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به هنگام ورود نه فقط کمکی . اخيرا به خاطر مداوای پدر سالمند و مريضم به بيمارستان تامين اجتماعی در سقز رفتم

اين . ی استراحت پدر بيمارم در دسترس نبوداز طرف پرسنل بيمارستان مشاهده نشد، بلکه حتی يک صندلی برا

وضع تحقيرآميزی بود و نسبت به آن اعتراض کردم به من گفته شد که رئيس بيمارستان مسئول وضع موجود است و 

  . من به اين حادثه اشاره کردم تا نکاتی را يادآوری کنم  .دستور داده که چنين با مراجعين رفتار شود

و يس و کارمند و کارکنانش با پول مستقيم کارگران اداره ميشود و اموراتش با همين پول من تامين اجتماعی با تمام رئ

وقت مريضی در هر. خته ميشودصد از حقوق ما کارگران به صندوق اين نهاد ري در٣٠. ئيهای من ميگذرد همطبقه

کنار پولهای ديگری اينها در. ميگيرنداوماندن پيش مريض ازتومان بخاطرهزار١۵  تا٨يک همراه مراجعه ميکند کنار

  . است که از مراجعين مطالبه ميشود

اگر اداره اين .  خدمات از جانب اين نهاد از مدتها پيش مورد انتقاد شديد ما کارگران بوده است  اداره و ارائه کل نحوه

 ميکرد، بلکه شيوه رفتار با مريض نهاد دست خود ما ميبود طبعا نه تنها نحوه اداره و ارائه خدماتش از بنيان تفاوت

اما تا روزی که کارگران خود بتوانند جامعه و الجرم اداره تامين اجتماعيش را بدست گيرند .  هم تغيير اساسی ميکرد

   .بايد راهی برای رفع اين بی حرمتيها و خدمات بسيار ناکافی پيدا کرد

مريض يک . او حين ورود استاهانش پذيرائی ازترين اصل يک برخورد اجتماعی صحيح به مريض و همر اوليه

.  قدم اول احساس کندرا بايد در همان همدردی و احترام دارد و اين امرانسان حساسی است که به شدت احتياج به

بيمارستان حتی يک صندلی برای نشستن پيدا نميکند چنان احساس بی احترامی ميکند که مداوای مريضی که در

رئيسی که حقوقش از پول ما کارگران تامين ميشود حداقل . ست انجام گيرد، کم تاثير خواهد بودبعدی، حتی اگر در

ادآوری به او و کسانی نظير او بايد ي. بايد اين اصل اوليه را بداند و اگر نميداند ياد بگيرد و آنرا در عمل رعايت کند

در . اين جايگاه خود را ميشناسيم ميکنيم ودست طبيعت کل نعمات هستی را توليد کرد که ما کارگران دست در

ايم که يک  ايم به جامعه نشان داده همانحال ما به برکت تالش و مبارزات خود و مصائبی که به اين خاطر تحمل کرده

ما تالش خواهيم کرد که از همان قدم اول و در تمام . ما مدافع حفظ حرمت انسانيم. نيروی مدافع رهائی انسان هستيم

به همين دليل در هر جا و بهر شکلی شاهد . ت حرمت انسان و مخصوصا احترام انسانهای نيازمند  رعايت شودجزئيا

   . بی احترامی باشيم اعتراض خواهيم کرد و خواهان بهبود وضع خواهيم شد

متی بی حربا مشاهده هرباشند وانسانهای ديگرظب حفظ حرمت خود ومن همه کارگران را دعوت ميکنم که موا

  .هنددجوئی قرار  اعتراض کنند و در جمعهای خود آنرا مورد بحث و چاره
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