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  ھاله صفرزاده

  فريد پرواز: فرستنده
  ٢٠١۴ جنوری ١٨

  

 !انسان غيرقانونی حق درمان ندارد
 مروری بر بھداشت و درمان کارگران مھاجر افغان

  …ھا، سرباز يانکی، کرزی، انتخابات  بمباران، تخريب مدارس، مزارع، خانهجنگ، طالبان، اشغال نظامی، 

  …کشت خشخاش، تجارت ترياک، بيکاری، گرسنگی، ناچاری، مھاجرت 

  … کار، قطع نخاع، ۀکارگر مھاجرغيرقانونی، تبعيض، دستمزد پائين، کار سنگين، توھين، تحقير، حادث

  …ھای بيمارستان و درمان خالی کردن،  نه از زير بار ھزينهفقط رساندن به بيمارستان، شا: لطف کارفرما

  …ھای اندک مددکاری،  بيمارستان، درد، درد، درد، تنھائی، بی کسی، جراحی، دارو، درمان، دلسوزی، کمک

ھای مختلف بيمارستان به بخش خصوصی، سود، سود، سود،  ھای دولتی، واگذارکردن بخش خودگردانی بيمارستان

…  

 ١۶: يابدی ھائی که روز به روز افزايش م پولی، ھزينه ، بی“کنی؟ افغانی اينجا چه می“:ت اقامت، توھيننداشتن کار

افتد چون پول نداری، چون مدرک  ميليون تومان، بدھکاری به بيمارستان، زخم بستر، عفونت، درمانی که عقب می

  !؟…روزی که افتد و می افتد تا   ھستی، عقب می نداری، چون کارگر افغانشناسائی

ھاست روی تخت بيمارستان با درد و رنج دست و پنجه نرم  کارگری که ماه. افغان استۀ  سال١٩اين سرنوشت کارگر 

  . به ايران آمده بود، خود بودنۀکارگری که به اميد يافتن کار و کمک حال خانواد. کند می

يد ھم ما استراحت کنيم و ھاجازه بد. روز جمعه است ”:به کارفرما گفته بود. چند روزی بيشتر نبود که سر کار رفته بود

کارفرما قبول نکرده و اصرار داشت که عمليات “ .ھا رو با سر و صدا خراب نکنيم ھم صبح روز تعطيل ھمسايه

  . آينده تمام شودۀتخريب و گودبرداری تا ھفت

ن رفته ئيود روی سرش و با آوار سه طبقه پا از باران شب قبل، آمده ب کلنگ که زده بود، ديوار نيمه خراب و نم کشيده

  …ھا و شکستگی کمر به بيمارستان منتقلش کردند و با پارگی ريه و شش. بود

سازی  خصوصی.  دست نيافتنیئیآرزو.  دور دست برای کارگران تبديل شده استئیبھداشت و درمان به آرزو

آن را از دسترس اکثريت کارگران دور و دورتر روز به روز … ھای دولتی، حذف يارانه ھا، تحريم و بيمارستان

شوی و  داری می ترين اقشار کارگری تعلق داشته باشی بيشتر قربانی سودطلبی نظام سرمايه نئيکند و ھر چه که به پا می

  . اين کسانندۀکارگران مھاجر غيرقانونی از جمل
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 از آن خصوصی شده ئیھا ھای دولتی که بخش ان داشتيم با مددکار اجتماعی يکی از بيمارستئیدر اين رابطه گفت وگو

اند به   کار مجروح شدهۀ کارگران ساختمانی که اکثرشان افغان ھستند و در اثر حادث از نفر٧ الی ۶حداقل ھفته ای . است

  .شوند اين بيمارستان آورده می

***  

توانند از  جر بگوئيد؟ آيا آنھا میمان از وضعيت درمان کارگران مھا توانيد کمی برای می. با سالم و تشکر از شما

  خدمات بيمه استفاده کنند؟

 کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل آنھا را يک ساله بيمه ۀنام  آسيا با معرفیۀبيم. ای ندارند کارگران مھاجر بيمه

 ولی کسانی که .اين مربوط به کسانی است که به طور قانونی مھاجر محسوب می شوند و کارت اقامت دارند. می کند

 ساختمان ۀ ھستند از بيمئی که فاقد مدارک شناسائیآنھا. ای نيستند اند، شامل ھيچ بيمه قاچاقی يا با پاسپورت به ايران آمده

  .توانند برای درمان استفاده کنند ھم نمی

زيرا آنھا نصف . ندتر است که از اين کارگران استفاده کن ھای ساختمانی به صرفه  برای کارفرمايان و شرکتمعموالً 

دھد که ھيچ  گری را ترجيح میکارفرما کار. را می گيرند) با کارت اقامت(دستمزد کارگران ايرانی يا کارگران قانونی 

تواند انکار کند که فرد حادثه ديده  ای ھم برايش پيش بيايد به راحتی می که اگر سانحه  ندارد و ضمن اينئی شناسامدرک

 کارگر حادثه ديده می ماند و ھزينه ھای درمانی که حتا با بيمه نيز خيلی زياد ن وقت عمالً آ. برايش کار کرده است

  .است

 به خاطر سقوط از يک  فرض کنيد. زند ر، ھزينه ھا سر به فلک میالھا و افزايش قيمت د با اين وضعيت دارو و تحريم

ھيچ کدام .  دو سه ميليون تومان برايت آب می خوردطبقه فقط پايت بشکند، اگر نيازی به پالتين يا مفصل نداشته باشی،

  .شود از داروھا با بيمه حساب نمی

  

   آسيا چه تعھداتی در قبال درمان مھاجران افغان دارد؟ۀبيم

ھزار  بيمارستان آنھا شود، سيصد ۀيعنی اگر يک ميليون تومان ھزين. کند ھای بيمارستان را تقبل می سی درصد ھزينه

ی که من شود و اخبار غير رسمي رداخت نمیالبته، آن ھم اين روزھا ديگر پ. پردازد حساب را می تتومان از اين صور

شد، قطع شده  ھای درمانی که خود کميساريا برای بيماران افغان متقبل می گويد ھزينه از دوستانم در کميساريا دارم، می

  .است

  

   فرد بيمه شده ھم تحت پوشش ھستند؟ۀخانواد

  . کارت اقامت دارند می توانند از اين امکان استفاده کنندفقط کسانی که

  

  تواند برای بچه يا ھمسرش از خدمات بيمه استفاده کند؟ پس بيمه شده نمی

 اتباع بيگانگان ۀادار. ای دارد تواند که اين خودش پروسه ھا ھم کارت اقامت صادر شود می در صورتی که برای آن

  …کميساريا و کند به  ايران آنان را معرفی می

شوند کارت اقامت داده  ھای جديد که وارد ايران می دانم االن اين پروسه متوقف شده است و به آدم  که من میئیاما تا جا

 اگر شما در يک سال مثالً . توانند آن را تمديد کنند اند به سختی می   کارت اقامت گرفته ھم که قبالً ئیھا ھمان. شود نمی

  .شود تان کارت اقامت صادر نمی باشيد، ديگر برایاخير به ايران آمده 
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  آورد؟ ای رخ دھد چه پيش می آيد؟ آيا کارفرما او را به بيمارستان می وقتی که برای کارگر افغان حادثه

اما بيشتر مواقع دوستان و ھمکارانش . مواردی ھست که کارگران افغان حادثه ديده را کارفرما به بيمارستان می آورد

بينند که  دھند و بعد که می کارفرماھا خيلی لطف کنند اوايل کار دويست تومان، پانصد تومنی می. کنند  را میاين کار

 ھم نداشته باشد ئیحال اگر اين کارگر کارت شناسا.  پيدايشان کرد،شود، ديگر نمی شود ھای بيمارستان زياد می ھزينه

ھا   حوادثی که برای اينمعموالً .  خود فرد آسيب ديدهۀمانند به عھد ھا می کنند و باقی ھزينه خيلی زودتر او را رھا می

  . نيست که فرد با يک دارو درمانی ساده مشکلش حل شود ھای عادی و معمولی اتفاق می افتاد، حادثه

اين جور خدمات تحت . ميليون تومان قيمت دارد٨يک پالتين ساده که به جای استخوان ساق پا بايد کار گذاشته شود 

 ۀست که بايد مدت زمان خاصی از بيمايا برخی ديگر از خدمات . ھا ھم بايد پول بدھند حتا ايرانی. پوشش بيمه ھم نيست

بيمه داشته باشد که بتواند از آن خدمات بيمه ۀ  بايد طرف سه سال سابقمثالً . شما گذشته باشد تا بتوانيد از آن استفاده کنيد

  .استفاده کند

سر . کند کارفرما ھم رھا کرده و رفته و کسی پيگيری نمی. بسيار باالی درمانۀ اع شده با ھزينکارگر افغان قطع نخ

  .مدرکی دستش نيست که ثابت کند در فالن پروژه کار می کرده…  بند نيست که ئیاين فرد ھم دستش به جا. زند نمی

  

  افتد؟ برای اين کارگر در بيمارستان چه اتفاقی می

کنند و  بسياری از پزشکان و پرستاران و کادر درمانی بسيار انسانی برخورد می. کندبتواند  ی نمی کاربيمارستان عمالً 

ھای  وقتی که ھزينه.  حين درمان وجود داردئیھا تبعيض. اما ھمه اين طور نيستند. دھند کار درمان آنھا را انجام می

بايد اين پول را خرد خرد . تو اين قدر بدھی داری: هدھند ک بيمارستان از حد معينی باالتر می رود، به بيمار خبر می

 ميليون را وسط کار و بقيه ۴ ميليون را اآلن بدھی، ۴بايد .  ميليون بدھی داری١٢ تو مثالً . بدھی تا درمانت را تمام کنيم

… و “ کنيم ريق نمیاين دارو را برايت تز“ :شود کنيم يا اين که به او گفته می   بيرونت میاگر ندھی مثالً . را آخر کار

در چنين شرايطی آن وقت بيمار به .  تھديد ھم داشته باشد، تحقيراست، تحقيری وحشتناک ۀھا فقط جنب حتا اگر اين گفته

البته اگر کس و کاری … دوستان و آشنايانش متوسل می شود که با قرض و قوله يک مقداری از اين بدھی را بدھند و

  .داشته باشد

تو ”: کنند مثال اين که جلو خودش آرزوی مرگش را می.  که فقط به خاطر افغان بودن تحمل می کنند ھم ھستئیتحقيرھا

تو را . زنيم اين دارو را به تو نمی”، …“کاش زودتر بميری که اين تخت خالی بشه بدھيم به يک ايرانی. افغانی ھستی

  “ تا تو را رد مرز کنند ليس می دھيموتحويل پ

. کنند شود، اين مھاجران غيرقانونی آن را با تحقير و تھديد دريافت می نی ھم اگر کاری انجام میبه لحاظ خدمات درما

 را ھم ئیھا ؟ در مقابل انسان!ئیدانی چه بگو کنی که نمی پرستی را مشاھده می سفانه در برخی موارد نوعی نژادأمت

يشان مھم است که انسانی تنھا درد می کشد و نياز به برا. کند که اين فرد چه مليتی دارد بينی که برايشان فرقی نمی می

  .دھند شان را انجام می ۀ کمک دارد و وظيف

  

  اگر نتواند پرداخت کند چه پيش می آيد؟

، ترخيصش “نتوانند پولش کنند” چنين کسی پول نداشته باشد و بيمارستان دولتی به اصطالح خودشان در عمل اگر واقعاً 

حتا اگر وضعيت وخيمی ھم داشته باشد، . کنند او را رھا می. ھا و با درمان نيمه کاره ير و توھينکنند اما با ھمان تحق می

که  يا اين. گذارند و مدرکی ھم ندارد که شکايت کند او را دم در بيمارستان می. کنند به زور او را از بيمارستان بيرون می
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برند و می گذارند پشت در بيمارستان  با آمبوالنس او را می. دکنن او را از بيمارستانی به بيمارستان ديگر جابه جا می

  .دوم تا بلکه کسی از آن بيمارستان دلش بسوزد و او را ببرد داخل تا بيمارستان او را پذيرش کند

  

  ھا می آيد؟ و معلوم ھم نيست که چه بر سر آن

توانند از   دارند میئی که مدرک شناسائی فقط آنھاموارد اين چنينی را به کميساريای عالی پناھندگان معرفی کرده ام، اما

اما در مورد کسانی که پاسپورت و مدارک .  بگيرند و شکايت کنند و پيگيری وکيلی. مند شوند ھای آنان بھره حمايت

  .دھد  نمیئیھا مدرک شناسا  ندارند حتا سفارت افغانستان ھم به راحتی به آنئیشناسا

ھم ندارد، به ) گويند که به آن تذکره می(اش را   افغانیۀ پاسپورت آمده يا حتا شناسنامبدون. کسی که ھيچ چيزی ندارد

فرد . شود  گم شده، کار برايشان سخت می  شناسنامه نگرفته يا از بين رفته يا وقتی به ايران آمدهخاطر جنگ يا اصالً 

آن دو .  داشته باشند، به سفارت بروندئیناساحادثه ديده مجبور است به ھمراه دو شاھد که بايد افغان باشند و مدرک ش

 صادر ئیگيرند و برايش مدارک شناسا نفر بايد شھادت بدھند که اين فرد اھل افغانستان است و اثر انگشت وی را می

اين طوری و با ۀ يک پروس… کنند بعد بتواند از طريق کميساريای عالی پناھندگان وکيل بگيرد تا شکايت کند و می

  .اين که بيمار در بيمارستان است و شرايط خروج از بيمارستان را ندارد، درعمل اين غيرممکن استتوجه به 

  

  شان انجام دھند؟ توانند برای  شان کاری نمی  ۀخانواد

ی  کارگران فصلاينھا معموالً . اند دو تا برادر، دو تا پسرعمو با ھم آمده. ای در ايران ندارند خيلی از اين کارگران خانواده

پسران جوانی که فرصت شغلی در افغانستان . شوند  وارد ايران میئیو ساختمانی ھستند که بدون ھيچ مدرک شناسا

ھا کارگران  اين. اند که کارکنند شان را بدھند و برای اين به ايران آمده فقيری دارند که بايد خرجۀ برايشان نيست يا خانواد

  .کنند  ساختمان از آنان استفاده میۀ به عنوان کارگر سادالً ای ھستند که مھارتی ندارند و معمو ساده

  

  کنند؟ در ماه چند تا از اين کارگران آسيب ديده در حين کار به بيمارستان مراجعه می

  .توانم بگويم ھر روز يا يک روز در ميان يک کارگر افغان داريم که در حين کار آسيب ديده ت میأبا جر

  

  ؟اند چه اندازه است ھائی که ديده ميزان صدمه

  .شود  درمان میئی که در اورژانس به شکل سرپائیھا ھای ساده و آسيب از قطع نخاع ھست تا شکستگی

  

  شان کارگر ساختمانی ھستند؟ ۀھم

اما بيشتر کارگران ماھر دچار چنين حوادثی . شود ھستند کسانی که در حين کار عضوشان قطع می.  درصدشان٩٩. بله

  … تراشکار و مثل کارگران. آورند  را بيمارستان ما نمیشوند که آنھا می

  

  چند درصدشان زن ھستند؟

  .گذارند شان را حتا برای کارھای فروشندگی ھم نمی ھا زنان و دختران افغان. ھمه مرد ھستند

  

  اگر ھر روز کارگر آسيب ديده داشته باشيد، چند درصدشان ايرانی ھستند و چند درصد افغان؟

  . درصد افغان و ده درصد ايرانی٩٠وانم بگويم ت ت میأبه جر
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ھای کار ساختمانی  ترين بخش تخريب ساختمان يکی از سخت.  خواستم اضافه کنم ايمنی در حين کار است چيزی که می

دھد و ھم برای   برای کسی که اين کار را انجام می آسيب و حادثه در آن زياد است؛ ھم. است و خطرناک ترين آنھا

  .الزم است که نکات ايمنی بسياری را رعايت کنند. ھمسايگان

کارفرماھا می گويند که خود کارگران افغان حاضر . کنم و ھم با کارفرماھايشان من ھم با خود اين کارگران صحبت می

ما ا. دھيم م، لوازم ايمنی به آنھا میئيگو  ما بارھا می تقصير خودشان است”. نيستند که نکات ايمنی را رعايت کنند

  “.مان افت دارد که از اين ھا استفاده کنيم گويند برای می

 تخريب زودتر انجام شود و به اين دليل، ھم به ايمنی کارگر ۀکنم که خود کارفرما عجله دارد تا پروس اما من فکر می

. عمولی کار کنندشود که بيشتر از ساعات کار م اين که عجله دارند سبب می.شود  توجھی نمیوھم ايمنی ھمسايگان اصالً 

  .شود ن بيايد و در نتيجه احتمال بروز حادثه بيشتر میئيشود که دقت کارگران حين کار پا خستگی باعث می

اند و  ھا کارگرانی ھستند که اولين بار است تيشه دستشان گرفته  اينمعموالً . اند از سوی ديگر کارگران آموزشی نديده

تخريب يک ساختمان . تر است دانند که چطور کار کنند ايمن نمی. نجام دھندخواھند کار تخريب يک ساختمان را ا می

  …تر باشد و مسايلی از اين دست چگونه و از کجا بايد شروع شود که ايمن

  

گويند؟ طبيعی است که کارفرماھا بگويند که کارگران خودشان از اين ابزارھا و وسايل استفاده  خود کارگران چه می

  …کنند و  نمیکنند و رعايت  نمی

دانند که ابزار ايمنی چيست؟ ايمنی در حين کار را   نمیدھند يا اصالً  گويند که لوازم و ابزار ايمنی را به ما نمی آنھا می

و طناب محافظ  شان بوده که قبل از شروع کار آموزش بينند، حق دارند که کاله ايمنی  دانند که حق نمی. شناسند نمی

  .گنجد چه برسد به اين که طلب وسايل ايمنی کند اش ھم نمی نی در کار و آموزش در مخيلهمسايل ايم. داشته باشند

  

 اضافی بداند که دست و ۀب طبيعی است که وسايل ايمنی را نشناسد و آنھا را وسيلووقتی به کارگر آموزش ندھی، خ

  يابد؟ی ھا داده شود چند درصد حوادث کار کاھش م اگر اين آموزش  .پا گيرند

 چطور بايد اين ساختمان تخريب  اين که کارگران قبل از شروع کار آموزش ببينند که مثالً ولی قطعاً . دانم  صد را نمیدر

توان  به ميزان زيادی می… شود و اين که چه طور بايد روی داربست رفت، چه طور از طناب ايمنی استفاده کرد و 

  .جلوی اين حوادث را گرفت

وقتی که حادثه رخ . رسانی به فرد حادثه ديده بايد آموزش داده شود کمکۀ وازم ايمنی و ھم نحوھای استفاده از ل ھم راه

 مھم است که ھمکاران فرد آسيب ديده بدانند که مثالً . ھا مھم است می دھد از زير آوار در آوردن اين افراد و کمک به آن

  …شود واين فرد گردنش شکسته، اگر ھمين طور بِکشيمش بيرون، قطع نخاع 

    به بيمارستانخيلی از کارگران در حين کار فوت می کنند و اصالً . اين مسايلی که گفتم مربوط به آسيب ديدگان است

  …برند پزشک قانونی و بعد يا برگردانند به افغانستان و يا  ھا را می آن. رسند ھم نمی

کار بسيار دشوارتر از کسانی است که ۀ د، پروس نداشته باشنئیحتا در ھنگام فوت ھم برای کسانی که ھيچ مدرک شناسا

تحويل گرفتن جنازه يا خارج کردن آن و فرستادنش به افغانستان خيلی سخت خواھد بود يا اين که .  دارندئیمدرک شناسا

  .بيشترشان به صورت مجھول دفن می شوند

  

   کار داريد؟ۀآماری از ميزان فوت کارگران افغان در اثر حادث
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 ئیاگر ھم باشد باز ھم آمار مربوط به کسانی است که مدرک شناسا.  آمار رسمی وجود داشته باشدکنم اصالً  فکر نمی. نه

  …اند   زمين وجود نداشتهۀ روی کرکسانی که مدرک ندارند انگار اصالً . دارند

  

مقدار دستمزدشان را . گفتيد که کارگران بدون مدرک، نصف کارگر ايرانی يا کارگر دارای مدرک دستمزد می گيرند

  دانيد؟ می

ھزار تومان در ۵٠ تا ٣٠ يا جواز کار دارند بين ئی کارگران ايرانی و کارگران افغان که مدارک شناسا کنم فکر می

  . ھزار تومان در روز٢۵ تا ١۵ز گيرند و کارگران بدون مدرک ا روز دستمزد می

  

  برای چند ساعت کار؟

 را به عنوان سرکارگر رفرماھای ساختمان يک کارگر افغان کاولی معموالً … برای ھر چند ساعتی که کارفرما بگويد

 که آنھا ھستند. شوند تا آخر کار چند کارگر در آن پروژه ساکن آن ساختمان می… آورند و می گويند برو کارگر بيار می

روز آنجا  آنھا شبانه.  پی ساختمان را بسازند ريزی کنند، آورند که تخريب را انجام دھند و بتون روند و کارگر می می

ن و ھر کار ديگری، در ھرساعت از شبانه روز که الزم ئي بايد خالی کنند، آھن بريزند پا آيد ھستند و ھر وقت بار می

  .باشد

  

  ارگر ثابت وجود دارد؟ برای يک ساختمان چند کمعموالً 

   دو سه نفربستگی به متراژ دارد برای سيصد متر ساختمان معموالً 

  

  کنند؟ شان، کارگر آسيب ديده، را پيگيری می وطن اين سرکارگرھا مسايل درمان ھم

به . نندک در اين صورت کمک مالی ھم می. که فاميلشان باشد ولی برای ھزينه ھا نه، مگر اين. زنند چرا می آيند سر می

شوند که اين ھزينه ھا  گذارند برای ھزينه ھای بيمارستان، با کارفرما طرف می دھند، پول روی ھم می ھم پول قرض می

  …اين قدر شده بايد بدھی و

  

  شوند که از کارفرما چيزی بگيرند؟ چند درصد موفق می. پس ھمياری اين چنينی دارند

 اينھا منوط به اين است ۀاما ھم. حتا ممکن است بتوانند ديه بگيرند. پيش ببرند ئیتوانند کار را تا جا اگر شکايت کنند می

فکر کن من يک . چون کارفرما ملزم است که خسارت بدھد. کارت اقامت داشته باشند.  داشته باشندئیکه مدرک شناسا

 اصالً .  مرا درمان کندکارفرما موظف است… خورد شوم و سنگی به سرم می آدمی ھستم که از زير آن ساختمان رد می

اما وقتی کارگر . توانند بگيرند  ساختمان نگيرند، مجوز ساخت را نمیۀکارفرماھا تا بيم. ھا بيمه دارند  ساختمانۀھم

  .کند ای پرداخت نمی مدرک اقامتی نداشته باشد بيمه ھزينه

  

   سن اين کارگران حادثه ديده چقدر است؟معموالً 

 ساله در ماشين سيمان افتاده بود و ١۵موردی داشتيم که کارگر .  سال٢٢ و ٢١سال تا  ١۶ – ١۵از . ن استئيخيلی پا

که   سالگی پالتين توی پايش گذاشتند و يا اين١٧  موردی داشتيم که در.  سنگينی بيمارستان زنده ھم نماندۀبا ھزين

  .اش بسيار بد بود مفصل لگنش را عوض کنند چون شکستگی
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توان کار .  کار کنند توانند  ساختمانی آنقدر کارشان سخت است که بعد از اين مدت ديگر نمی ھم کارگران مھاجرعمالً 

توانند کار سنگين اين چنينی را ادامه  شوند و نمی دچار ديسک کمر و پارگی فتق و ھزار درد و مرض ديگر می. ندارند

 ۴ کار مفيدشان در اين بخش، عمالً …  کردن ونئيھای سيمان و گچ سنگين را جابه جا کردن، آجر باال و پا کيسه. دھند

  . سال است۵يا 

  

  کنند؟ بعد از آن چه کار می

دانم کارھای معمولی، مثل کار در شھرداری  شوند يا نمی اگر زرنگ باشند مھارتی کسب کرده و سرکارگر می

ايد که شھرداری در وضعيت  اندهھای آنھا منتشر شده خو گزارشی که از خوابگاه. تر نئيتر با دستمزد پا کارھای ساده…و

ال اين است که چطور يک ارگان رسمی مثل شھرداری اين چنين از کودکان ؤس. کشد ھا کار می اسفناکی از اين

ھای کار اجباری   که شبيه اردوگاهئیھا آورد؟ آن ھم به اين شکل در خوابگاه کند و آنھا را به استخدام در می کشی می بھره

کارشان از يک نصف شب شروع … نه آب آشاميدنی سالم و نه حمام و … و کوچک کنار ھماست که بچه و بزرگ 

 ساله اگر بخواھد کار کند ھمين طوری صدمه می ١۵ يا ١٢ۀ يک بچ… بدون سختی کار و با دستمزد کم. می شود

  …زندگی کند وھای اين چنينی در کنار افراد بزرگسال   شب کار کند و در خوابگاه خورد، چه برسد به اين که

سفانه کارگران اين مدلی، ابزار أھا مت  ديگری ھم وجود دارد که بسيار ناراحت کننده است، اين که ھم خيلی وقتألۀمس

 فرد مثالً . شوند  برخی پزشکان میئیشوند و يا اين که گرفتار سودجو ول میؤھای ارتوپدی غير مس يادگيری رزيدنت

که پزشک چيزی به خودش ھم برسد اين کار را انجام  تين ندارد ولی برای اين نيازی به گذاشتن مفصل و پالواقعاً 

کنم که  ھا احساس می سفانه من بعضی وقتأمت. گيرند ھای لوازم و تجھيزات پزشکی درصد می چون از شرکت. دھد می

ھا  ئیبته اين نوع سودجوال. توانند تھيه کنند اين طوری ھم مورد سوءاستفاده قرار می گيرند  که پول ھم میئیحتا آنھا

  .ھا ھم وجود دارد و کسی نيست که به اين مسايل رسيدگی کند برای ايرانی

  

  برای اين قشر از کارگران چه می شود کرد؟

کنند که  ھا حامی پيدا کرد و ھستند کسانی که کمک می شود برای اين به ھر حال می. کنم من خيلی در اين مورد فکر می

ق اين ھستند که چنين کارفرماھا عاش. ی نيستئ اما اين کار ريشه. ا را برای اين افراد کم شودھ بخشی از اين ھزينه

ھا اين توقع را از بيمارستان دارند که بيمارستان کاری  خيلی. مين کنندأھا را ت  درمان اينۀخيرين ھزينمفتد و اتفاقاتی بي

ھاھمين  ترين آدم برای من جالب است که پرتوقع.  دارندھا يک رديف بودجه برای چنين بيمارانی چون بيمارستان. کند

حاال “ .چرا من بايد ھزينه بدھم بايد رايگان باشد. مگر اين جا بيمارستان دولتی نيست”: گويند کارفرماھا ھستند که می

گرانی به  درمان بايد رايگان باشد، بحث ديگری است ولی فکر می کنم که آن ھا عاشق اين ھستند که ديۀاين که ھزين

  …وليت شانه خالی کنند ؤالی کنند و خودشان از زير بار مسکارگران حادثه ديده کمک م

شان است که آموزش  ھمين که بفھمند که حق. شود مھم است کنم که آموزشی که به اين کارگران داده می ولی فکرمی

اين يکی از .  دھد و کار بايد ايمن باشدشان است که کارفرما وسايل ايمنی را در اختيارشان قرار حق. ايمنی ببينند

  .ھا کرد  که بايد برای اينئیترين کارھا ئیابتدا

شان که چگونه سر  بينی وقتی که می.  باشدئیياؤھا ر اما فکر می کنم اين آدم ھا آنقدر مشکل دارند که شايد اين حرف

 ئیشان بگوه ايان بدھد که روزشان بگذرد، اگر بش اي تومنی به٢٠ يا ١۵ھا دنبال کارند و دنبال کسی ھستند که  چھارراه

  . نيايندکه بيايند برای آموزش، شايد اصالً 
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 که شھرداری برای کارگران ئیھا ای از محل  در يک فاصلهمعموالً . در سطح شھر پراکنده اند. اين که يک جا نيستند

آموزش داده شود، اين که کميساريای عالی دھد که به اين ھا  که آيا شھرداری اجازه می اين. ايستند فصلی ساخته می

  .…خواھد بکند  کار می پناھندگان برای اينان چه

اين . کند تا کم کم قطع شود تا افغان ھا برگردند به افغانستان  می ھايش را کم کميساريا خيلی از کارھا و خيلی از کمک

 قطع  شان داده اياين که از خدماتی که به.  استھای سازمان ملل برای برگرداندن مھاجران به کشورشان يکی از تاکتيک

در بخش آموزش نيز با مشکالت .  کودکان ھستند، ھم که خدمات به آنھا حذف می شودئیو اولين گروه ھا… شود می

سازمان . دھد  سال قبل خدمات بسيار کمتری را به اين ھا ارائه می٨ يا ٧فکر می کنم نسبت به . رو ھستنده بسيار روب

  .شود دھد و اين مبلغ ھر سال کمتر می ابت ھر مھاجر مبلغی را به دولت ايران میملل ب

  

  شود؟ اين مبلغ کجا ھزينه می

شان  ۀاگر بخواھند بچ. اگر بخواھند درمان شوند که بايد پول بدھند. دھد ھا ارائه نمی تی به افغان ھيچ خدمظاھراً . دانم نمی

  …اگر بخواھند کارت اقامت بگيرند که بايد پول بدھند. در مدرسه ثبت نام کند که بايد پول بدھند

  

  گيرانه باعث شده که برگردند؟ ھای سخت چقدر اين سياست

  .ام نان ندارند بخورند خانواده. گويند افغانستان کار نيست ھا می آن. شود  کم نمیھيچی به خاطر ناامنی و بيکاری اصالً 

ھای راه زودتر از موعد زايمان  به خاطر شرايط بد و دشواری. يران آمد وقتی به ا،کارگری بود که خانمش باردار بود

 ۀ ميليون ھزين١۵حدود .  ميليون شد٨ الی ٧درمان مادر ۀ ھزين. خانم خودش کلی مشکل داشت. بچه نارس بود. کرد

. از او پول بگيرند، می خواستند “کنيم خانمت را ترخيص نمی. دھيم بھزيستی بچه را می“ : تھديد که با کلی. نوزاد شد

که اينجا کاری به دست آورد از کجا می خواھد اين مبلغ را  اين آدم آس و پاس از افغانستان پا شده آمده به اميد اين

تخت ان ای سی يو در بيمارستان ھای خصوصی برای ايرانی . حاال ما کمک کرديم و بچه را ترخيص کرديم. بپردازد

 ميليون تومان برای نوزاد نارسش در بيمارستان ٧٠شناختم که  کسی را می. يدآ ھا شبی يک ميليون تومان در می

او ھم يک پيک موتوری بود و . خصوصی بپردازد و بچه ھم دست آخر با معلوليت ذھنی به شرايط جسمی عادی رسيد

 مانده  ه اش عقباش را درمان کند آخر ھم بچ خانه ای اطراف ورامين خريده بود ھر چه داشت فروخت که بچه. ايرانی

  .شد

فقر فرھنگی دارد، فقر مالی دارد ھزاران مشکل دارد که باعث می شود مراقبت ھای دوران . اين يک زنجيره است

  … بچه نارس به دنيا می آيد و  .بارداری درستی نداشته باشند تغذيه مناسب نداشته زندگی پر از تالطم و استرس داشته

آيد و  تر است و از آن طرف نوزادی که به دنيا می آيد با مشکل بيشتر به دنيا می نئيپاھر چه که فرد به لحاظ اقتصادی 

  . کند  بيشتری ھم بايد تحملۀھزين

  

  .شناسد ھاست و ايرانی و افغان نمی سازی بيمارستان خصوصیۀ اين نتيج

 جاری خود، طرح ھای  در ھزينهئیجو دولت برای صرفه. ھا ھم حکايت خودش را دارد خصوصی شدن بيمارستان

ترين اقشار جامعه ھستند،  نئياما بيمارستان دولتی که مراجعانش از پا.  کرده استئیخودگردانی بيمارستان ھا را اجرا

مين کند؟ چگونه بايد دستمزد کارگران، پرستاران و پرسنلش را بپردازد؟ راه حل ساده أھايش را ت چگونه بايد ھزينه

.  دولتی نيستبيمارستان دولتی ديگر کامالً . لف بيمارستان به بخش خصوصیواگذار کردن بخش ھای مخت. است

اند و  ھا آمده ھر کدام از دکتر…  و . اسکن. تی.سی. مال بيمارستان نيست“ . ای. ار.ام”. داروخانه مال بيمارستان نيست
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 ئی مثل آشپزخانه ولباس شوھای ديگر حتا کارمندان و بخش. دھند اند و به بيمارستان اجاره می يک دستگاھی خريده

  .مال بخش خصوصی است… بيمارستان که ملحفه و لباس ھا را می شويند و

برايش مھم است که چگونه با اين سرمايه گذاری که کرده مبلغ بيشتری . و برای بخش خصوصی تنھا سود مھم است

شود  يمار به عنوان انسانی نگريسته نمی به دست می آيد؟ ديگر به بئیمھم نيست اين سود به چه بھا. سود به دست آورد

توانی از خدمات من  اگر پول داشته باشی می: شود تنھا به شکل چک پول ديده می. که دردمند است و نيازمند کمک

  …استفاده کنی و گرنه برو و 

  

  ھای بيمارستان دولتی را بفروشند؟ اند بخش چگونه توانسته

ھای بيماران سرطانی  دانم بخشی از ھزينه  که من میئیتا جا. ت کمک نمی کندچون دول. اند اجاره داده. اند نفروخته

اش را   به تو ھزينهدھد که بعداً  دولت به بيمارستان وعده می. رايگان است يا بيماران تصادفی بايد رايگان درمان شوند

بيمارستان اين سال يک . کرداش را طوالنی مدت پرداخت   به تعھداتش عمل نکرده يا بدھیولی دولت عمالً . دھم می

  .کند ميليارد ھزينه کرده و دولت سه سال بعد اين بدھی را پرداخت می

يک آزمايش خون با .  ھزار تومان١٢٠ . آی. ار.يک ام.  سال جنگ نکرد٨کاری که خصوصی سازی با مردم کرده 

. فکر کن بيمار خاص باشی.  است ھزار تومان٩٠بدون دفترچه . ھزارتومان اين رقم عجيب و غريبی است٨٠دفترچه 

 انجام دھی يا سرطانی باشی، ھزينه ھای وحشتناک . آی. ار. داشته باشی و ھر از چند گاھی بايد ام. اس.مثال ام

اينھا برای کارگر افغان دو برابر ۀ داروھای را چگونه بايد پرداخت کرد؟ اينھا ھمه مسائلی است که وجود دارد و ھم

نمی دانم چرا . محسوب می شود) ٢k. ( خورد دو برابر حساب می شود رت حساب آزاد میچون صو. حساب می شود

  . آدم ھا را سوق بدھند به آن سمت که بيمه شوند که شايد به خاطر اين. از اين طرح استفاده می کنند

برايت يک   ھزار تومان ھزينه درمانت شده اما۵٠٠. بيمارستان برای شما آزاد حساب می شودۀ فرض کنيد ھزين

  . حساب صادر می شود ميليون تومان صورت

  

  نامه است؟ چيه؟ اين يک قانون است؟ آئين

  .کنند خيلی از حسابداری ھای بيمارستان ھا اين کار را می. نمی دانم

اش را  ت ملیفرستيم که شناسنامه و کار  او را میاگر بيمار ايرانی باشد، ما فوراً . افتد ھا می  اين اتفاق برای افغانمعموالً 

  .شود از اين طريق به مدت يک سال فرد را بيمه خدمات درمانی نمود می. ببرد و خودش را بيمه کند

 چھارم را در يکی از ۀسه تا بچه داشت بچ. سی و سه داشت. مورد ديگری داشتيم که خانمی افغان بدون کارت اقامت

 .ودند کليه و کبدش را از کار انداخته بودند چند ماه در آیرزيدنت ھا زده ب. ھای اطراف تھران سزارين کرد بيمارستان

 .شوھرش که ول کرد و رفت گفت زنی که ناقص است وتوی آی.  ميليون شد٧٠اش  ھزينه. دياليزی شد.  بود. يو.سی

نقدر ماند مادر ھم آ. بعد نوزادش را به يک خانواده ديگر داد.  است و اين قدر ھزينه دارد می خواھم چه کار کنم. يو.سی

ھم . چون ھزينه ھای بيمارستان را نداده بودند چند ماه ھم در سردخانه ماند و وضعيت بسيار اسفناکی بود. که فوت شد

ت می دارند و درمانت را ناقص انجام می دھند و بعد می ن می گيرند ھم بابت اين پول نگھناقص می کنند ھم پول کال

 کارگر افغانی ويل خانواده ات نمی دھند و توی سردخانه نگه می دارند و واقعاً گذارند که بميری و بعد ھم جسدت را تح

من ايرانی که کار می کنم نمی توانم تصور کنم که روزی .  ميليون تومانش کجا بود٧٠سی و چند ساله با چند تا بچه 

  .يک باره بتوانم اين مبلغ را تھيه کنم
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.  نداشتندئیچون مدرک شناسا. آورده بود نتوانستند ھيچ شکايتی بکننداز آن بيمارستانی که اين بال را سر اين زن 

  .دادگاه را بدھند که شکايت را پيگيری کنندۀ چگونه ھزين

شوھرش که او را منزل مادرش برگردانده . شد بعد بارداری دچار تشنج می.  ديگر داشتيم که باردار بوديک دختر افغان

برادران کوچکش دست فروشی . پدرش فوت کرده بود. خواھم ن دختر را نمیبود و ول کرده و رفته بود که من اي

بيمارستان ما کد فراری را . شد  بيمارستان می آورد و ھر بار دو سه ميليون می کردند و ھر سری مادر او را به می

تحت پوشش . جام شد انئیبرای اين خانواده چون کارت اقامت داشتند کارھا. برايش زد که نتواند بيايد و بستری شود

ر ييھا اصل ماجرا که تغ سرپرست بودند قرار شد ماھانه مبلغی به آنھا بدھند اما با اين کمک بيمه قرار گرفتند و چون بی

  …نمی کند

خوانی و بعد دوباره فراموش   خاموشی که ھر از گاھی توی روزنامه ھا خبری از آن را میۀفاجع. فاجعه است ديگر

  .شود می

  

  ی ھست که بخواھيد بگوئيد؟ديگرۀ نکت

 ءگيرد ابتدا خيلی از پرسنلی که بيمارستان در چند مرحله می. ھا ھم ھست  حقوق و دستمزد کارکنان بيمارستانألۀمس

االن چيزی که شنيدم که دولت جديد … ای می شوند بعد پيمانی می شوند بعد قراردادی و شرکتی ھستند و بعد تبصره

ھای پيمانکاری و  يعنی دوباره به شرکت. ای شده اند، برگردند و شرکتی شوند زه تبصره که تائیاعالم کرده آن ھا

خيلی . گيرند شود و نصف حقوقت را آن ھا می چون تو حقوقت نصف می. فاجعه است اين . خصوصی واگذار شوند

لی که اگر در استخدام در حا. یيتگيری، بدون ھيچ مز ار تومان می ھز۵٠٠خيلی که پيمانکار آدم منصفی باشد ماھی 

ثير أله روی کيفيت کار نيز تأھمين مس. وضعيت بھتری خواھی داشت…بيمارستان باشی به لحاظ امنيت شغلی و 

  .شود گذارد و از ميزان رسيدگی که به بيماران می شود کم گذاشته می می

نصفش را به تو … دارد و دھد و شرکت سھم خودش را برمی  دولت حقوق کامل را به شرکت میعمالً . فھمم نمی

شنيدم که   شده بود میسازی مطرح تازه بحث خصوصی. ای پول مفت بگيرند و بخورند بحث اين است که عده. دھند می

ھا ھمه صاحب ندارند؟  گفتم يعنی چه؟ مگر اين تاکسی با خودم می.  خصوصی کنند،خواھند رانی را میشرکت تاکسي

مين اجتماعی که پول کارگران ذره ذره جمع أاش کنند؟ يا مثل ت ند خصوصیخواھ مگر خصوصی نيستند پس چگونه می

فروشند و  مال مردم را می. فروشد کند و می شده و ثروتی شده امانت دست دولت و بعد دولت آن را خصوصی می

  !گويند خصوصی سازی می

  .گوی چيزی نيستھيچ کس ھم که جواب

ه ھيچ انسانی به خاطر نداشتن پول و يا مليت خاص از درمان محروم به اميد روزی ک. ممنون از وقتی که گذاشتيد

  .نشود

  ١٣٩٢ ]جدی[دی ماه
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