده است و واکسن نخ جراحی استاندارد و کاغذ استريل خشک کودکان و حتی

 در صد تجھيزات پزشکی و ۵٠و بيش از  ور کامل داروھا وارداتی است و سه در صد داروھا به طۀصد مواد اولي

از  آمبوالنس پااليش خون و نظير سی تی اسکن، تجھيزات اتاق عمل، آنژيوگرافی و دندانپزشکی و آزمايشگاھی

، نشانه گرفته  زندگی بيماران را در اين عرصه،  امپرياليستیۀھوشمندان ھاىشود ، تأثيرات تحريم وارد می خارج

  .است

 وضعيت و افزايش مخارج درمانی، و تجھيزات پزشکی و دندانپزشکی و آزمايشگاھی بود و گرانی داروفقدان، کم

وضعيت عراق در زمان اعمال  به انسانی شبيهاى تواند به فاجعه که می به وجود آورده است مخاطره آميزی

کنيم  است که سعی میمحصول يک سری عوامل داخلی و خارجی  اين وضعيت .منجر شود امپرياليستیھاى تحريم

  .به صورت مختصر به اين عوامل اشاره کنيم

  ــ عوامل داخلی فقدان، کمبود و گرانی دارو و مخارج درمانی١

 نئوليبراليستی جمھوری اسالمیھاى اری و سياستدکثيف و ضد انسانی سرمايه  ساختار الف ــ

  تجھيزات پزشکی به وجود آمده دارو وۀــ بازار سياھی که توسط باندھای مافيائی وارد کنند ب

 ) دارو سازیھاى کارخانه افزايش مخارج توليد(ھا پ ــ حذف يارانه

 ارز خارجی قيمت ت ــ افزايش شديد

 ھاث ــ عدم اختصاص سھم بھداشت از درآمد حذف يارانه

 ج ــ عدم اختصاص ارز دولتی به اين بخش

 ھابيمه به داروخانهھاى چ ــ عدم پرداخت بدھی شرکت

کشی و ارزش قائل نشدن برای  اری جمھوری اسالمی، ضعيفدنظام منحط سرمايهھاى کی از پليدترين ويژگیي

خدمات اجتماعی و ھاى نبود بيمه. زندگی و سالمت و امنيت شغلی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان جامعه است

 معرض نابودی کامل قرار از کارگران و زحمتکشان شھر و روستا را در بخش عظيمی زندگی درمانی ھمگانی

ھفته يک در خود ۀتواند برای معالج  به سرطان است چگونه میءکارگر و کشاورز زحمتکشی که مبتال. داده است

وضعيت چنان وخيم و غير انسانی است که حتی صدای وزير بھداشت   ھزار تومانی بخرد ؟٩٠٠ميليون و  ٣آمپول 

 ميليون تومان ۶٠ تا ۵٠ران سرطانی با ھرسپتين با قيمت دالر پارسال يک دوره درمان بيما: گويد ھم درآمده و می

را اى چند درصد مردم توان پرداخت چنين ھزينه شود،  ميليون تومان تمام می٢٠٠بود اما حاال ھمين دوره درمان 

 دارند؟ميليون تومان را برای دارو  ٢٠  ميليون تومان يا حتی۵٠دارند، اصالً چند درصد مردم توان پرداخت 

آورند و  مردم ھر روز ليست داروھای سرطانی را پيش ما می :شھرياری عضو کميسيون بھداشت مجلس می گويد

 کنيد ولی ولين، اين داروھا را بخواھد شايد بتوانيد آن را تھيهؤاگر يکی از نزديکان مس. شويم  ما فقط شرمنده می

 ۀسال گذشته درمان دريچ .ند اين داروھا را تأمين کنندتوان ولين دسترسی ندارند نمیؤمردم روستاھا که به مس

  ". ميليون شده است١٢٠ ميليون ھزينه داشته و حاال ۶٠ميترال قلب 

سازی تجارت خارجی و حتی واگذاری واردات دارو و تجھيزات پزشکی و  سياست نئوليبراليستی خصوصی

 از عواملی است که و تجھيزات پزشکی رودا واردات تجاری مافيایھاى دندانپزشکی و آزمايشگاھی به شرکت

که با ھا اين شرکت. عمری به قدمت حيات ننگين جمھوری اسالمی دارد باعث به وجود آمدن بازار سياه دارو شده و
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بخشی از آن را وارد بازار سياه ناصر  و کنند وارد می و تجھيزات بنجل و دست دوم پزشکی ارز دولتی دارو

 .افزايند يشان میھاميلياردی بانکھاى بيماران به حساب و مصيبت رنج  ودرد خسرو کرده و از طريق

 درصدی ارزش ارزھای ٣٠٠افزايش  توليد وھاى افزايش قيمت برق و آب و بنزين و در کل ھزينه وھا حذف يارانه

شان را از خارج ۀ  در صد مواد اولي۶٠بايد  داروسازی را کهھاى بسياری از کارخانه نسبت به پول داخلی، خارجی

 .وارد کنند، در معرض ورشکستگی قرار داده است

 در صد ، دستگاه ٢۴۵ لوازم مصرفی پزشکی ۀ رئيس کميسيون بھداشت مجلس با افزايش نرخ ارز، ھزينۀبه گفت

دولت نه تنھا سھم بخش بھداشت را : "گويد او می. تر شده است  درصد گران٣۵٠ خون ۀ درصد و کيس٣٢۵دياليز 

پرداخت نکرده است، بلکه ارز مرجع کافی نيز برای واردات دارو و تجھيزات پزشکی ھا مد ھدفمندی يارانهاز درآ

 .اختصاص نداده است

ترين وظايف ھر دولتی  ترين و حياتی مين دارو، جزو بديھیأت:"گويد مرضيه وحيد دستجردی وزير بھداشت می

دھند تا دارو وارد شود و مردم با پول خود، آن را   ھم نمیاست ولی اينجا شاھديم که حتی ارز مورد نياز دارو را

ر برای ال ميليون د۶٠٠ر، تنھا ال ميليارد د۵/٢و وقتی به جای  ند ؟ادانيم ارز دارو را کجا برده ما ھم نمی. بخرند

 " .دھند، تحريم ھم نباشيم ، کسی به ما داروی رايگان نمی دھد دارو اختصاص می

. کنند  درمانشان باالست خودداری میۀ بيماران سرطانی و بيمارانی که ھزينۀت ھزينبيمه از پرداخھاى شرکت

 درمان بيماران سرطانی ۀھزين: "گويد رضا رضائی، مدير بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بھداشت می

 قلم از ۵٠و دستکم  قلم داروی جديد تحت پوشش بيمه قرار بگيرد ٢٠٠با اين که رئيس جمھور دستور داد  باالست و

بيمه از تحت پوشش قراردادن اين داروھا شانه خالی ھاى اين داروھا مربوط به درمان سرطان بود، اما ھنوز شرکت

 .کنند می

 .کرداى توان از آن استفاده مصرف که در مواقع ضروری، نمی بيمه تبديل شده به مشتی کاغذ بیھاى دفترچه

تر از بسياری   ھزار تومان است که حتی پائين١٣اخالص ملی کمتر از از محل درآمد نھا سھم سالمت ايرانی

با وجودی که در  .درمان از جيب مردم شده استھاى  پائين باعث افزايش ھزينهۀاين سران. کشورھای فقير است

ين  درصد برسد با ا٣٠ سالمت به زير ۀ چھارم توسعه تأکيد شده بود که سھم مردم از پرداخت ھزينۀقانون برنام

  . درصد رسيده است٧٠حال سھم مردم به 

 

  )تحريمھای امپرياليستی(  ــ عامل خارجی ٢

 درصد داروھا ٣داروسازی و ھاى  مورد نياز کارخانهۀ درصد مواد اولي۶٠ھمچنان که در آغاز گزارش اشاره شد 

و ھا وجه به تحريم بانکشود که با ت از خارج وارد می ھستند العالجاسخت و صعبھاى مربوط به بيماری که اکثراً 

 اروپا مبنی بر اين که ۀمريکا و اتحاديارغم ادعای  علی. مبادالت مالی، اين گونه واردات با مشکل مواجه شده است

شود  تحريم داروئی و غذائی را شامل نمی ش است و ای ئ ھستهۀعقب نشاندن دولت ايران از برنامھا ھدف از تحريم

 .نداان را گروگان اھداف شوم خود قرار دادهولی عمالً مردم ايران و بيمار

ھاى شرکت: "  سال جاری يعنی ھشت ماه قبل در گزارشی نوشت]حمل[خبرگزاری رويترز در فروردين ماه

کوچک توليد پوشک، برای دريافت ھاى تا شرکت  گرفته) وک ِمرک اند (مريکائی از شرکت عظيم دارو سازیا

فروش اقالم داروئی و ديگر کاالھای ضروری بشر دوستانه با مشکل مواجه بدھی خود از بازرگانان ايرانی بابت 

ر ال ميليون د٧/٢۶ھمين خبر گزاری در گزارش ديگری از کاھش فروش کاالھای پزشکی و داروئی از ". نداشده
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ی صادرات خمير کاغذ و ضايعات کاغذ که شامل مواد خام برا. دھد  ميليون دالر خبر می٩/١۴در سال گذشته به 

رويترز در اين گزارش تصريح  .ر افت کرده استال ميليون د۴/١٧ر به ال ميليون د٩/۴٠توليد پوشک است نيز از 

مريکا که انجام امالی ھاى مريکا وارد کند اما تحريماتواند چنين کاالھائی را از  اگرچه ايران ھنوز می: "کند می

 ."مريکائی را دشوار ساخته استاھاى فعاليت شرکتمبادالت مالی را با مؤسسات مالی ايران ممنوع ساخته، 

مريکا برای داروھای ضد سرطان، امجوز وزارت دارائی :"گويد  دوستان مجلس به رويترز میۀکيت گولد از کميت

توانند دسترسی داشته   مؤسسات مالی به اين داروھا نمیمريکا عليهاھاى برای بيماران ايرانی که به دليل تحريم

 ."رزشی نداردباشند، ھيچ ا

ئی که مجوز الزم برای ھاحتی شرکت: "بان کی مون دبير کل بی خاصيت سازمان ملل نيز در اين مورد می گويد

واسطه به منظور نقل و انتقاالت مالی با ھاى ند، برای يافتن بانکاصادرات غذا و دارو به ايران را دريافت کرده

ند، از جمله داروھائی مانند امختلف کمياب شدهھاى درمان بيماریبه ھمين دليل داروھا برای   .مشکل مواجه ھستند

 . ناراحتی قلبی و تنفسی داروھای ضد سرطان

 بيل ۀ مادلين آلبرايت وزير امور خارجۀلم مصاحبشايد بد نباشد به ف واقعی و پليد امپرياليسم ۀبرای ياد آوری چھر

کند تحريم عراق  ال میؤر جواب خبرنگاری که از او ساو د. ندازيم ھنوز ھم در يوتوب ھست نظری بين که کلينت

 اتمی ھيروشيما، آيا اين ھمه تلفات ۀدر زمان صدام باعث مرگ نيم ميليون کودک شد يعنی بيش از تلفات حمل

 ."ولی من فکر می کنم می ارزيد. اين انتخاب دشواری است: " ارزشش را داشت؟ مادلين آلبرايت می گويد

  ١٣٩١ ]قوس[حزب کارايران آذر ماه  نشريه الکترونيک٧٧لکترونيک شماره از توفان ابرگرفته 
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