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تنها و تنها بر مبنای نه، سيستم سرمايه داری بنا به خصوصيات و مناسبات نظم سرمايه در هر گوشه از اين جهان وارو

بهره کشی انسان از انسان زحمتکشان وا استثمار لجام گسيخته کارگران ودرآمد و ارزش اضافه بچه بيشترکسب سود هر

ار  بيکاری، ناامنی شغلی، دزدی و قتل، فحشا و اعتياد استوفقر، جنگ، نابرابری،: با تمام محروميت ها و مصائبی مانند

که اين بقا و ثبات هم در گرو رنج و زحمت اکثريت جامعه انسانی با ساعت های کار طوالنی و قرون وسطايی و . است

زحمتکش راکه شرافت و کرامت ميليون ها انسان  حقوقی مطلق و نبود هيچ گونه حقوق انسانی  دستمزد بسيار پايين بی   

.پايمال نموده است می باشد    

هادها و ارگان های دولتی و خصوصی در نظام سرمايه داری که به نام های رنگارنگ و عوام در اين راستا تمامی ن

فريب در قالب های، رفاه اجتماعی، آسايش و امنيت، و تامين اجتماعی شکل گرفته اند در واقع چيزی نيستند جز بنگاه 

ت کارگران شيپاول و دستبرد به معيض و طويلی که سيستم بوروکراسی سرمايه جهت کاناليزه کردن چهای سودآور عر

قبل از اينکه به ... ماليات و اشکال ديگر -شی از شيره ی جان اين انسان های زحمتکش، به عنوان حق بيمهخو گرفتن ب

  .ر می شودس کارگر برسد از دريافتی ناچيزش کدست خود

به طور متوسط هر ماه چيزی چه روز مزدی حتی اگر يک روز هم کار بکند  رسمی و قراردادی وگر شاغلی، رهر کا

هزار تومان از حقوقش را به عنوان بيمه و ماليات برداشت و به حساب بنگاه هايی مثل سازمان تامين  ٨٠الی ٧٠حدود

ر شرايطی که کارگر مريض و يا تا به اصطالح د. واريز می شود... اجتماعی، صندوق بيمه بيکاری، صندوق رفاه و

  .لسفه وجودی چنين نهادهايی استفاده بکندبيکار می شود بتواند بنا به ف

يعنی بايد ما کارگران و انسان های زحمتکش، تاوان حکومت داری و ثبات نظم سرمايه داری را بپردازيم و مثًال از 

 از زير چنين مسئوليت هايی خالی کرده و دراين موارد چون دولت سرمايه داری شانه. پهلويمان بريده به بدنمان بدهند

  .کردن را به صرفه نمی داندهزينه 

... اين ارمغانی که سرمايه داری برای بشريت امروز با فخر و مباهات از آن به عنوان دولت رفاه و عدالت و آزادی و

 و آسايش، ناز و نعمت برای  ه و رفاهنام می برد، چيزی نيست جز رنج و زحمت، فقر و بابرابری برای اکثريت جامع

  .عده ای قليل از جامعه

اخيرًا سازمان تامين اجتماعی در کرمانشاه تصميمی مبنی بر کاهش هزينه ها و خدمات در درمانگاه و مراکز درمانی 

 باشد از اين که چون تعداد مراجعين بيمار به اين مراکز جهت درمان سرپايی و مداوا زياد می .خود به اجرا گذاشته است

نفر ١٢ه روزی اعالم داشته، که در هر يک ساعت مجاز به پذيرش رو بخش نامه ای را به تمام درمانگاه های شبان

  .مريض می باشد

از آنجا که هزينه های سرسام آور دکتر و درمان و بستری شدن در بيمارستان ها در مراکز درمانی ديگر بسيار باال و 
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و ناراحتی ها در جامعه  و زحمتکشان، اولين کسانی هستند که قربانی انواع مريضی ها کمر شکن می باشد کارگران

هستند به ناچار بايد به مراکز درمانی تامين اجتماعی مراجعه کنند هر چند در اين مراکز جز چند قلم داروی معمولی به 

با اين وجود سازمان تامين باز .کتر بروندمريض نمی دهند بايد ساعت ها در نوبت و انتظار بنشينند تا به اصطالح به د

هم را ناديده می گيرد اين در حاليست که تعداد مراجعين به اين درمانگاه ها چند برابر اين ميزان است اجتماعی اين امر م

در همين راستا در شهر کرمانشاه در محل درمانگاه ها چندين اعتراض مردمی و . که دريک ساعت اعالم داشته

ی اعتراضی طومار نارضايتی امضا  مسئولين مربوطه به اين مسئله صورت گرفته است و حتی جمع هادرگيری با

نموده اند و اين حرکت سازمان تامين اجتماعی را محکوم نموده اند و خواهان خدمات بيشتر و پذيرش بيماران مراجعه 

   .کننده شده اند

  آزاد
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