دولت ،دغدغه کارگران و بازنشســتگان را
فراهم کرده است .اما این بند چه میگوید و
چه اهدافی را دنبال میکند؟
خورد؟ ایزدخواه در این رابطه میگوید« :قبل از ســال  ۹۳از
لحاظ درمانی در وضعیت اســفباری بودیم ،پرداخت از جیب
کارگری و کارفرمایی به باالی  ۷۰درصد رســیده بود و طبق
پژوهشهای انجام شــده ،ســاالنه  ۵تا  ۷درصــد اجتماع به
خاطر هزینههای کمرشــکن درمان ،تنــزل طبقه اجتماعی
پیدا میکنند ،به عبارتی از طبقه متوسط به طبقه فقرا سقوط
میکنند و این بسیار خطرناک است».
به گفته او صورت مساله را درست تشخیص دادند ،اما راهحلی
که اعمال کردند ،راه به ناکجا بردهاست؛ حل مشکالت درمانی
مردم بر عهده دولت اســت اما برای راهحــل آن ،طرح تحول
سالمت را مطرح کردند .این طرح ،مشــکالت بسیاری دارد.
در وهله اول ،این طرح به هیچوجه جایگاه قانونی ندارد و هیچ
مصوبه مجلســی برای اجرای این طرح وجــود ندارند و فقط
یکســری آییننامهها و تصویبنامههایی موجود است که در
خود وزارت بهداشت و گاهی در هیات وزیران تصویب شدهاند
و همچنین باید به این نکته اشــاره کرد کــه این طرح ،بخش
بزرگیاز منابع دولتــی را بلعیده و ناچارا دولــت دنبال منابع
جایگزین است و به همین دلیل بوده که سراغ صندوق درمان
تامیناجتماعی رفت ه است.
در مجمــوع« ،صیانــت از
تامیناجتماعــی» ،یــک مطالبه
واکنشها به بند
مشــترک اســت؛ فعاالن کارگری
«ز» تبصره 7
رسمی و غیررسمی ،بر لزوم مقابله با
بند «ز» و بخشنامه اجرایی آن تاکید
دارند و معتقدند نباید در این زمینه
کوتاه آمد .کاظم فرجاللهی (فعال کارگری مستقل) مشکل را در
برخی نگاههای قیممآبانــه و آمرانه میدانــد و در این رابطه
میگوید« :مشکل اصلی را باید جای دیگر پیگرفت .سازمان
تامیناجتماعی سالهاست در معرض تهدید است؛ چراکه نگاه
نهاد دولت به تامیناجتماعی و به طبقه کارگر ،نگاه نادرستی
اســت؛ نگاه پدرخواندگی .در همه کشــورهای سرمایهداری
پیشرفته ،تشکلهای کارگری چهارچشمی مراقب سازمانهای
بیمهای و صندوقهای بازنشستگی هســتند و حسابشان و
ارزش ســهام آنها در بورس را کنترل میکننــد ،اما اینجا اوال
بسیاری از آمار و اطالعات صندوقهای بیمهای شفاف نیست و
از آن طرف به دلیل نگاه تولیگری ،سازمانهای کارگری دچار
لکنت شدهاند .صدای کارگران کجا میخواهد شنیده شود؟ چه

زمانی دولت اجازه خواهد داد کارگــران صاحب اختیار اموال
خودشــان باشــند و حداقــل در مســائلی که مســتقیم به
سرنوشتشان مربوط است ،حق دخالت موثر داشته باشند؟»
او راهکار را تغییر این نگاه آمرانه میداند و میگوید« :دولت باید
از این حجم از احاطهگری بر تشــکلهای کارگری خودداری
کند .دولت بایســتی به مقاولهنامههای بینالمللی گردن نهد.
نهاد دولت در حال حاضر از طریق حقوقی در اعماق تشکلهای
کارگری نفوذ میکند؛ از تشــخیص صالحیــت اعضا گرفته
تا تدوین اساســنامه .آنقدر این نفوذ زیاد اســت که کارگران
بسیاری از خیر عضویت میگذرند؛ دقیقا به همین علت است
که کارگران نتواستهاند قدرتمند عمل کنند و برخی در متن و
حاشــیه دولت هم به این خیال افتادهاند که به هر بهانهای که
شده ،به سراغ منابع سازمان بروند .در یک کالم باید این را بگویم
که سازمان تامیناجتماعی ،یک بنگاه مالی قدر قدرت است و از
ی است دولت بخواهد در
قبل انقالب اندوخته مالی دارد و طبیع 
مقاطعی به منابع آن ورود کند و همین دولت برای اینکه با مانع
و رادع روبهرو نشود ،مانع از شکلگیری سازمانها و تشکلهای
کارگری قدرتمند است.
حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)
در تحلیل این نامه و چرایی ابالغ آن میگوید« :به نظر میرسد
رییسجمهور برای امضای این نامه به خوبی «توجیه» نشده؛
و این نامه توســط وزارت محترم بهداشــت تدوین و البهالی
صدها نامه دیگر به کارتابل ریاســتجمهوری رفته و شــاید
رییسجمهور نیز بدون توجه و کنکاش در محتوای حقوقی آن،
دست به توشیح آن زدهاست .ضمن آنکه ادبیات این نامه هم
متعلق به رییسجمهور نیست و از وزارت بهداشت سرچشمه
گرفتهاست.
او معتقد است اگر رییسجمهور دست به مطالعه مجدد نامه
بزند و با زیر و بمهای حقوقی آن آشنا شود ،آن را پس خواهد
گرفت؛ چراکــه رییسجمهور یک «حقوقدان» اســت و یک
حقوقدان آن هم در مقام یک رییسجمهور هرگز چنین نامهای
ی است ،امضا و ابالغ نمیکند.
را که مشحون از ایرادهای حقوق 
انتقاد صادقی تنها متوجه این نامه و محتوای آن نیست و تیغ
تیز انتقاد او در مرحله اول ،متوجه بند «و» یا همان بند «ز» و
تالش دولت به پرچمداری وزارت بهداشت برای تصاحب اموال
کارگران است .او میگوید« :باید بدانند نه این نامه اخیر و نه آن
مصوبه مجلس ،هیچ کدام قابلیت اجرایی ندارند .مجلس حق
ندارد درباره اموال و منابع سازمان تامیناجتماعی تصمیمگیری
کند .این اموال دولتی نیســت و به صاحبان مشــخص یعنی
کارگران تعلــق دارد و هر زمان مجلس توانســت برای اموال
خصوصی و غیردولتی تصمیمگیری و تعیین تکلیف کند ،برای
تامیناجتماعی و منابع آن هم میتواند».
به نظر میرسد زنان و مردانی که دوم اسفند ماه سال گذشته
مقابل شورای نگهبان جمع شــدند ،هنوز هم نگرانند و اینبار
دست به دامان دیوان عدالت اداری شدهاند .این بیمهپردازان
معموال کمدرآمــد ،همه راهها را میآزماینــد تا دفترچههای
درمانیشان بیاعتبار نشــود و داراییهای بیننسلیشان آب
نرود ،اما در شــرایطی که همه راهها «ظاهرا» به بنبست ختم
شــده ،آیا میتوان امیدوار بود که دیوان «عدالت» وارد میدان
شود و عدالت را به نفع کارگران به جریان بیندازد؟ آیا کارگران
به آن حد از توانایی دست پیدا کردهاند تا بتوانند عدالت را به نفع
خودشان به جریان بیندازند و ورق را برگردانند؟
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