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در آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی داروﺳـﺎزی ﺑـﺮای ﮔـﺮان ﮐـﺮدن دارو “ﺗﺒـﺎﻧﯽ”
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭼﻬﻞ اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﺳﺎزی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﭽﻪ “ﺗﻮﻃﺌﻪ و
ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻗﯿﻤﺖ دارو” ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دادﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﯿﻤﺖ داروﻫﺎ
“زدو ﺑﻨﺪ” ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﻬﺎی ﺣﺪود  ۱۰۰داروی ﻣﻬﻢ ﺳﻮد ﮐﻼن
ﺑﺒﺮﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ داروﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ و ﺳﺮﻃﺎن.
دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﯿﺘﮑﺖ ﮔﻔﺘﻪ“ :ﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
وارد ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻼهﺑﺮداری ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری از
ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داروﺳﺎزی در ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن داروﻫﺎ ) ﮔﺎه ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﺑﺮاﺑﺮ( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ”
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺷﮑﻮاﯾﯿﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻬﺎی دارو و
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮﺳﺎمآور ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ “ﻣﺴﺌﻮل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﺣﺶﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﺨﺮبﺗﺮﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺑﻬﺎی داروﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ”.
اﯾﻦ در  ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻣﯿﭽﺮﺧﺪ!
اﮔﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۲۰ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ داروﺋﯽ اﯾﻦ “ﺗﺒﺎﻧﯽ” را ﮐﺮده اﻧﺪ  ،در
اﯾﺮان ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮد دوﻟﺖ در روز روﺷﻦ
و ﺑﻄﺮﯾﻖ”ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ” اﯾﻨﮑﺎر را ﻣﯿﮑﻨﺪ!
ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و دارو در اﯾﺮان ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره در
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم و ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ” ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در اﯾﺮان ،ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ و ﺑﺴﯿﺎرﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه  ،ﻫﯿﻮﻻی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ “ﺑﺎزارآزاد” ،ﭼﻨﮕﺎل ﺳﻮد ورزی اش را درﻗﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ داﯾﺮه ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻣﺘﻦ زدوﺑﻨﺪﻫﺎی راﻧﺘﯽ و ﻓﺴﺎد،
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ از ﻣﻌﯿﺸﺖ و درآﻣﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﻼﮐﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﺑﯿﻤﺎرﺷﺪن  ،ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮگ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺂورد.
اﻣﺮوزه ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﮏ وﻧﻮارﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ،اﻗﻼم
ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺗﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ درﻣﺎن اﻧﻮاع
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ رادﯾﻮﻟﻮژﯾﻬﺎ و
اﻗﺴﺎم اﺳﮑﻦ ﻫﺎ و ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ وﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن و اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ
داروﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺎه در ﺑﺎزار آزاد ﻫﻢ ﮐﻤﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺸﺪت ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺣﺘﯽ ﺳﻼﻣﺖ دﻧﺪان ﺑﺮای ﺧﻮردن ﯾﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه!
ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ دﺳﺖ
“ﺑﺎزار آزاد” ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم و
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻫﺰاران ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻧﺪارد.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺿﺮورت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﺷﻌﺎر ” ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ وﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن راﯾﮕﺎن” ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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