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  شودگاني راديدارو و درمان و بهداشت با

 
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند هف                                                                         ی گازرانژهيمن

  
  

نمی . مردم بی اعتنا به يکديگر هر کس به دنبال کار و زندگی خودش می دويد . خيابان شلوغ و پر رفت و آمد بود

ساعت کار تمام شده بود و من هم مثل مرغ از بند رسته با شتاب به سوی . دانم شايد عده ای هم دنبال خريد عيد بودند

  .در اين حين زنی جلو راهم را گرفت. ی رفتم تا زودتر شامی آماده کنم و به کارهای خانه و بچه برسمخانه م

  ببخشيد، پايين تر داروخانه نيست؟  -

  .دوتا هم باال تر هست. چرا هست  -

  . هزار تومان٢٧يکی نداشت، يکی هم گفت . آن دوتا هر دو را سر زدم  -

  ببينم، چه دارويی است؟  -

نسخه پزشک را نگاه کردم ، .  سال بيشتر نداشت٢٠ -١٩شايد . بسيار جوان بود. کاغذی لوله کرده در دست داشت

  ! هزار تومان؟٢٧. يک قلم دارو بيشتر نبود

  مگر دفترچه بيمه نداری؟ بيمه نيستی؟  -

  . تومان دارد، اما بيمه نيست۶-۵روزی . شوهرم کارگر است. نه بيمه نيستيم  -

  هيچکس را نداری بيمه باشد، از دفترچه بيمه اش استفاده کنی؟  -

خرجش باالی يک . ريه هايش چرک کرده. شب است بيمارستان خوابيده۶بچه ام . افغانی ام. اينجا هيچکس را ندارم  -

شير ندارم .خودم اين چند روز هيچی نخورده ام. تومان داده و رفتهشوهرم پريروز ده . از کجا بياورم. ميليون می شود

خودت بخور که شير داشته باشی وگرنه بايد شير خشک به بچه . دکتر گفت بايد به بچه ات شير بدهی.به بچه ام بدهم

  اگر اين دارو را به بچه ام ندهند، می ميرد؟. ات بدهی

  بچه ات چند وقتش است؟. خدا نکند  -

  چون افغانی ام بچه ام بايد بميرد؟. روزاش است٢٣  -

. من هم بيمه نيستم. سال است٧آالن  .سالگی١٠از . من هم بچه ام ديابت دارد، مرض قند. نه، حتما خوب می شود  -

هزار ٩خرم، انسولين و سوزن بايد ب. بسته بايد بخرم٣ماهی .  هزار تومان٢۶نوار آزمايش قند خون می خرم بسته ای 

 نفريم، هچکداممان ١٨. سال است توی شرکتی کار می کنم٨. هزار بدبختی ديگر. تومان پول ويزيت دکتر بايد بدهم

ند برای ريخته التماس می ککارگر بيکار .، نمی خواهی بفرما بيرونکارفرما می گويد می خواهی کار کن. بيمه نيستيم

ودرمانی داشته باشد، از زن هرانسانی بايد تامين اجتماعی .  ايرانی و افغانی ندارد.ايرانی ام. من که افغانی نيستم. کار

کردی بيمه است؟ به قدر يمه ای هم که اين ها می کنند فکرتازه اين ب. ، ايرانی و افغانی، بچه و پير و جوانو مرد

ان درست و حسابی هم بيمه دکتر متخصص و بيمارست. دارو نصفش آزاد است، بيمه نمی دهد. دوزار نمی ارزد
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اگر هم برسد .شستگی می رسدکارگر بدبخت کجا به بازن. اين همه ماهانه حق بيمه می دهی ، برای بازنشستگی. نيست

سازمان تامين اجتماعی خودش بزرگ .  سال کار کردن چندرغاز می خواهند بدهند که به هيچ کجا نمی رسد۶٠بعد از

آنجا هم که کارفرما ملزم . کی ديگر کارگر را بيمه می کند.  بيمه نيم بند هم تمام شد تازه همين.ترين سرمايه دار است

می شود کارگر را به همين صورت نيم بند بيمه کند بعضی وقت ها کارگر برای آن که ازهمان چندرغاز دستمزدش 

  :گفتپريد وسط حرفم و ... حق بيمه هم کم نشود خودش به کارفرما می گويد اورا بيمه نکند

   حاال من چه کار کنم ؟ اگر اين دارو به بچه ام نرسد، می ميرد؟-

  :گفتم. به چهره جوان و پريشانش نگاه کردم 

  .شايد دارو را برايت توی دفتر يکی ديگر بنويسد. با دکتر صحبت کن -

  .برای من مسئوليت دارد. م خيلی التماسش کرد،گفت نمی توانم بنويس.ز صبح يکی ديگر مثل من بودوامر -

نگران و پريشان و دست خالی رفت تو تا سينه بی شيرش را .رسيده بوديم دِم در بيمارستان. نمی دانستم چه بگويم

. چه کار می توانستم برای او بکنم. درست مثل او. من هم دست خالی بودم. لحظه ای ايستادم.دهان بچه اش بگذارد

برای پدر کارگرش که همين االن سر کار است و . برای مادر جوان و درمانده اش. روزه غريب٢٣برای آن کودک 

فکر می کند از کجا يک ميليون تومان پول بيمارستان بچه اش را تهيه . روزه اش فکر می کند٢٣به بچه مريض 

  چه کار می توانستم بکنم برای خودم ، برای بچه ام؟.کند

 ۶٠٠ميليون و٢ان از اين مي.کارخانه و کارگاه در کشور وجود دارد هزار ٨٠٠ميليون و٢طبق آمار های رسمی 

 ١٠ هزار کارگاه زير ١٢۴تنها در اطراف تهران . نفر کارگر دارند که هيچيک از آنها بيمه نيستند١٠کارگاه زيرهزار

گرانی که در البته آمارهای رسمی شامل کارگران فصلی، کارگران کشاورزی، کارگران خدماتی، کار. نفر وجود دارد

. ی شودنم ،می کنندنشان کاره های بی نام وکارگازيرزمين ها وکارگرانی که دره کاری می کنند وخانه های خود قطع

کارخانه های بزرگ و شناخته شده از طريق پيمان کاری ها کار می کنند نيز بيمه نيستند بسياری از کارگرانی که در

 بازخريدی اجباری يا بازنشستگی از گردونه کار خارج واين کارگران با و هر روز کارگران رسمی با اخراج،

  . کمترين حقوق و مزايا جايگزين آنها می شوند

در اين دنيا، آن که کار وتوليد می کند خود از محصول اين . دنيايی که ما در آن زندگی می کنيم دنيايی وارونه است

يد نمی کند فقط و فقط به دليل مالکيت بر وسايل توليد، محصول کار و کار وتوليد بی بهره است اما آن که کار و تول

اما در . اين دنيای وارونه، دنيای سرمايه داری است. توليد اکثريت عظيم انسان ها را به تصاحب خود در می آورد

 وحقوقی هم جامعه ايران، وارونگی دنيای سرمايه داری به حد اعالی آن رسيده است، به طوری که همان حد از حق

دراينجا سرمايه داری در . که کارگران ساير کشورها به نظلم سرمايه داری تحميل کرده اند در ايران وجود ندارد

اينجا توحش سرمايه .  روزه بيمار را هم می چاپد و به جيب می زند٢٣کمال بيرحمی و شقاوت حتی سهم کودک 

ان بايد دنيای سراسر توحش و وارونه سرمايه داری ايران را بدون شک، کارگران اير. داری به اوج خود رسيده است

که روی سرايستاده است روی پا برگردانند، يعنی وسايل توليد را به مالکيت تمام جامعه درآورند و کار برای امرار 

. مهار کننداما گام اول برای اين کار آن است که توحش بی حد ومرز آن را . معاش يعنی کاِرمزدی را از ميان بردارند

و اين کار تنها يک راه دارد، و آن مبارزه متحد ومتشکل کارگران برای تحقق مطالبات روزمره خود از محل ثروتی 
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. کارگران بايد خواسته های خود را از محل کار وتوليدی که انجام داده اند مطالبه کنند. است که خود توليد کرده اند

ه ها و به طور کلی تمام مراکز درمانی محصول کار و توليد گذشته ما کارگران اگر تمام بيمارستان ها، تمام درمانگا

است، و اگر تمام داروها محصول کار وتوليد کنونی ما کارگران است، در اين صورت چرا نبايد با صدای بلند و 

 بيمار کارگران  روزه افغانی، فرزند من، و تمام کودکان٢٣چرا آن کودک : خطاب به دولت وکل جامعه بپرسيم که 

نبايد از اين ثروت عظيم جامعه که طبقه کارگر توليد کرده است بهره مند شوند؟ چرا کارگر يا کارگرانی که اين 

ثروت عظيم را توليد کرده اند برای تهيه شيرخشک و داروی کودک بيمارشان بايد اين گونه درمانده و پريشان اين در 

ر و بشرستيزی است که در حالی که سرمايه داران را روز به روز چاق تر و و آن در بزنند؟ اين چه نظام نکبت با

 روزه بيمار را هم می خورد و به او نمی دهد؟ چرا دولت به جای اختصاص ٢٣ثروتمندتر می کند حتی سهم کودک 

ار قرار بخش مهمی از اين ثروت به توليد تا نک و توپ و اسلحه و موشک، داروی رايگان در اختيار کودکان بيم

نمی دهد؟ چرا دولت به جای اختصاص سهم بزرگی از ثروت جامعه به سرکوب کارگران و ساختن زندان برای 

زندانی کردن کارگران معترض ومبارز، کودکان بيمار را به صورت رايگان درمان نمی کند؟ در يک کالم، چرا 

مان و بهداشت را رايگان نمی کند؟ البته، روشن دولت به اتکای ثروت عظيمی که کارگران توليد کرده اند دارو و در

است که دولت سرمايه داری تا زمانی که با نيروی متحد و متشکل کارگران رو به رو نشود هيچگاه اين کار را نمی 

اما برای آن که ما به يک نيروی متحد ومتشکل عليه سرمايه داری تبديل شويم ابتدا بايد تالش کنيم که اين . کند

  .ا به خواست توده وسيعی از کارگران تبديل کنيمخواست ر

 نيازهای دولت و برای اداره وسط کارگران را به بودجه سال بعدتوليد انجام شده ت و عظيم کار دولت هرسال بخش

بهداشت را درمان ودارو و محل همين بودجه،دولت بخواهيم که ازکارگران بايد ازما. دهد جامعه اختصاص می

  . آن را از خود دريغ نکنيم.  اين حق طبيعی و مسلم ما است.رايگان کند

  

  نيژه گازرانیم

١۵/١٢/٨۶  
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