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 زندگی بازنشستگان 
با وام سپری می شود

یک فعال کارگری می گوید که بازنشستگان بعد 
از ۳۰ سال کار، با حقوق بازنشستگی نمی توانند امرار 
معاش کرده و هزینه های درمــان خود را بپردازند. 
علی ترکاشوند به ایلنا گفت: با چهار میلیون دریافتی 
ماهانه، بازنشســتگان چگونه می توانند جوابگوی 
هزینه های خوراک، مســکن و در عین حال درمان 
خود باشند؟ شمار زیادی از بازنشستگان برای جبران 
هزینه های روزانه زندگی بــه دریافت انواع وام روی 
آورده اند. وی افزود: مستمری بازنشستگی به اندازه ای 
ناچیز اســت که هزینه درمان، آموزش و تفریحات 
ســالم از زندگی افراد حذف شده و تنها به معیشت 
می پردازند. یک بازنشســته مجبور می شود برای 
تامین نیازهای حداقلی رورانه خود مانند خوراک، 
وام بگیرد. دریافت این وام ها در گذشته برای تامین 
مسکن و خرید کاال انجام می شد. وی با ابراز تاسف 
از وضعیت نامناســب اقتصادی مستمری بگیران 
گفت: شرایط اقتصادی به اندازه ای نامناسب است 
که مردم با مشکالت بســیاری روبه رو هستند و در 
این بین بازنشستگان که مستمری ناچیزی دریافت 
می کنند، برای تامین نیازهــای خانواده خود ناچار 
هستند به مشاغلی همچون سرایداری و نگهبانی 
روی بیاورند و بدتر اینکه برخی از این افراد دست نیاز 
به سوی مردم دراز می کنند. این فعال کارگری گفت: 
اگر ثبات اقتصادی بود، بازنشستگان و حقوق بگیران 
همه روزه شاهد تغییر قیمت ها که معیشت شان را 
با خطر روبه رو می کند، نخواهند بود. بازنشستگان 
درآمد دیگری ندارند که با استفاده از آن، توان تحمل 

تغییرات گسترده قیمت ها را داشته باشند.
    

حقوق و مزایای شهریور ماه 
مستمری بگیران پرداخت شد

حقوق و مزایای شــهریور ماه بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران تحت پوشــش وزارت کار تا 
پایان وقت اداری ۳۱ شــهریور واریز  شد. »مرتضی 
موتورچــی« سرپرســت مرکــز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
حساب شخصی توئیتر خود نوشت: تمامی حقوق و 
مزایای شهریور ماه بازنشستگان و مستمری بگیران 
طبق جدول زمانبندی و بدون هیچ تاخیری، تا پایان 

وقت اداری ۳۱ شهریور واریز  شد.
    

تغییر قانون کار به ضرر کارگران است
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفت: صحبت 
در مورد اصالح قوانین کار و تامین اجتماعی، تنها به 
شکل سه جانبه گرایانه و با حضور نمایندگان کارگر و 
کارفرما و دولت باید انجام شود. »فتح اهلل بیات« رئیس 
اتحادیه کارگران قراردادی در انتقــاد به اظهارات 
کارشناسان یک برنامه تلویزیونی مبنی بر تغییر قانون 
کار و تامین اجتماعی و ادعــای آنها درمورد موانعی 
که این قوانین بر سر راه تولید و ایجاد اشتغال ایجاد 
کرده اند، گفت: بحثی که در صداوسیما مطرح شد، 
یک طرفه و غیرکارشناسانه بود. صداوسیما به جای 
اینکه در این شرایط بد اقتصادی از نیروی کار مولد 
و کارگران و بازنشستگان حمایت کند، به قوانین کار 
و تامین اجتماعی به اسم اصالحات حمله می کند. 
وی ادامه داد: ما در ســنوات گذشته نیز این مشکل 
را داشــتیم. در زمان آقای احمدی نژاد خواســتند 
قانون کار را به نفع کارفرما تغییر دهند. در آن زمان 
دولتمردان بدون اینکه نظر شــرکای اجتماعی را 
بگیرند به دنبال تخریب قوانین حمایتی از کارگران 
بودنــد. درحالی که کارگران از هرلحاظ نســبت به 
کارفرمایان ضعیف تر هستند و طبیعی است که باید 
مورد حمایت قرار بگیرند. بیات گفت: قانون کار یک 
قانون حمایتی است که اگر درست اجرا شود هم به 
نفع کارفرمایان و هم کارگران است. به طور مثال یک 
بخش از قانون کار به موضوع ایمنی و بهداشت نیروی 
کار اشاره می کند، در صورتی که اصال به آن توجهی 
نمی شود. اگر کارفرما وظایف خود را در کارگاه در بحث 
ایمنی و بهداشت به درستی انجام دهد بخش زیادی 
از حوادث کار کاهش پیــدا می کند. رئیس اتحادیه 
کارگران قراردادی اظهار کرد: قانون کار ما بسیار قانون 
خوبی است اما اصال به آن توجهی نمی شود. متاسفانه 
به موضوعات مهمی که در قانون کار و تامین اجتماعی 
است توجه نمی کنند و فقط با شعار ایجاد اشتغال به 
دنبال سرکوب این قوانین حمایتی هستند.  وی ادامه 
داد: کارشناسان  صداوســیما باید حامی اکثریت 
جامعه باشد نه اینکه ۴۰ – ۵۰ میلیون خانوار کارگری 

را نادیده بگیرد و به سمت کارفرما برود.

4
اخبار کارگری

گرانی کاالهای اساســی این روزها 
بیداد می کند و مردم، الجرم بسیاری 
از کاالهای اساسی را از سفره های خود 
حذف کرده اند. بخش اعظم شــاغالن 
ازجملــه کارگــران، بازنشســتگان، 
اســتادکاران و صاحبــان مشــاغل 
خویش فرما، نمی توانند کاالهای اساسی 
و ضروری مانند برنج، گوشــت قرمز، 
گوشت سفید و لبنیات را به طور مرتب 
خریداری کنند و در چنین شــرایطی 
است که به نظر می رسد، بحران معیشت 
به مرحله ای بسیار جدی وارد شده است. 
در این بحران بسیار جدی، برخی به جای 
کنترل و مهار تورم یا افزایش قدرت خرید 
مردم )وعده هایی که هر دو گروه پیشتر 
به کرات داده بودند(، فقط یک راهکار 
تورم زا و مشــکل آفرین در چنته دارند: 

حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی!
به اعتقــاد برخــی نماینــدگان 
مجلس، فعاالن دست راستی اقتصاد و 
تولیدکنندگان و واسطه ها، ارز دولتی 
منجر به تشــدید تــورم و توزیع رانت 
شــده و به احتمال زیاد تا پایان ســال 
حذف می شود. در همین زمینه رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: 
دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی هم نظر است.
پیش از این »اسحاق جهانگیری« 
معاون اول رئیس جمهور سابق وقتی که 
مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه 
۱۴۰۰ قصد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را 
داشــت به رهبری نامه نوشت و مانع از 
تصویب این طرح در مجلس شد اما حاال 
گویا قرار است با نظر مساعد دولت، طرح 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به اجرا دربیاید.

»مهدی طغیانی«، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس در این باره گفته است: 

براساس قانون بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تا آخر سال باید به شکل تدریجی حذف 
شود طوری که در سال ۱۴۰۱ چیزی 
تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته 

باشیم.
هفتــه گذشــته نیز یــک کمیته 
ســه جانبه از ســوی دولت، مجلس و 
بانک مرکــزی برای بررســی حذف 
۴۲۰۰ تومانی و بازنگری در نظام توزیع 
یارانه ها تشکیل شــد و قرار شد هرچه 
سریع تر نظام توزیع یارانه و تخصیص 
ارز ترجیحــی در ایــن کمیته تعیین 

تکلیف شود.
حذف تنها سیاست نیم بند 

حمایتی از برنامه ها
حــذف ســریع ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
سیاستی که از ابتدای ســال ۹۷ و بعد 
از شوک درمانی های ارزی، با هدف در 
دسترس قرار گرفتن کاالهای اساسی 
و ضروری مانند خوراکی ها، دارو و مواد 
اولیه تولید در دســتور کار قرار گرفت، 
چه بسا تورم چند ده درصدی مجددی 
را به اقتصاد تحمیل کند. در این میان 
هم کاالهای اساسی و خوراکی ها مجدداً 
چنــد ده درصد گران می شــوند، هم 
دارو افزایش قیمت خواهد داشــت و 
هم هزینه های تولیــد )تولید واقعی نه 
واســطه ای و رانتی( افزایش می یابد و 
نکته عجیب اینکه آنهایــی که خود را 
تولیدکننــده واقعــی می دانند، برای 
حذف ارز دولتی سر و دست می شکنند 
و عالقه مندند که دولت زودتر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را کاًل از میان بردارد! اما نتیجه 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از همین امروز 
مشخص است. کافی ست به سرنوشت 
پرچالش »کره« به عنــوان یک ماده 
خوراکی اصلی نگاه کنیم که البته »برنج« 

نیز به همین سرنوشت دچار شده است: 
گرانی بســیار بعد از حذف ارز دولتی، 
الکچری سازی یک کاالی ساده و بعد 

هم حذف کامل از سبد خرید خانوارها.
داستان غم انگیز کاالیی اساسی 

که الکچری شد
براساس گزارش های سال ۱۳۹۹، 
قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی قبل از 
حذف ارز ترجیحی حدود ۴۰۰۰تومان 
بود که در شــهریور ماه سال گذشته به 
۸۰۰۰ تومان رســید. البته این ۸۰۰۰ 
تومان هم ثابت نماند و در پایان ســال 
۱۳۹۹ و ابتدای ســال ۱۴۰۰ قیمت 
این محصول لبنی بــه کیلویی حدود 
۱۰۰هزار تومان هم رسید، طوری که 
قیمت هر قالب کــره ۵۰ گرمی ۵۰۰۰ 
تومان و هــر قالــب ۱۰۰ گرمی برای 
مصرف کننده حدود ۱۰هزار تومان شد 
که این رقم تا ۱۲هزار تومان هم در برخی 

برندها پیشروی کرد.
در حــال حاضــر نیــز براســاس 
مشاهدات میدانی قیمت هر قالب کره 
۱۰۰ گرمی در خرده فروشی های سطح 
شهر تهران به حدود ۱۴هزار تومان و هر 
قالب کره ۵۰ گرمی نیز به ۷۰۰۰ تومان 
هم رسیده اســت. یعنی هر کیلو کره 
تولید داخل حــدود ۱۴۰هزار تومان. 
دلیل آن هم اینکه از ســال ۹۹ به بعد، 
ارز ترجیحی به واردات کره اختصاص 

نیافته است.
مشاهدات میدانی همچنین نشان 
می دهد، کیسه ده کیلویی برنج خارجی 
نیز به ۳۰۰هزار تومان رســیده است، 
یعنی هر کیلو ۳۰ هــزار تومان. این در 
حالی ســت که قیمت هــر کیلو برنج 
داخلی در حدود ۵۰هزار تومان است و در 
روز بیست و هشتم شهریور ماه همزمان 

با صعود عجیب قیمت برنج، شــرکت 
مادر تخصصی بازرگانــی دولتی ایران 
در اطالعیه ای از توزیــع ۱۰۰هزار تن 
برنج وارداتی از انواع هندی، پاکستانی 
و تایلندی برای تنظیم بازار برنج خبر داد.

در چنین شــرایطی، حذف کامل 
ارز دولتی به جای بازتخصیص عادالنه 
و صحیح به گونه ای که با رانت و فســاد 
مقابله شــود، به مصداق پــاک کردن 
کامل صورت مســاله است یعنی چون 
نتوانستند ارز دولتی را به خوبی توزیع 
کنند پس آن را کامــل از میان بردارند! 
اما آیا دولتمردان فکــری برای گرانی 
دارو و مایحتاج اساســی زندگی مردم 
کرده اند؛ مردمی که بیش از ۵۰درصد 
آنها با حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی 
و درآمدی کمتر از نصف خط فقر زندگی 

می کنند؟
 ارز دولتی باید به جامعه 
هدف واقعی داده شود

بسیاری از اقتصاددانان حامی اقشار 

ضعیف تر با حذف ارز دولتی مخالفند. 
برای نمونه احسان سلطانی در این رابطه 
می گوید: حذف ارز دولتی به بهانه اینکه 
رانت و مفسده ایجاد کرده، یک اشتباه 
بزرگ است چرا که موجب تورم بیشتر 
می شود. چرا تاوان  عدم کفایت در اداره 
کشــور را بر دوش طبقات مزدبگیر و 
کم درآمد می اندازند؟ نه تنها نباید ارز 
دولتی حذف شــود که باید قیمت ارز 
واقعی سازی شــود. این تنها راه بهبود 

بحران معیشت مردم است.
او توضیح می دهــد: اولین اقدامی 
که باید انجام شود این است که قیمت 
دالر را واقعی کنیم. طبق فرمول هایی 
که مســئوالن می گویند، قیمت دالر 
باید حدود ۱۰ تا ۱۱ تومان باشد. قیمت 
تمام شده تولیدات به این دلیل باال رفته 
که قیمت مواد اولیه باال رفته و قیمت مواد 
اولیه هم به خاطر افزایش قیمت ارز باال 
رفته، پس برای اینکه قدرت خرید مردم 

برگردد باید نرخ ارز را کاهش دهیم.
این در حالی ســت که هیچ تالشی 
برای کاهش نرخ ارز در دستور کار نیست 
و تصمیم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است 
و فقط گاهی برای خالی نبودن عریضه 
از دادن بن یا یارانه کاال بــه کارگران و 
کم درآمدها سخن می گویند؛ سیاستی 
که بیش از ارز دولتی فساد و رانت به بار 

می آورد.
»فرامرز توفیقــی«، فعال کارگری 
و رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار کشــور در این 
رابطه می گوید: بن و یارانه بیشتر از ارز 
دولتی فسادزا اســت. بازارهای سیاه 
کوپــن در دهه های قبلــی همچنان 
قابل یاآوری است. حاال کوس رسوایی 
تزریق ارز دولتی در محلی غیر از جامعه 
هدف و سود بردن مافیای قدرت در هر 
محفلی همچون دارو، پروتئینی، طیور، 
دامداری، کشاورزی و... آن چنان نواخته 
شده که هر گوش کم شنوایی نیز آن را 
شنیده، چون می خواهند صورت مساله 
را کامل پاک کنند در حالی که پاک کردن 
مسأله به جای حل آن، یقینا فقط مطلوب 
عافیت نشینان است. دوباره عده ای سود 
کالن می برند و تورم و گرانی بیشتر سهم 

مردم خواهد شد!
به گفته وی، راهکار موثر، حذف ارز 
دولتی نیســت بلکه تزریق ارز دولتی 
در محــل مصرف، همــگام با حمایت 
از تولید داخل اســت و عــدم تعریف، 
تدوین و استقرار فرآیندهای قابل رصد 
و کنترل در جهت شفافیت حداکثری و 
به عبارت دیگر، تعریف غیردقیق مساله، 
تدوین غیرکارآمد و استقرار غیراثربخش 
فرآیندهای منجر به ابهام حداکثری، 
در نهایت نتیجه ای غیر از اینها نخواهد 
داشت. توفیقی ادامه می دهد: نظارت 

دقیق نکردند. خیلی ها ارز دولتی برای 
دارو گرفتند و سشوار و لوازم آرایش وارد 
کردند. حاال چون نظارت نکرده اند و به 
خواص و نزدیکان به بلوک های قدرت 
اجازه رانت جویی و سهم خواهی داده اند، 
می گویند این کار از اساس اشتباه بوده 
و باید از میان برداشــته شود ولی یک 
بار از خودشان نمی پرسند که تکلیف 
گرانی غذا و دارو چه می شــود؟ چطور 
کارگران باید ســبد غذایی خود را با ارز 
آزاد تهیه کنند یا چطور در این جریاِن 
مداِم کاالیی ســازی درمان، پول دارو و 

درمان بدهند؟
نگرانی بیشتر مزدبگیران

هجمه علیــه ارز دولتــی، در تمام 
سطوح فرادستان با شدت بسیار برقرار 
اســت. در یک نمونه دیگر، بیســت و 
چهارم شــهریورماه، وزیر بهداشــت 
گفت: اختصــاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ 
تومانی به دارو زمینه فســاد و رانت را 
ایجاد می کند. بهرام عین اللهی افزود: 
اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعالً تا 
آخر امسال ادامه دارد اما برنامه این است 
که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و 
مابه التفاوت آن به بیمه ها پرداخت شود.

این هجمه های مکــرر، مزدبگیر را 
نگران می کند؛ کســانی کــه روزهای 
هدفمندســازی یارانه ها در دهه ۸۰ و 
اظهارات احمدی نژاد برای آوردن پول 
نفت سر سفره ها یا دادن منابع حاصل از 
هدفمندسازی در قالب یارانه به مردم را 
به یاد دارند. آن روزها نیز همه چیز گران 
شد اما »مابه التفاوت این گرانی ها« به 
جامعه هدف تعلق نگرفــت. امروز هم 
قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود 
و گفته می شــود که نگران نباشید، ما 
یارانه می دهیم! از فســاد »ارز دولتی« 
می گویند اما نمی گوینــد رنج گرانی 
دارو را مردم چطور باید تحمل کنند و 
چگونه گرانی بیشتر درمان قرار است 
بر شــانه های نحیف مردم مزدبگیر و 

کم درآمد تحمیل شود؟

زنگ ها برای حذف کامل ارز دولتی به صدا درآمده است

نگرانی مزدبگیران از افزایش بیشتر تورم

خبر

دبیرکل خانه پرســتار معتقد است که نحوه 
جذب ۸۹ روزه پرستاران، اوج بهره کشی از این 

گروه شغلی به حساب می آید.
محمد شــریفی مقدم در گفت وگــو با ایلنا 
گفت: دولت دوازدهم بر این بــاور بود که مدت 
زمان کرونا کوتاه خواهد بــود و در بازه زمانی دو 
هفته ای موفق به مهار این ویروس خواهد شد، به 
همین دلیل، جذب پرستاران ۸۹ روزه را مطرح 
کرد. این تصمیم به معنای اوج بهره کشی و رفتار 

غیرمنصفانه علیه پرستاران است.
این فعال صنفی با بیان اینکه امنیت شغلی 
برای این دسته از پرستاران وجود ندارد، اظهار 
کرد: موج اول کرونا در اردیبهشــت ماه ســال 
۹۹ به پایان رســید. در آن بازه زمانی این گروه 
بیکار شــدند و فرصت برخورداری از موقعیت 
شــغلی از آنها گرفته شــد. به دلیــل وضعیت 
کرونایی کشور، طرح پرستاران تمدید می شود 
و پس از پشت سرگذاشتن شرایط، آنها نیز بیکار 

می شوند.

دبیرکل خانه پرستار تصریح کرد: وضعیت 
کمبود نیروی پرســتاری فوق حاد است. تعداد 
پرستاران شــاغل فعلی به هیچ وجه نمی تواند 
پاسخگوی شرایط موجود باشد و نیاز به جذب 

نیروی انسانی جدید احساس می شود.
به گفته شــریفی مقدم، نسبت تعداد نیروی 
پرســتار به تخت در دوران قبل از انقالب، یک 
به یک بوده، به عبارت دیگر، به ازای هر تخت در 

بیمارستان ها یک پرستار خدمات ارائه می داد.
این فعال صنفی با اشــاره به اینکه همزمان 
با پیشرفت در علم پزشکی نیاز به تعداد نیروی 
انســانی افزایش می یاید، توضیــح داد: میزان 
مراقبت از بیماران در بخش های عمومی با توجه 
به وضعیت بیماری مشخص می شود. هر بیمار 
به طور کلی در بخش های عمومی به ۵ ســاعت 
مراقبت نیاز دارد اما این ســاعات در بخش های 
تخصصــی و فوق تخصصی افزایــش می یابد. 
مراقبت از بیمار در بخش تخصصی ۲ برابر و در 
بخش های تخصصی ۳ تا ۴ برابر می شود اما تعداد 

نیروهای حاضر در کشــور نمی تواند به این نیاز 
پاسخ دهد.

شــریفی مقدم گفت: وزارت بهداشت اعالم 
کرده به ازای هــر تخت باید به طور متوســط 
۲.۵کادر پرستاری وجود داشته باشد که از این 
تعداد ۲ نفر پرستار و ۰/۵ هم کمک بهیار هستند. 
این استاندارد براساس استاندارد جهانی نیست. 
همچنین اجرای قانون ارتقای بهره وری سبب 
شد تا میزان ساعات کاری پرستاران کاهش یابد. 
اگرچه اجرای این قانون مورد تایید پرســتاران 
اســت اما این موضع سبب می شــود تا تعداد 
پرستاران از استاندارد درنظر گرفته شده توسط 

وزارت بهداشت کمتر باشد.
وی تصریح کرد: آقــای عین اللهی به صورت 
ضمنی اعالم کرده، بیشــتر مرگ و میر ناشی از 
کرونا در شــیفت عصر و شب اتفاق می افتد. این 
موضوع به دلیل کاهش کیفیــت خدمات ارائه 
شده در این ساعات اســت. این موضوع به دلیل 
کم بودن نیروی پرستاری اتفاق می افتد. لذا نیاز 

به استخدام پرستار به شدت احساس می شود.
دبیرکل خانه پرســتار ادامه داد: بسیاری از 
پرستاران در دو شــیفت کار می کنند. شرایطی 
را درنظر بگیرید که یک پرســتار از صح تا شب 
در یک بیمارســتان خصوصی اشــتغال دارد و 
سپس با خستگی فراوان مجبور است که شیفت 
شب در یک بیمارســتان دولتی را سپری کند. 
آیا این پرستار می تواند به بهترین نحو خدمات 
ارائــه دهد؟به گفته شــریفی مقدم، اگر نیروی  
انســانی افزایش یابد و تعداد آنها منطبق بر نیاز 
کشور باشد، میزان مرگ و میر حدود ۱۰درصد 
کاهش می یابد. نیروی انسانی، مهم ترین مولفه 

برای کاهش خســارت وارده بر مردم به حساب 
می آید. اگر تعداد پرستاران متناسب با تخت های 
بیمارستانی کشور باشد، شرایط بهبود خواهد 

یافت.
وی افزود: مسئوالن وزارت بهداشت مدعی 
هســتند حدود ۷۰هزار پرســتار در بازه زمانی 
۸ سال گذشــته جذب کادر درمان شده اند. اگر 
این میزان را درســت بدانیم بایــد مولفه هایی 
مثل بازنشستگی، ترک شغل، مهاجرت و مرگ 
پرستاران هم محاسبه کنیم چون حدود ۳ هزار 
پرستار ساالنه از سیســتم درمانی کشور خارج 

می شوند.

دبیرکل خانه پرستار:

جذب ۸۹ روزه، رفتاری غیرمنصفانه در قبال پرستاران است

نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از همین امروز 

مشخص است. کافی ست 
به سرنوشت پرچالش 

»کره« به عنوان یک ماده 
خوراکی اصلی نگاه کنیم 

که البته »برنج« نیز به همین 
سرنوشت دچار شده است: 

گرانی بسیار بعد از حذف 
ارز دولتی، الکچری سازی 
یک کاالی ساده و بعد هم 
حذف کامل از سبد خرید 

خانوارها

قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی 
حذف شود و گفته می شود 

که نگران نباشید، ما 
یارانه می دهیم! از فساد 
»ارز دولتی« می گویند 

اما نمی گویند رنج گرانی 
دارو را مردم چطور باید 

تحمل کنند و چگونه 
گرانی بیشتر درمان قرار 
است بر شانه های نحیف 

مردم مزدبگیر و کم درآمد 
تحمیل شود؟
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