
  ه كرونايكار عليپرستاران در خط مقدم پ
  يد برهانيام

   پرستاري مه، روز جهان١٢به مناسبت 
 كورونا در جهـان و      يماري ب يخته  يش و گسترش افسار گس    يدايبا پ 

، عالوه بـر  )يرياز نظر زمان درگ (ن كشور آلوده    يران به عنوان دوم   يا
ـ   ي، اجتماع ي اقتصاد يران ساز يو ون همـوطن،   يـ لي دههـا م   ي و روان
 در صـف نخـست       كـشور  يراپزشـك ي و پ  ي، پزشك ي پرستار يروهاين

 و ضربات   ين انسان ي و مرگ، دستخوش تلفات سنگ     يماريمبارزه با ب  
 و  ي، خـانوادگ  ي، عـاطف  ي، مـال  ير سـالمت  يخرد كننده و جبران ناپذ    

 از يل برخــيـ  از آن، همـراه بــا تحل يشــرح گوشـه ا .  شـدند يشـغل 
 در سـطح    ي و فلـسف   ياسـ يك، س ي معتبر آكادم  يتها، نهادها يشخص

  . دي آين مجموعه مي پرستار در اينجهان، به مناسبت روز جها
  

  
  :دي خوانین مجموعه ميدر ا

 ر پرستاران کشور بر اثر کرونا باشدي مرگ و می آمار باالیر بهداشت پاسخگويوز*

  فهمندیشتر و زودتر از شما ميبه کرات ثابت شده است که عموم مردم ب*

  رودی نمین زوديکرونا به ا:  بهداشتیسازمان جهان*

 ی کادر درمانی، دستاورد کرونا برای خوابی، اضطراب و بی، افسردگیروانشناخت یشانيپر*

 ر شدن کرونايژک از همه گي ژیل اسالويتحل*

 ران پس از کروناير چهره اييتغ: گفتگو با مزدک دانشور *

 ميرياد بگيد از کرونا يهفت نکته مهم که با:  اروپا یاست خارجي مسوول سابق سینيکا موگريفدر*

 ه داران خط اول مبارزه با کرونايطال*

 س جمهور رايي نوشت رید و پين نامه را بخوانيا*

 از دارديگر نيون پرستار ديلي م۶جهان به *

 ديالاقل شما به داد ملت برس! ندگان مجلسينما*

  کنند ی اخراج می از پرستاران تمام نشده که فله ایيحه سرايهنوز مد*

  و پرستار در جهان شده است؟روس کرونا باعث مرگ چند پزشکيو*

   تن از پزشکان، پرستاران و کادر درمان که در مقابله با کرونا جان باختند١٠۶ یاسام*
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 ر پرستاران کشور بر اثر کرونا باشدي مرگ و می آمار باالیر بهداشت پاسخگويوز
  ١٣٩٨  اسفند٢٨وز، چهارشنبه ي خانه پرستار به نقل از سالمت نيگاه اطالع رسانيگزارش پا

  
 بـه كرونـا در      يان پرسـتار  يـ  دانستن آمار مبتال   يعيرطبيوز با غ  ي مقدم در گفت و گو با خبرنگار سالمت ن         يفيمحمد شر 

ران را  يـ ن و ا  ير بر اثر كرونا در چـ      يكشور، آمار ابتال و مرگ و م      
ر ان بـه كرونـا د     يـ طبق اخبار آمـار مبتال    «: سه كرد و گفت   يمقا
 نفـر از    ١٧٠٠ هزار نفر اعالم شـده اسـت كـه           ٨٠ش از   ين ب يچ

 مبتال شده اند كـه از       يمارين ب ين كشور به ا   ي در ا  يكادر پزشك 
ن كشور بر اثر كرونـا فـوت   ي در اي نفر از كادر درمان  ٦ان  ين م يا

ك نفر از كـادر     يهزار نفر   ١٣ك به هر    ي نزد ي به ازا  يعني. كردند
 .ن فوت كرده انديدرمان در چ

 كشور بر يدر كشور ما آمار فوت كادر درمان     «: در ادامه گفت   يو
 وشفاف اعالم اعالم نـشده اسـت امـا از          ياثر كرونا به صورت كل    

. ميـ  داري بر اثر كرونا اطالع قطعـ ي نفر از كادر پرستار  ١٠فوت  
 ٣ نفـر فـوت شـده بـر اثـر كرونـا           ٦م از   ين فرض كن  ياگر در چ  

ك نفـر پرسـتار   يـ زار نفر  ه٢٦ هرينفرشان پرستار باشند به ازا 
ان بـه   ي است كه طبق آمار، مبتال     ين در حال  يا. فوت كرده است  

 هزار نفـر اسـت، از       ١٦كرونا در كشورمان تا روز گذشته حدود        
 يبـاً بـه ازا    ي تقر يعنـ ي نفر پرستار فوت كرده انـد        ١٠ان  ين م يا

ن آمار نـسبت بـه      يك پرستار فوت كرده است كه ا      ي نفر   ١٦٠٠
 . استيعير طبيار باال و غيبس... ا و يتالين و اير كرونا از جمله چي درگيهار كشور يآمار سا

 تواند داشته باشد اول ضعف ير پرستاران در كشورمان بر اثر كرونا دو علت مي مرگ و ميآمار باال«:  خاطرنشان كرديو
نكه ممكن است   ياست دوم ا   رقم خورده    ين آمار ي نظام بهداشت و درمان كشور كه چن       ييت مسووالن اجرا  يريو سوء مد  

 ».ح نباشديان به كرونا در كشور صحيت مبتاليآمار اعالم شده از جمع
ه داران خطوط مقدم ي كشور، پزشكان را طالي علوم پزشكي دانشگاههاير بهداشت در نامه به روسا   يوز«: د كرد ي تاك يو

، ماماها يولوژيشگاه، راديادر درمان مثل آزمار كين ساي و هم چنيمبارزه با كرونا خطاب كرده است و اصال گروه پرستار
 ».اورده استي را جزو كاركنانش به حساب نير پرسنل اداريو سا

ر پرستاران بـر اثـر   ين باال بودن آمار مرگ و ميا«: ست، گفتي باال ن ينقدر آمار تلفات پرستار   يا ا ينكه در دن  يان ا ي با ب  يو
 وزارت بهداشـت و  يژه معاونـت پرسـتار  يبهداشت و درمان كشور به و مسووالن   يتي كفا يكرونا در كشور نشان دهنده ب     

 حفظ سالمت پرستاران فراهم نكرده اند از كمبـود ماسـك و دسـتكش و              يدات الزم را برا   ي است كه تمه   ينظام پرستار 
مـاران  ي از ب  يشتريـ  كه پرستاران را مجبور كـرده از تعـداد ب          ي پرستار يرويزات گرفته تا رفع كمبود ن     ير تجه يگان و سا  

  ».مارستآنها مراقبت كننديمبتال به كرونا در ب
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  ! مسوولیان و خانمهايآقا
  فهمندیشتر و زودتر از شما ميبه کرات ثابت شده است که عموم مردم ب

   ١٣٩٩ن ي فرورد٩ران، شنبه ي عصر ا-يجعفر محمد
  

 .ده بودنديفهمدند كه مردم از همان روز نخست يباالخره در چهلم كرونا، مسووالن آنچه را فهم
همان روز اول كه گفتند كرونا در قم . ر در فهم دارندين است كه مسووالن مان عمدتا تاخياساسا مشكل بزرگ كشور ما ا

 .روس شودين وير اين كه كل كشور درگينه كنند قبل از ايم كه قم را قرنطيم و خواستيده شده، چقدر نوشتيد
ت تَرَدد ي محدوديد براي وضع كنيم مقرراتينوشت. د تا كرونا كمتر منتقل شوديل كني مطهر را موقتا تعطيم حرَمهايگفت

نه مال قبل  يگفتند قرنط !) يد؟ قُم هراس  يني ب ياصطالح را م  ! (  متهم كردند  ياما پاسخ چه بود؟ ما را به قُم هراس        . و سفر 
 به يازيم و ني كنيو سفر حساب م  ماندن در خانه     ي فرهنگ مردم برا   يگفتند رو . ده ندارد ي اول است و فا    يجنگ جهان 

د و نـه بعـد از   يد، نه در عينه قبل ع: ختي دست همه ري را رو  ي هم آب پاك   يخود روحان . ستيمقررات محدود كننده ن   
 داند از كجا آورده بود گفت كه از شنبه، همه ي نمي كه هنوز كسيبيب و غري عجيني با خوشبيحت. مينه نداريآن قرنط

 . شودي ميز عاديچ
 يقـه ا يم بـه دق يدي كه نشد، رو به وخامت هم گذاشت و رسيگر گذشت، اوضاع عاد  ي د يبه و شنبه و باز هم شنبه ا       شن

ز بارها و يده بودند و ما نيدند آنچه مردم همان چهل روز قبل فهميو تازه مسووالن فهم! دي جديا فوتيك مبتال يش از يب
 .ميبارها نوشته بود

ل كردند نه فقط قم كـه همـه شـهرها را بـه نـام فاصـله       ي تعطي مهم تجمعات انسان   يانونها از ك  يكيحرَمها را به عنوان     
 .ر ساكنان را ممنوع كردندينه و ورود و خروج غي، قرنطي اجتماعيگذار

 .ل كردندير ضرور را تعطيصنوف غ. ت سفر اعمال كردنديمحدود
 د؟يم ندادن اقدامات را از همان روز اول انجايچرا ا: ن استيحال سوال ما ا

 د؟يك ماه گذشته اي هزار نفر از قُم در ٢٠٠ خروج يامدهايد نگران پيي گويد، حاال مينه نكرديروز اول قُم را قرنط
  رخ خواهد داد؟ي موج برگشت از سفر چه فاجعه ايريد كه با شكل گيد، حاال دلشوره داريسفرها را ممنوع نكرد

ـ    ي شما در تهران گفت    يل اعالم كردند ول   يرضرور را تعط  ي غ  استانها ورود مسافر را ممنوع و  اصناف        يبرخ  يد كه استانها ب
 !ت اصناف شده انديخود كرده اند، كه مانع سفر و فعال

 ؟ي و كُندكارير فهمينقدر ديواقعا چرا ا
 تان يالي رد و تازه دوي دانستيد و اگر نميانت كرده ايد كه خيد و نكردي انجام دهيد اقدامات فوريد كه باي دانستياگر م

 !رفهمين دي چني بر ما با مسووالنيافتاده، كه وا
ده اند، ي به آنان كه زودتر فهمي توجهي و بيريم گي كُند تصمياز دارد با روندهايم در لحظه ني كه به تصمياداره كشور

 ....فاجعه:  شوديز منجر ميك چيتنها به 
 دلسوز و مردم نگران يرفتند و به حرف كارشناسان، رسانه ها  گ ي كار م  ي را كه امروز گرفتند همان ابتدا      يماتياگر تصم 
ده انـد،   يـ نه گورستان خواب  يها كه در س   يلي كرونا نبود و خ    ي جدول جهان  ي باال يران در رده ها   ي كردند، امروز ا   يتوجه م 

 .ن مان بودنديب
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ن عارضه يز با ايگر ني ديزهاي چياريست؛ آنها در بسيز كرونا ني غم انگي مسووالن ما، فقط منحصر به ماجرا      ير فهم يد
 . مردم افزوده انديم، بر دردهايوخ
 ! مسووليان و خانم هايآقا

د و پشت سر    ين تان را نخور   يب عناو ي فهمند، پس فر   يشتر و زودتر از شما م     يبه كرات ثابت شده است كه عموم مردم ب        
 .ديريمردم قرار بگ

: ك انتظـار داشـت   يد بتوان از شما     ين آب در هاون است اما شا      ديتان كوب ي دانم كه دعوت از شما به واگذاردن پستها        يم
 .ديرفهم نباشينقدر ديد و اي دلسوز و كارشناسان توجه كنيالاقل به حرف مردم، رسانه ها

   
 

  رودی نمین زوديکرونا به ا:  بهداشتیسازمان جهان
   ١٣٩٩ن ي فرورد٩دا، شنبه يو
 

 ير كـل سـازمان جهـان      يوارد، مشاور ارشد مـد    ليدكتر آ 
 بلند مرتبه مسوول در حوزه ي از مقامهايكيبهداشت و 
و گو بـا    او در گفت    . روس كرونا است  يوع و يمقابله با ش  

 يتوانـد سـووالها    ين سووال كه مـ    يم به چند  يمجله تا 
د كرونا باشد، پاسخ يروس جدي از مردم درباره وياريبس
 .  داد

 انتخـاب،   يگـاه خبـر   ي بـه نقـل از پا      به گـزارش وبـدا،    
ن سووالها چند پرسـش از جملـه دربـاره          يوز از ب  يوروني
امش بـه جوانـان را      يـ ا و پ  يـ تالي ا يل آمار باال  يران، دل يا

  .انتخاب كرده است
 

د؟ يـ كني مـ  ينيش ب يم، چه پ  ياندازينده نگاه ب  ياگر به آ  
  نابود شود؟يطور كل تواند بهي م١٩-ديا كوويآ

نكـه  يم داشت مگر اي را خواهيمارين بي از اين موج بزرگين است كه ما واقعا در سراسر كره زميرسد ا يمنظر آنچه به 
 ين مي از بيكل  بهيمارين بيا ايافتد؟ آي مينجاست كه چه اتفاقيسوال ا.  رخ دهديمكره جنوبي در نيار خاصياتفاق بس

د يگو ي نخست كه ميوين باورند كه سناريم؟ اغلب مردم بر ايشو يا چرخه ي از موجهاياا قرار است وارد دوره يرود؟ آ
 يجـاد موجهـا  ين احتمـاال ا يكنـد بنـابرا   يت مـ ين افراد سراي بيد است بلكه به راحت  يار بع يد شود بس  يممكن است ناپد  

اگر .  دارديدهند بستگ يزها به آنچه كشورها انجام مين چي از ا ياريبس. تر است  محتمل   يمارين ب ييا سطح پا  يمختلف  
اگـر  .  مـوارد ابـتال را كـم كـرد    ي طور كلتوان بهيم... م و يم، موارد ابتال را جدا كن يش كن يم تك تك موارد را آزما     يبتوان

دا كردن موارد كنند ممكـن اسـت در كوتـاه مـدت موفـق      ينه كردن و بستن شهرها بدون پيكشورها فقط اقدام به قرنط 
 .برگرددوع ي تواند باز موج شيباشند اما م
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 ن وجود دارد؟يروس در چين ويوع اي از موج دوم شي نگراني برايليا دليآ
ن بـود كـه در      يدم ا ي از نكات قابل توجه كه فهم      يكين سفر كردم،    ي به چ  يوقت. ز نگران است  ين ن يقطعا وجود دارد و چ    

ها گفتند ما در حال سـاخت تخـت         د؟ آن يكن ي م يدم هم اكنون چه كار    يو گو با فرمانداران، شهرداران از آنها پرس       گفت  
روس از يآنها گفتند كه انتظار ندارند كه و. ميكنيم و خودمان را آماده ميخر ي ميم، دستگاه تنفس مصنوعيخواب هست

ت يريز مـد ي نيستم درماني سيت كنند، اقتصاد را به جلو ببرند و رويرين برود اما انتظار دارند كه بتوانند جامعه را مد      يب
 .رنديت مشابه قبل قرار گيتوانند در وضع يگر نميآنها معتقدند كه د. ندداشته باش

  
 ا باال است؟يتاليروس در اين ويزان مرگبار بودن ايچرا م

ن كشور پـس از     يد كه ا  يشويد متوجه م  ين كشور نگاه كن   ي ا ين سن يانگيا و م  يتالياگر به ا  . ل است ي از عوامل دخ   يبيترك
  .شتر استيشوند و احتمال مرگ آنها ب يدتر مبتال ميآنها شد.  داده استير خود جات جهان را دين جمعيرتريژاپن پ

 
 ت قرار دارند؟ين وضعيرتريپذب يكدام كشورها در آس

 كم درآمـد رخ  يوع در كشورهاين شي ايافتد وقت ي مين است كه چه اتفاقير هستند اما مساله بزرگ ايپذب يهمه آس
م ي خـواه ي است كه نم   ين از موضوعات  يا. قاي محدود است مانند آفر    يه امكانات پزشك  وع رخ دهد ك   ي ش ييدهد؟ در جاها  

 دنبال بدست آوردن داده به يمعموال كشورها با دشوار. اد استيار زين كشورها بسيم چراكه شمار اي آن را تصور كنيحت
 . را با اعداد بزرگ منتشر كننديينهاين است كه تخميتوانند انجام دهند ا ي كه مين كاريبدتر.  هستندي معناداريها
  
 اعـالم  ي باشد كه به طور رسميشتر از تعداد افراديران ب ي وجود دارد كه شمار افراد آلوده در ا        ين نگران ي ا ي برا يليا دل يآ
 شوند؟ يم

از  يكـ يصـحبت كـردم،   ] رانيـ بهداشـت ا  [ر  يـ هفته گذشته كه بـا معـاون وز       . ل نگران است  ين دل يران به هم  يو ا . كامال
اوه «: ديـ گويشنوم كه مردم مـ     يشه م يمن هم .  آنها گرفتن اطالعات با همه امكانات شان از همه استانها بود           يهاينگران

معمـوال كـشورها بـا    . »گـذارد  ين كشور تمام اطالعات خود را به اشتراك نمـ يا«ا ي»  كندين كشور موارد را پنهان ميا
ن اسـت كـه     يـ تواننـد انجـام دهنـد ا       ي كه م  ين كار يبدتر.  هستند ينادار مع يها دنبال بدست آوردن داده       به يدشوار

  . را با اعداد بزرگ منتشر كننديينهايتخم
  
 ست؟يام شما به جوانان در سراسر جهان چيپ
د و بـه آن احتـرام     يآن را بـشناس   . د شـد  ي با آن روبرو خواه    ي است كه در طول زندگ     ييهايمارين ب ي تر ي از جد  يكين  يا

 شـما و افـراد     يژه پدربزرگها و مادربزرگهـا    ين شما، به و   ي والد يبرا.  شما خطرناك است   يك فرد برا  ي عنوان   به. ديبگذار
د بلكـه شـما     يستيـ ره جـدا ن   يك جز يشما  .  جامعه شما خطرناك است    ي برا يطور كل ار خطرناك است و به      يسالمند بس 

ن يـ د، اي آلوده شويمارين بياگر به ا. ديقال هست انتيهازه ي از زنج  يد، شما بخش  يتر هست ك جامعه گسترده    ي از   يبخش
  .دهديز در معرض خطر قرار ميگر را نيد و نه تنها خودتان بلكه افراد ديكن يتر مده يچيماجرا را پ
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 رد؟ي گيان مين ماجرا پايچگونه ا
ن است كـه مـا      ي پرسش ا  اما.  وجود ندارد  يدين مورد ترد  يروس تمام خواهد شد، در ا     يت بر و  ي بشر يروزين ماجرا با پ   يا

م؟ با گذشت زمان، يده يروس انجام مين وي به حداقل رساندن تلفات ا    ي الزم را برا   ي اقدامها يزان و با چه سرعت    يچه م 
 بـاال و    يازمنـد همكـار   ين. ستاديـ م ا يم داشـت و در مقابـل آن خـواه         يم داشت، واكسن خواه   ي خواه ي درمان يما داروها 

ا رونـد   ين ماجرا را متوقف كنند و       يتوانند ا  يت مردم هستند كه م    يم چرا كه در نها    ي عموم مردم هست   ي از سو  ييبايشك
  .ديايآن را كند كنند تا تحت كنترل درب

  
 ی کادر درمانی، دستاورد کرونا برای خوابی، اضطراب و بی، افسردگی روانشناختیشانيپر

 ١٣٩٩ن ي فرورد١٠كشنبه يانتخاب، 
  
 ييزان باالير مبارزه با كرونا هستند در معرض م       ي كه درگ  ي بهداشت يركنان مراقبتها دهد كا  يد نشان م  يك مطالعه جد  ي

ا اسـت   يـ ن كار دن  يد در خانه ماندن دشوارتر    ي كن ياگر در حال حاضر تصور م     .   و اضطراب قرار دارند    ياز حاالت افسردگ  
كارمندان .  دارندي آنها چه احساساتد كهين فكر كنيد و به ايا پرستار تصور كنيك پزشك يگاه يبهتر است خود را در جا 

د خود يآنها با. كنند ي از خود محافظت نمينه خانگيستند و با قرنطي خود نيها  در خانهي بهداشتي مراقبتهايبخشها
دار يها است از د خانواده خود، هفته  يروس به اعضا  ي از انتقال و   يري جلوگ يز برا ي ن يرا در معرض خطر قرار دهند و برخ       

 . محرومندخانواده
ر كمبـود  يـ برند بلكـه درگ  يماران كرونا رنج مي به گزارش انتخاب به نقل از ووكس، آنها نه تنها از اضطراب مراقبت از ب            

دار يـ  از دينها، كادر درمـان يدر كنار همه ا.  هستنديمارستاني بيع پروتكلهاير سريي و تغيل محافظت شخص  يد وسا يشد
نـه  ي است كه اكثـر مـا در قرنط        يين كامال متفاوت از نوع تنها     يا. اده خود محرومند   خانو ير اعضا يهمسر و فرزندان و سا    

 در معـرض  ي بهداشـت ي كاركنـان مراقبتهـا  ي روانيستي تعجب ندارد كه بهز  ين جا يم؛ بنابرا ي با آن سر و كار دار      يخانگ
ن يـ منتـشر شـده اسـت، ا   كا ي آمرين هفته در مجله انجمن پزشك  يد، كه ا  يك مطالعه جد  ي.  قرار گرفته است   يخطر جد 
  در   ي مراقبت بهداشت  ي كارمند بخشها  ١٢٥٧ج بهداشت روان    يش نتا يماي بر پ  ين مطالعه مبتن  يا. كند يد م ييخطر را تا  

 نگـران  يست و به عبارتيج آرامش بخش نينتا.  كنندي شركت م١٩ Covidماران يمارستان است كه در درمان بي ب٣٤
، ) درصـد ٤٥(، اضـطراب  ) درصد٥٠ (يدگان گزارش كرده اند كه عالئم افسردگ  از شركت كنن   يبخش بزرگ . كننده است 

 .را تجربه كرده اند)  درصد٧١.٥ (ي روانشناختيشانيو پر)  درصد٣٤ (ي خوابيب
نكه آنها اغلـب بـه انجـام        يد تعجب آور نباشد، با توجه به ا       يكنند كه شا   ي را گزارش م   يدتريزنان و پرستاران عالئم شد    

 بدحال و همزمان يضهاينان خاطر دادن به مري مثال اطميبرا. شوند ي خود فراخوانده ميط عاطفياتر از شرا فرييهاكار
ـ      يه شـ  يـ كارمندان خط مقدم بهداشت در ووهـان، مركـز اول         .  خود يسركوب كردن احساسات درون     يوع كرونـا، بـار روان

 .ن تحمل كرده انديگر در چي دي بهداشتي مراقبتهاي را نسبت به كارمندان بخشهايشتريب
ن يـ  از اي بهداشـت ي، كاركنان مراقبتها٢٠٠٣ سارس در سال   يماريوع ب ين ش يكند كه در ح    ين مطالعه خاطرنشان م   يا

 ي مدت و قابل توجهي و استرس طوالنينيجه با حس بدبيا دوستان خود را آلوده كنند و در نتينگران بودند كه خانواده 
 مراقبت ي مشابه احتماالً اكنون در ذهن كارمندان بخشهايند، ترسهاي گوي ميليت تحلسندگان مقاالينو. رو به رو بودند
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نكه آنها در معرض خطر باالتر ابتال به كرونا قرار دارند، به اضطراب آنهـا               ي بر ا  ي آشكار مبن  ينگران.  وجود دارد  يبهداشت
 .شود يمنجر م

ك مؤلفـه مهـم در اقـدامات بهداشـت          يـ  ي بهداشـت  ياقبتهامحافظت از كاركنان مر   «: كند ي م يريجه گ ين مطالعه نت  يا
ـ  ارتقـاء بهز   يژه بـرا  يـ مـداخالت و  .  اسـت  ١٩-Covidر  يـ  همه گ  يماري مقابله با ب   ي برا يعموم  كاركنـان   ي ذهنـ  يستي

د به زنان، پرستاران و كارمندان خط يد فوراً انجام شود و باي قرار دارند، با١٩-Covid كه در معرض ي بهداشتيمراقبتها
 . شودياژه يم  بهداشت توجه ومقد

 استفاده ي بهداشتي كمك به كارمندان مراقبتهايد از مداخالت بهداشت روان براين مطالعه مشخص نكرده است كه بايا
ك يـ  وع سـارس شـامل  ين شـ ي در حـ ي بهبـود تـاب آور  يكا بـرا  ي آمر يه شده انجمن روانشناس   ي توص يشود، اما روشها  

 يتهايمحدود.  شود  ي شناخته م"يه روانشناختي اوليكمكها"به عنوان اصول .  است" استرس و مقابلهيابيچارچوب ارز"
ص دهـد و فاقـد      يد تـشخ  يـ  موجود را از عالئـم جد      ي روان يتواند عالئم بهداشت   ي نم يمارين ب يا. مطالعه قابل ذكر است   

ن موضـوع   يـ بـه عـالوه، ا    . انجام شـده اسـت    ) هي فور ٣ه تا   ي ژانو ٢٩( شش روز    ي ط ين بررس يرا ا ي است، ز  ي طول يريگيپ
  .ن متمركز استي در چي بهداشتي كارمندان مراقبتهايمنحصراً رو

ر ي در سـا ي بهداشـت يت سالمت روان كارمندان بخـش مراقبتهـا  ي وجود ندارد كه احتماالً وضع     يباً شك ين وجود تقر  يبا ا 
ماران ين ب ين كشور مجبور بودند از ب     يپزشكان در ا  . ديريا را در نظر بگ    يتالي ا مثالً. ت بخش نخواهد بود   يز رضا يها  ن  كشور

م دلهره آور يك تصم ين  يا) انيل باال بودن نرخ مبتال    يبه دل (رد  يالتور قرار بگ  ير دستگاه ونت  ي ز يانتخاب كنند كه چه كس    
 نفس جان يمار چگونه بر اثر تنگي كه ب ندارند يااكثر آنها تجربه    . دار شود ي پا ي روان يشانياست كه ممكن است باعث پر     

ب زا يتوانـد آسـ   ين مـ يده است و ايك نديمار را از نزدي كم تجربه تا به حال لحظه مرگ ب        ي كادر درمان  يبازد و حت   يم
 . مبتال شوندير مشكالت روانيا ساي از آنها به اختالل استرس پس از سانحه يدرواقع ممكن است برخ. باشد
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مارسـتان  ي در بيار بخـش جراحـ    يلـورا دانـسو دسـت     . ت به سرعت در حال بدتر شدن است       يز وضع ياالت متحده ن  يدر ا 
ج شده اسـت    ي ما به همان اندازه گ     يرسد كه رهبر   يم، اما به نظر م    يم تا ادامه ده   يما در تالش هست   «: ديگويكلورادو م 

 و غـرق شـدن در       يزات ضـرور  يـ  تجه م و با  كمبـود     يتر هست ك قدم از اطالعات مهم عقب     يما  . ميكه ما مستاصل هست   
 . ندارميشنهاد چنداني انجام دهند و من پيپرسند چه كار يمردم روزانه از من م. مي رو به رو هستيهراس جمع

 ي مناسـب، ورزش مـنظم و خـواب كـاف     ي كند كه غـذا    يه م ياالت متحده توص  ي ا يهايماري از ب  يريشگيمركز كنترل و پ   
 و ي سي ديهر دو سازمان س.  شودي پس از آن محسوب مي روانيبهاي و آس  يه خانگ نين دفاع شما در برابر قرنط     يبهتر

تواند سالمت  ي مرتبط با كرونا ميها و مطالعه خبري اجتماعيهاش از حد شبكه ي بيدهند كه بررس يآ پ آ  هشدار م
د يا دو بار در روز محدود كنيك  يه   اخبار را ب   يزان بررس ي است كه م   يده خوب ين ا يد، ا يتوان ياگر م . ف كند يروان را تضع  

 يد اخبار را بررسي دهي كه به خود اجازه نميهنگام) مثالً ساعت شام و خواب(د ينترنت را مسدود كني  ايو هر روز مدت
 .ك منبع مشخص و معتبريآگاه بودن مهم است، اما از . ديكن

 يري مدت سالمت روان جلوگيز مشكالت طوالن تواند ايت زودرس استرس ميري شود كه مديادآور مين  آ پ آ يهمچن
 ي كمكهـا  يد، در صـورت امكـان در جـستجو        يـ گر كرد ي د يماريا ب ي يش حاد اضطراب، افسردگ   ياگر شروع به افزا   . كند

ن يهمچنـ . دهنـد  ي از راه دور را ارائـه مـ  ي پزشكيهانه  ي از درمانگران گز   يارياكنون بس . دي زودتر از موعد باش    ياحرفه
 از مطالعات علوم اعـصاب نـشان        ياريبس.  ندارد يانهيد  و هز   يد امتحان كن  ي توان ي مراقبه وجود دارد كه م     يانواع روشها 

ز رفتـار   يـ  ن يگـر يم، بلكه به نوع د    ي تواند به ما كمك كند نه تنها اضطراب خودمان را آرام كن            يشن م يتيداده اند كه مد   
 .ميكن

 يان خود پزشك و پرستار مين اطرافياگر ب. دي كنيت و قدرداني حماياند با در خانه ماندن از كادر درمي توانيسرانجام م
 يب و ابراز اندوه خودداريب و غري عجياز استفاده از زبانها. ديت كنيز از آنان حماي محبت آميامهايد، با ارسال پيشناس

  .ديق كني نجات بخش شان تشويهادرعوض، آنها را به خاطر انجام كار. ديكن
 

 ر شدن کرونايژک از همه گي ژیول اساليتحل
  ١٣٩٩ن ي فرورد١٠كشنبه يام نو، يخانه پرستار به نقل از پ

  

   نخواهد بودي وضع قبل همانين وضع عادي برگردد، ايط به وضع عادياگر شرا
 .مياق نشسته يك قاي در يما همگ

  
 ييايـ ما در دن:  گفت١٩-ديروس كوو ير شدن و  ي درباره همه گ   يي در گفتگو  ييايلسوف و روانكاو اسلوون   يژك، ف ي ژ ياسالو

ع يم كـه چـه فجـا      ينـ ي ب يامروز مـ  . شرفت هم كرده باشد   ي پ يد به نوع  يم كه شا  ي كن ي م يت جهان زندگ  يمتفاوت در كل  
 مثال شاهد   يبرا. لومتر دورتر بودند هم از آن خبر نداشتند       يك١٥٠ كه   ي مردم ي در گذشته اتفاق افتاده اند و حت       يبزرگ
 يرلند در آن سال غذا را صادر هم مي كه ا يطيرلند اتفاق افتاد در شرا    يدر ا ١٨٤٠ كه در سال     ينيب زم ي بزرگ س  يقحط
ش يار بين است كه بسيم و در حال حاضر نكته مثبت اير آن بودي و نظاي، طاعون قرون وسطيياي اسپانيا آنفوالنزايكرد 
 .ميقيك قاي سوار بر يم كه همگيشه آگاه هستياز هم
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م و دانـش  ي كنـ ي مـ ين است كه مـا در عـصر دانـش زنـدگ        ي وقفه هم تكرارش كرد ا     يد ب يگر كه با  ينكته د :  افزود يو
 ين حال معنـا   ي مرتبط اند اما با ا     ي اگر چه با اقتصاد جهان     يروسي و يهايريا همه گ  يده ها   ين پد ين است كه ا   يش ا يمعنا

ك ساز و يست كه ي مشخص ني كند؟ حتروس را تصوريك وي احمقانه تر از يزي تواند چي م يا كس يآ.  ندارند يق تر يدق
ـ        يد مـ  يـ  فقط به شكل كوركورانه خودش را بـاز تول         يزيچ! ا موجود زنده  ي است   ييايميكار ش   ي كنـد احمقانـه اسـت، ب

 .مياز داري مواجه با آن به دانش نيمعناست و ما برا
 كردنـد  ين دست فكر م  ي از ا  ييزهاي و چ  يني مردم فقط به عزلت گز     يد اگر در موارد قبل    يفكر كن : د كرد ين روانكاو تاك  يا

 متحد و منسجم عمـل  يم كه الزم است به شكلي باشين آگاهيدن به ايدوارم امروز در حال رسي افتاد؟ ام  ي م يچه اتفاق 
 گراهـا،  يقـا ملـ  ي كـنم بازنـده بـزرگ دق   يم و مـن فكـر مـ      يـ ق نشسته ا  يك قا يت بشر در    ي در قالب كل   يما همگ . ميكن

 . كنديد خودش را منزوي كنند كشور ما باياشند كه فكر مر آنها بينژادپرستان و نظا

 يگر در مورد دستگاههايكديبه . مي متحد عمل كنيد به شكليد ما بايري نمونه اروپا را در نظر بگيبرا: ح كرديژك تصريژ
ن كار را همراه با هم انجام       يم و ا  ي را منسجم كن   مانيتهايد فعال يبا. ميگر كمك كن  ياز د يز مورد ن  ي، ماسك و هر چ    يتنفس

ستم ندارد منظور من صرفا يز قرن بيات غم انگي به تجربيچ ربطيسم كه البته هي از كمونيه به نوعي شبيتيم با وضعيده
 . استي جهانين الملليرومند بي ني و هماهنگيهمكار

د احمقانـه هـم     يـ ك ام يد من كه    يتنها ام : ن است اذعان كرد    در حال افتاد   يم چه اتفاق  ي دان يقاً نم ينكه دق يان ا ي با ب  يو
ار داشته ي را كه قبالً در اختييزهايم چي توانيم ميم كه فكر نكنيري گياد مين اتفاق اول از همه ين است كه با ايهست ا

 . شوديديش خرد جديداين موجب پيد ايم شايم حق مسلم خود فرض كنيا
ن درس اول مـن هـست درس دوم فكـر    يم ايريمان را بپذيهايان بودن زندگيد سست بن  ياما ب : ن روانكاو در ادامه افزود    يا

 كه از سالمندان مراقبـت      يا افراد ي كنند مثل پزشكان     يت شان كار م   يش از ظرف  ي آدمهاست كه دارند ب    يكردن به بعض  
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د يـ م تالش كني گويه آنها ممن ب.  دانند كجا چكار بكنندير افتاده اند و نميگران در خانه گي كه د  ي كنند در حال   يم
 . به عقب برگشتن و تامل كردن استي بلكه برايمگي سراسين زمان نه فقط برايد كه ايفكر كن

د يشـا . گر ماجرا تمام شـود يم تا دو سه ماه ديست كه صرفا با آرامش ادامه دهين گونه ن يمساله ا : لسوف ادامه داد  ين ف يا
گـر هـم در   ي ديطيست محي زيگر و فاجعه ها   ي د يهايري دهد؟ همه گ   يخ م ز چه ر  يي تمام شود اما در پا     يرين همه گ  يا

 كه ما تـاكنون در آن  ي همان وضع عادين وضع عادي برگردد؛ ايط به وضع عاديدوارانه شراي اگر امين هستند حت  يكم
 . مير دهيي خودمان را تغيد روال زندگين بايم نخواهد بود بنابراي كرده ايزندگ

 رسد  ي است كه دارد به مرز انفجار م       ي عموم يست مساله مهم تر شكاف طبقات     ي ن يو مساله جد  د  يك تهد يروس  ين و يا
ر يا شبه جزايب ير كارئي همچون جزايا به سمت نقاط دورافتاده ايورك هستند يوي مثال ثروتمندان در حال ترك ن     يبرا

 . كننديورك پرواز ميويالت نيكوچك شان در شمال ا
از ي ن ي جهان يما به خدمت درمان   :  است اظهار كرد   ي در دسترس عموم قراردادن سالمت     يواقعنكه مشكل   يان ا يژك با ب  يژ

 ي سـاز و كارهـا     يك سـر  يـ  كنند كه مـا بـه        ين ما را آگاه م    ي مثل ا  ييروسهاياالت متحده همواره و   يم نه فقط در ا    يدار
د يـ ن امـر با يـ م بلكه ايع كنيشور توز فه را داخل ك   ين بار وظ  ينكه صرفا ا  يم نه ا  ياز دار ي ن ي در سطح جهان   يخدمات درمان 

 .ن كشورها مسلم شوديب
 ي را به عهده بازارها و دولتهايمات جهانيم تصمي تواني ما نميتين وضعيروشن است كه در چن: ح كردين روانكاو تصريا

وه اسـت   ين ش ياج كند تنها به     ي را ترو  ي جهان يهاي كه همكار  يوه ا يد مداخله كند اما به ش     يم بلكه دولت با   ي بگذار يتيمل
م ي بازگـشت خـواه  ي قرون وسـط ي بدوي به جوامع و دولتهاين صورت به نوعير ايدر غ .  را انجام داد   ي توان كار  يكه م 

ك انتخاب بغـرنج  ين واقعا  يا. دندي جنگ يره م ي طاعون و غ   يريان شان در سطح همه گ     يكرد كه با هم بر سر تعداد قربان       
 . استياخالق

. ميـ از دار يـ  ن ي مـشترك خردمنـد    يك سـطح آگـاه    يـ م امـا بـه      ياز دار يسم ن ي از كمون  ينوعما به   :  خاطر نشان كرد   يو
 يي فضايگانه هايد بيم ورد حال حاضر مورد تهدي هستين موجودات شكننده اي كره زمينكه ما انسانهاي به ايخردآگاه

ن درس  يـ  كند ا  يدمان م ي تهد  تواند تصور كند   ي كه آدم م   يد مثل ين سازوكار تول  يم بلكه احمقانه تر   يهوشمند واقع نشد  
م ي بمـان  ي باق ييد همچنان انسانها  يم كه ما با   ي گو ين را م  يست خداناباور ا  ياليك ماتر ي تواضع است به عنوان      ي برا يخوب

 . گذارنديت احترام ميكه به معنو
ن يد كه اينيرانه ببست باويا زيست شناسانه ينانه اش از منظر زيار بدبيط را در شكل بسين شرايا: ان افزود يك در پا  يژيژ
 تـر   يار قـو  ي ماننـد بـس    يخالص كند و آنها كه زنـده مـ        ... مارها و   يفها، ب ي تواند جوامع را از شر مسنها، ضع       يروس م يو

هـا  ي داشته نازين طرز فكري دانم چني كه من م  يمين رژ ي است؟ آخر  يزين چ يت دربار ه چن   يا انسان ي آ يخواهند شد ول  
ا ما مرده يآ.   كشتنديرا م...  ماران و ي، مسنها، بي روانپزشكيمارستانهايها بلكه ساكنان بيولان و كيهوديبودند كه نه تنها 

وانات يگر حيده از ديچيك گونه پيش از ي بيزيم كه چيد مصرانه بگويم؟ باي هستي معنويا آنكه موجودات موجوداتيم يا
  .مي هستي معنويو البته موجودات
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 ران پس از کروناير چهره اييتغ: گفتگو با مزدک دانشور 
   ١٣٩٩ن ي فرورد١٢فرارو، سه شنبه 

  
انگار كه كرونا جز حمله به جسم و روح بشر . شا و پساكروناستي پيايروس كرونا در جهان صحبت از دن  يوع و ي ش يدر پ 

ها را  ي و روزمرگ  يات را به سخره گرفته، امور جار      يهي را به آزمون بگذارد و مسلمات و بد        ياري بس ي ها قصد دارد تا گزاره   
 بحـث و گفتگـو   يز جـا يـ ژه و متنوعش نيران با مختصات وير در ايين تغيموج ا.  نو در اندازديده و طرحيبه چالش كش  

 بـا   ي شـناس، پزشـك     گفتگو با مزدك دانشور پزشـك، محقـق و متخـصص انـسان             ي شد برا  يا كه بهانه    يموضوع. دارد
 و  يستم درمـان  يـ  و س  يت ملـ  يـ  دولت، مفهوم امن   يكرد اقتصاد يت، رو مل-ر در رابطه دولت   يي چون ضرورت تغ   ييمحورها
 .دي آي مي آن در پيران كه خالصه ي در ايبهداشت

 
ر نخواهد شـد و در پـساكرونا   ييوع كرونا دچار تغ   ين رابطه با ش   يا ا يست؟ آ يران چ ي ملت در ا   - شما از رابطه دولت    يابيارز

  م بود؟ين باره خواهيد در ايت جديك وضعيشاهد 
، فـساد دولتمـردان     ي اوضاع داخل  ي، نابسامان يياي اسپان ي آنفوالنزا يريگ اول، همه    ي حاصل از جنگ جهان    يپس از قحط  

ان يـ  و كارآمـد در م     ي قـو  ياز بـه داشـتن دولتـ      يـ هـا و ن   ت شـهر  يـ  امن ي در برقرار  ي كامل دولت حت   يقاجار و ناكارآمد  
دند و يگاد قزاق در تهران غري بري كه توپها شد تا آني م دوردست پروراندهيك آرزوي همچون يرانيروشنفكران معدود ا

ـ  يـ در ا . ديران باشد، به قدرت رس    يعنوان و لقب ا    يكتاتور ب يخواست د  ياء كه م  يدضياه س ينه س يكاب  از  يان چهـره    ين ب
.  محقـق كـرد    -اشالبتـه بـه شـكل مثلـه شـده           – روشـنفكران آن دوره را       يهاد و آرزو  يان خوش درخش  يان كودتاچ يم

د در يشا. گرا و البته پاسخگو بودندكپارچه، قدرتمند، توسعه   ي يران، خواستار حكومت  ي از مردم ا   يندگيروشنفكران به نما  
 ييبودند كـه بـر پاسـخگو      )  و دكتر محمد مصدق    يرزا اسكندر يمان م يچون سل (ان همه روشنفكران فقط چند چهره       يم

 اول هرگز در بندش ي بود كه پهلويزي آن چييافت كه پاسخگويوان درت يخ ميد داشتند و از تاري تأكيهمراه با كارآمد
 .نبود

مـا در آسـتانه   ! ك ملت و روشنفكرانش هنوز همان است كه بـود ي يها سال از آن كودتا گذشته و آرزو    ١٠٠باً  يحال تقر 
جمهـور خـود در     سييـ ر. ميگرا، كارآمد و پاسخگو نـدار     كپارچه، توسعه يم، اما دولت    يا قرار گرفته    يديد خورش يقرن جد 

 ينـدگ يد مـردم را نما    ي كه با  ي سخت يهاندگان در روز  ينما.  كند ي در گمرك انتقاد وارد م     يون به كاغذباز  يسينقش اپوز 
 سـخت  ي كرونـا و انتخابهـا  يري گر مبارزه با همهي شكننده درگيتيپزشكان و پرستاران در وضع. اندكنند به خانه رفته     

ن و آسـمان معلـق   يان زمـ يـ پزشكان بدون مرز در اصفهان م! ميد ما تخت اضافه هم داريوگيجمهور م سييهستند و ر
ك شهر محافـل و  يدر !  آنها را پس فرستاده استي آنها را دعوت كرده و حاال چه كسيست چه كسيمانند و معلوم ن يم

لغـت  .  شود ي م يري جلوگ يزس جمهور از ورود مسافران نورو     ييگر به رغم سخن ر    ي شود و در شهر د     يتجمعها برگزار م  
 . است"يدولت يب"ك ي و در زبان آكادم"بلبشو"ت در كالم عامه يمناسب وضع
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از به  ين ن يك ملت شده است و ا     يگرا و پاسخگو بدل به خواسته       كپارچه، توسعه يك دولت   ياز به   يرسد كه ن  يبه نظر م  
د همچنـان  يـ  سـال مـا با  ١٠٠ا پس از يماند كه آ ي م ين هراس باق  يفقط ا . ابدييده شدن م  يي زا ي قابله خود را برا    يزود

  گر گشوده خواهد شد؟ي ديا راهيم ي آن بگذاريه كارآمدي دولت را در ساييپاسخگو
از نظر شما .  ت كننديه بخواهد مردم رعايشتر در قالب توصينه نشود و بينه قرنطي كرده تا متُحمل هزيدولت تاكنون سع

 د؟يكنير مشاهده ميي تغي براييهاست و شما نشانهي نيكرد ضرروين روير اييا تغين عمل كرده است؟ آيچرا دولت چن
 را به مردم ارائـه نـداده و فقـط           يچ كمك ي كه ه  ين معن يبه ا . نه را به خرج ملت انجام داده است       يتا به امروز دولت قرنط    

نـد  ي گو ين م يبه ا . ر اضافه كرده است   ي پذ بي اقشار آس  يهاارانه  ي پول به    يق انداخته و اندك   ي را به تعو   ي بانك ي ها قسط
 نيـ  خـودش را ا    ي و ناكارآمد  يپول ياندازد و ب  يمها م يها را به گردن تحر    ريالبته دولت همه تقص   ! نه به خرج مردم   يقرنط

ن يـ ش از ا  ي ب ي دولت نقش  ي برا -برالي فلسفه نئول  يعني - دولت يد دانست كه فلسفه اقتصاد    ياما با .  كند يه م يگونه توج 
  .ستيئل نقا
 

ن و از   يت را تـأم   ي كند و فقط امن    ي مردم نم  ي در اقتصاد و زندگ    ي است كه دخالت   يبرالها دولت ين دولت از نگاه نئول    يبهتر
! ريـ  كنـد و الغ يد فقط نقش نگهبان شـب را بـاز      يبرال دولت با  ين فالسفه نئول  ي از هم  يكيبه قول   .  كند يها دفاع م  مرز
ن و  يد بازار را آزاد گذاشت تا به بهتر       ياز نظر آنها با   . كننديت نم يله دولت در بازار حما     از مداخ  يچ حالت يبرالها در ه  ينئول
را مگـر كمبـود ماسـك و     يز. اندبست خورده   برالها به بن  ين نئول يحال ا . ن كند ي جامعه را تأم   يهاازي ن ين وجه يترع  يسر

 توان به بازار واگذاشت تا حل شوند؟ ي كننده را ميمواد ضدعفون
د يـ با. ش دهـد يد را افـزا يـ رند تا بازار شروع كند به پاسخ دادن و تولي بمياريد پزشكان و پرستاران بس   ين فلسفه با  ي ا در

 ي و دسـتگاهها   ICU يا اضـافه كـردن تختهـا      يـ مارستان ساختن و    ي كشته شوند تا بازار شروع كند به ب        ياديماران ز يب
مانند و اگـر هـم    يمردم خود عقل دارند و در خانه م. نه كنديرنطن فلسفه دولت حق ندارد مردم را ق     يدر ا ...  ژن و ياكس

ك يـ د، شـما  يك كـارگر روزمـزد هـست   ي ندارد كه شما يگر به دولت ربط  يد!  خودشان است  يشان پا رون آمدند جان    يب
 ي بـرا  د و ياوريموت خود را روزانه درب    يد قوت ال  يد كه با  يه هست يسرما يك دستفروش ب  يد، شما   ي هست يكارگر ساختمان 

بـه دولـت    ... جه احتمال آلوده شـدن شـما باالسـت        يد و در نت   ي استفاده كن  يد از حمل و نقل عموم     يدن به سركار با   يرس
 يري جلـوگ يمـار ي از بيبـا خـود مراقبتـ   ! ديمراقب خودتان باش: دهديدولت فقط شعار م.  نداردينها ربطيچكدام از ا يه

 !! ديدر خانه بمان! ديكن
 كند؟ اگر بـه  ي جبران ميآورد؟ زمان تباه شده را چه كسي به در خانه مياز دست رفته را چه كس  د درآمد   ي گو ياما نم 

ـ ا...  كند؟ ي شما دفاع م   ي از مدعا  ي پاسخگوست و چه كس    يد چه كس  ي از كار اخراج شد    ينه خانگ يخاطر قرنط   ليـ ن ر ي
ل يسم و تعـد  يبرالينئول. ده شهروندان برگردد   كنن تيگرا و حما  د به نقش توسعه     يدولت با . ر كند ييد تغ ي اقتصاد با  يگذار

بهداشت  (يد زندگ يدولت به خصوص در بخش بازتول     . اورده است ي به ارمغان ن   يزي سال جز فالكت و فساد چ      ٣٠پس از   
ت را به نفع زحمتكشان و فرودستان و ي كند وضعيقا مداخله و سعيد عميبا) ه و مسكنيو درمان، آموزش و پرورش، تغذ

 .ان متعادل كندنينشه يحاش
شتر كردن عوارض   ياو در مخالفت با ب    . دي وزارت بهداشت د   يتوان در نظر سخنگو    ير نگرش را م   يي تغ ي ها  از نشانه  يكي

قـت  يدر حق.  بودن با آنها مخـالف اسـت  "ناعادالنه"گفته بود كه به خاطر ...  و ين شهرين بي، گران كردن بنز  يبزرگراه
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 بگذارد، فلسفه دولت    يمه پول يت عوارض و جر   ين محدود ي گذشتن از ا   ي و بعد برا   ت بگذارد يك محدود يكه دولت   نيا
ن محدوده  ي گذشتن از ا   ي كند و برا   يك محدوده را مشخص م    ي يك كه شهردار  يدرست مثل طرح تراف   . برال است ينئول

 .ن محدوده بماننديد پشت ايها باريتوانند رد شوند و فقيها مپس پولدار. د پول داديبا
 

ن يـ ده اسـت و در ا ي را هم به چالش كشيت مليم امنيروس پاردايوع كرونا ويگونه گفت كه ش   ن  يتوان ا  ينظر شما م  به  
 م؟ير هستييازمند تغيز نيباره ن

 ي نظـام  يروي كدام ن  يبه راست . ر كند ييد تغ ي با يت مل ي امن يهاير، تئور ي جهانگ يمارين ب يه ا يرسد در سا   يبله، به نظر م   
روس كوچك با اقتصاد و جامعه ما انجام داد؟ فقط يك و ي را بكند كه     ين كار يتوانست ا  ي م يافرامنطقه  ا  ي و   يامنطقه  

 ي مـ  ي اجتمـاع  يري گ زان فاصله ين م يت حاضر بدتر است و باعث سقوط اقتصاد و ا         يار از وضع  ي تمام ع  يك جنگ داخل  ي
 يروسـها يرد و مبـارزه بـا و  يـ  صـورت گ   ير اساسـ  د نظ ي تجد يكرد دفاع نه  ينه هز يد در زم  يرسد با  يپس به نظر م   . شود
 . افزوده شوديت ملين امنيز به دكترين) گرير ديگ همه يهايماريو انواع ب (يتنفس
نـه بهداشـت و درمـان انجـام دهنـد و            ي در زم  ي داخل يهاازين ن يك چرخش بزرگ به سمت تأم     يد بتوانند   يع ما با  يصنا
مارسـتآنها و مراكـز     ياز ب يـ دات مـورد ن   يـ  شود كه به سـرعت بتواننـد تول        ي بازطراح يا آنها به گونه     يتهاي از ظرف  يبخش

ن همه يبا ا(د ين كه هنوز پراي ساخت ماشيهاست كه كارخانه يالبته انتظار ن. ن كنندين مردم را تأمي و همچنيبهداشت
ژن، ي كپسول اكـس توان در ساخت ياما م!  درست كنندي كمك تنفسيكنند بتوانند دستگاهها يدرست م!) هينقص اول

د لوازم  ينه تول يدر زم . مارستآنها از آنها كمك گرفت    ياز ب ي متحرك مورد ن   يهار سازه   ي متحرك و سا   يمارستاني ب يتختها
 يي بـاال  يلـ ي خ يرد به خصوص كه تكنولوژ    يد نظر كامل صورت بگ    يد تجد يز با ي ن ي و ضد عفون   ي، مواد بهداشت  يمحافظت

 .هم ندارند
از نظـام   يـ زات و مـواد مـورد ن      يـ  است تجه  يها ضرور  دفاع از مرز   يحات برا ي كه تسل  يان قدر رسد هم يدر كل به نظر م    

ن راسـتا  يـ  در ايت ملـ يـ  از بودجه امنيد بخشينه هم مهم است و با  ين زم ي در ا  ين الملل ي ب يهاياريبهداشت و درمان و     
 .نه شوديهز
  

ز ين باره نيدر ا.   نظام بهداشت و درمان بودي براي آزمون سختيمارين بيوع اي كالن، شيهاريين تغيگذشته از ضرروت ا
  است؟ ي جديرييازمند تغيرسد وزارت بهداشت و درمان ن يبه نظر م

 كـه بـا     ي پزشكان جـوان   ي دانشگاه يمارستانهاي در ب  يوقت. مارستان است يط ب ين قدم عادالنه كردن مح    ين و مهمتر  ياول
 يز محرومند؛ وقتـ يافت حداقل حقوق ني از دريكشند، ول يبه دوش م   بار درمان را     يباً تمام ي تقر يار تخصص يعنوان دست 

اران و بهكـاران را     يـ ماري ب يكننـد؛ وقتـ   يردسـت عمـل مـ     يك عضو گروه درمان بلكه به عنوان ز       يپرستاران نه به عنوان     
 .ظار داشت را از آنها انتين عملكرد و فداكاري توان بهتريدهند؛ نميمارستان اجاره ميرو به بين ني تأميشركتها

 
 د بكند؟يگر بايوزارت بهداشت و درمان چه كار د

 ي و حقـوق يت رابطه استخداميم كند و با قاطعي را تنظيحيد به سرعت لوا  ين حوزه با  ي ا يوزارت بهداشت به عنوان متول    
 يزين شركتها چ  ي ا قرارداد با . ديمارستان بر ي را از ب   يمانكاري پ ي شركتها يد پا يدر ابتدا با  . ر بدهد يي را تغ  يپرسنل درمان 
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ار يـ ماريم بـا پرسـتار و بهكـار و ب         يمارستان خود به صورت مـستق     يد ب يچرا نبا . ستيب داللها ن  يختن پول به ج   يجز ر 
كـه  ن ي ايتر باشد؟ براع يتر و سر آنكه اخراج راحت  يان باشد؟ برا  ين م يك شركت واسط در ا    يد  يقرارداد ببندد؟ چرا با   

  باز بماند؟يخواه و حقي و ترس، از سازماندهين كار به خاطر احساس نااميروين
. دگان نمانند يدماران و رنج    ي ب ي سخت، سنگر را ترك كنند و به پا        يهاها هم در روز   روين ن يد انتظار داشت كه ا    يپس با 

 ١٥ حـدود  يتـ يكـه جمع (ن پزشـكان جـوان   يبه واقع ا.  استياران تخصصيت شناختن حقوق دستي به رسميقدم بعد 
. ر خـط فقـر اسـت   يـ شـان ز  شود و حقـوق  يشان مب يها نصريانواع تحق.  ندارنديچ حقيه)  شوند يرا شامل م  هزارنفر  

د به آنها پرداخت شود تـا       يت اسات يو رضا ) performance(د بر اساس سن، عملكرد      يها با مه  ي از ب  يافتي از در  يبخش
 .دا كنندي كار پي برايزه مضاعفيز انگيآنان ن

 يهـا يت همكار يـ  و تقو  ١٩د  يـ روس كوو يـ قـات دربـاره و    ي عهده وزارت بهداشت است، گـسترش تحق        كه بر  يگرينكته د 
 يق كـرد كـه طرحهـا      يرمجموعـه وزارتخانـه را تـشو      ي مختلف ز  يهاتوان پژوهشكده    يم. ن رابطه است  ي در ا  يالمللنيب

د بـه   ي نبا يقي تحق ين طرحها يا. ند اجرا كن  ي اجتماع ينه و جداساز  ي خود را درباره اثرات داروها، درمان، قرنط       يقاتيتحق
ها در سطح فرهنگ و اجتمـاع       كردير رو ييها و تغ  د باورها، ترسها، دانسته     يبا. اعتنا باشند  ي ب ي و اجتماع  يل فرهنگ يمسا

 . شوديرفته ميع منتشر و پذين حد سري نادرست تا ايهاعات و باوريم كه چرا شايني شود، تا ببيز بررسين
ك نظـام هماهنـگ   يـ ن طرحهـا   يدر ا .  شود ي عمل ين مانده، چون پزشك خانواده و طب مل       ي زم يد طرحها ين با يهمچن

ك سالمت برخـوردار شـوند، تمـام    يك پرونده الكتروني شود كه همه افراد از      يرد و باعث م   يگيسالمت و درمان شكل م    
در . ها موجـود باشـد    دست در پرونده  كي به صورت مستند و      يكينيگر اقدامات پاراكل  يشها و د  يها و سابقه آنها، آزما    يماريب
ن آنهـا   ي بـ  يتـر ق  يـ مار، رابطه عم  ي ب يك پزشك با تعداد مشخص    ي مدت   ي طوالن يقدم و هم    ين طرح به علت همراه    يا

 مند و هماهنگ  هرگونه مقابله نظاميما برا. گردديرفته ميتر پذ راحت ي و درماني بهداشتيهاه يرد و توصيگ يشكل م
تـر  ع يمانده سـر ن ين قانون زمي است كه ايم و ضرورياز داريبه پزشكان خانواده ن) ريرواگيو البته غ(ر يگ وايهايماريبا ب 

 . شوديياجرا
 را  يمات كارشناس يد شجاعانه تصم  يدا كرده است با   يها پ ن روز ي كه در ا   يكه وزارت بهداشت با توجه به برتر      ان آن يدر پا 
 نقاط  يروس به اقص  ينه شده بود گسترش و    ياگر شهر قم قرنط   . ر قم جبران كند   نه شه ي خود را در قرنط    ي و ناتوان  يياجرا

 .تر كند مقابله آماده يداد تا خود را برا ي فرصت ميشد و به نظام درمان يران كندتر ميا
. مي باشيي و چند صدايد دستخوش چند دستي خوشنام است نباي، چون حضور پزشكان بدون مرز كه سازمانيدر موارد

د اجـازه   يوزارت بهداشت نبا  . كته كند ي د ي مواز يهاگر سازمآنها و نهاد   ي خود را به د    يد نظر كارشناس  يرت بهداشت با  وزا
د يـ رد و حاال هم با    ي انجام بگ  ين حد سفر نوروز   ي داد تا ا   يد اجازه م  يوزارت بهداشت نبا  .  را بدهد  ي مراسم جمع  يبرگزار

 را تحـت هـر   ي و علفـ  يد طب خرافـ   ي سالمت مردم با   ي به عنوان متول   از همه مهمتر وزارت بهداشت    . جبران مافات كند  
. دي نماي معرفييق مردم هستند به دستگاه قضاين عنوان مشغول تحمي كه تحت اي كن كند و افراد  شهي ر يعنوان و نام  

 ن پس چرا؟ي چه بوده و از اين همه تعلل و مدارا براي تا به حال ايبه راست
  .ميم و در برابر آن پاسخگو ايستيافت كه جاودان نيد دريبان باورم كه زمان را يبر ا
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 ميرياد بگيد از کرونا يهفت نکته مهم که با:  اروپا یاست خارجي مسوول سابق سینيکا موگريفدر
  ١٣٩٩ن ي فرورد١٥نه يفرارو، آد

  
ت يكي پراجكـت سـند  يگـاه خبـر  ي پاي بـرا  ياه اروپـا در مقالـه       ي اتحاد ياست خارج ي، مسوول اسبق س   ينيكا موگر يفدر

ـ " عـصر مـا،      يِاسـت جهـان   ين روند در عرصه س    ين گزاره را كه، مشهودتر    ي ا يچ فرد يچند هفته قبل، ه   «: سدينويم  يمل
د در يـ  و معمولِ جدي با حاصل جمع صفر، مسائل عاديِ و منطقِ باز  ييكجانبه گرا ي. ديكش ي است به چالش نم    "ييگرا

ل به ي تبد"اول من"ا ي و "ديد بازنده باشي برد من، شما بايبرا"رِ ي نظييها، شعارن راستايدر ا. آمدند يعصر ما به نظر م
 . شده بودندي عادييهاگزاره 

. رقابل مناقشه قرنِ حاضـر هـستند      ي مسلم و غ   يِ تجار يهام و برند  ين نوع، عال  ي از ا  يد كه عبارات  ي رس ينگونه به نظر م   يا
شـما  : ز مواجه نبودنـد   يك ن يدئولوژي و ا  يياي از نظر مسائل جغراف    يتيونه محدود چ گ يباً با ه  ين عبارات تقر  ياضافه بر آن، ا   

از جملـه   (ياسـ ي سيريـ د آنها را در هر قاره و در هر جهـت گ يتوانست يم. ديابيد آنها را در اشكال مختلف ب   يتوانست يم
 از ياف گسترده ين در طيو همچن) ك هستنديدوئولوژي و اياسي كه فاقد هر گونه برچسبِ سي مختلفياسي سيجنبشها

ن روند، يد كه اي رسين طور به نظر ميا. ديابيز بي نين المللي بي سازمانهاي در چهارچوب برخي و حتي نهاديستمهايس
كردنـد بـه    ي وجود داشتند كه تالش م ي اندك يهاان، صدا ين م يدر ا .  شود يت م يم و تثب  يشتر از گذشته تحك   يهر روز ب  

 يهـا نـه  يافتن زميـ  يبرد، جستجو بـرا - بردي، راه حلهايي، چند جانبه گرا   ين الملل يانه ب ي جو يكرد همكار يك رو ينفعِ  
  .انه از جامعه، استدالل كنندي فردگرايها صرفا چشم اندازيِ جامعه محور به جاياستهايمشترك و س

نـسان را بـه خطـر      ونهـا ا  يلي م يروس كرونا در كل جهان در حال گسترش اسـت و زنـدگ            ي و يدمي كه اپ  يط فعل يدر شرا 
ن يـ ا ا يـ م كـه آ   ين پرسش را مطـرح كنـ      يم تا ا  ياز دار ي روزمره ما را به لرزه درآورده است، ما ن         يِ زندگ يِانهايانداخته و بن  

ن يـ روس كرونـا قـرار اسـت ا       يـ  و يدميـ  و اپ  يريا همه گ  ي بماند؟ آ  يمِ غالب باق  يم قرار است باز هم به عنوان پارادا       يپارادا
 م؟يري وجود دارند كه ما آنها را فراگييا درسهاي آت كند؟يم را تقويپارادا

ه آنهـا اسـتوار اسـت بـه چـالش      ي بر پاياست جهاني سيِ را كه چشم اندازِ فعلي مفروضاتي تواند برخ  يروس م يك و يا  يآ
حد  متيا ما را در قالب جامعه بشريم؟ آيروس موجب خواهد شد تا ما به آنچه واقعا مهم است توجه كنين ويا ايبكشد؟ آ

ش از گذشته، ما را     يك خواهد كرد و ب    يو در داخل جوامع تحر    / انينكه احساس ترس و سوظن را در م       يا ا يخواهد كرد؟   
 مـا  يِت جمعي كه از قبل، جوامع ما را مسموم كرده و ظرف    ي سم يهاها و رفتار  يزان لفاظ يگر جدا خواهد كرد و م     يكدياز  
م و ين بحران به عنوان فرصت استفاده كنـ      يم از ا  يا ما قصد دار   يدهد؟ آ يش م يا انجامِ اقدامات موثر را فلج كرده، افز       يبرا

 م؟ير دهييت تغي واقعيِر خود را بر اساسِ قطب نمايم و راه و مسي گذشته را مخاطب قرار دهي سالهاي اشتباههايبرخ
دن يل بـه شـن  يـ  واقعـا مـا ما    كند، اگر  ي بلند و واضح به ما گوشزد م       ي از مسائل را با صدا     يروس كرونا شمار  ي و يدمياپ

 .ميباش
 مـا  يط فعلـ ينجـا و شـرا  يم بر ا  يافتد، به طور مستق    يآنچه كه در دوردستها اتفاق م     . ت دارد ي موجود ياول، جامعه جهان  

 ي را بـه مثابـه خطـوط   ينكه خطـوط مـرز  ي اي تالشها برايتمام. ميده يل ميك كل واحد را تشكيما . رگذار استيتاث
 يِم، معنـا ي كنـ يم بنـد ي تقسيد مذهبيا عقايت و يت، جنسيت، قوميم و انسآنها را بر اساس مل    يريگجداكننده در نظر ب   
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 ينكه ما چه كسيفارغ از ا(روس كرونا هستند   يكسان در معرض ابتال به و     ي ما به طور     ينكه بدنها يخود را با توجه به ا     
 .دهند ي، از دست م)ميباش

. ز استين مساله مشكل من ني دارد، ا يه من مشكل  ياگر همسا . مند هستم قه  ه مان عال  يدوم، من به رفاه و سالمت همسا      
ن ي محافطت از خودمان اين راه برايم، موثرتري كني مي كه اكنون ما در آن زندگيده مثلِ جهانيك جهانِ درهم تنيدر  

 .د استيجد يِ، خودخواهين منظر، همبستگياز ا. ميز توجه كنيگران و محافظت از آنها نياست كه به د
 يِروس كرونـا بـه پاسـخها و واكنـشها         يـ  مواجهـه بـا و     يسوم، برا 

ه يازمنـد سـرما   ين مساله ن  يا. از است ي، به شدت ن   يهماهنگ جهان 
ـ    ي سازمآنها يِ بر رو  يگذار اگـر از  .  اسـت ين المللـ  ي چندجانبـه ب
م كه در   يداند ب يم با ي غافل شو  ي در جهان كنون   يت كار جمع  يظرف

 .مي را بپردازيني سنگيهانه يم هزيمقابل، مجبور
وه ي، تنهـا شـ  ي علم يها بر داده    ي مبتن يِاسيمات س يچهارم، تصم 

. ق، تنها مراجعِ قابـل اعتمـاد مـا هـستند    يشواهد و حقا. روس كرونا هستنديد جهت برون رفت از بحرانِ و      ي و مف  يعقالن
 و ياسـ يلِ مالحظات كوتاه مدت سي باشند، آن هم تنها به دلي علم يها بر داده    ي كه مبتن  يماتيهرگونه انحراف از تصم   

 .ار خطرناك استي، بسياقتصاد
و  (يت ملـ  يـ ث امن يـ سالمت از ح  . ستي ن ي و خصوص  يك مساله شخص  يسالمت  .  است يرِ عموم يك خ يپنجم، سالمت،   

ه يازمنـد سـرما   ين منوال، سـالمت ن    يبه هم . استت برخوردار   يز از اهم  ي ن ي اقتصاد ييو رشد و شكوفا   ) ين الملل ي ب يحت
د خـود را متعهـد بـه آن         يـ  با ي است كه هر شهروند    ي دسته جمع  يِريت پذ ي و مداوم و حسِ مسوول     ي كاف يِ دولت يِگذار
ن يـ ست بلكه اي افراد ني برايات دسته جمعيك مساله الزام آور و حافظ حي، صرفا   يماريك ب يوع  ي از ش  يريجلوگ. بداند

 .ت، دولت استي و در نهاي بهداشت و سالمت عموميها جوامع و كاركرد درست نهاديِ در بقاياتي حيشاركتموضوع، م
، دانش و پژوهش،    ي سالمت عموم  يِ رو يه گذار يسرما.  سالم دارد  ياز به انسانها  ي خود ن  ي بقا ي برا يششم، اقتصاد جهان  

بـه مثابـه    (د، مصرف، تجارت و خدمات      يتول. جهان است  شكوفا و مرفه در سطح       يها مهم در اقتصاد   يِه گذار يك سرما ي
 .ازمند آن هستند كه مردم سالم و امن باشندين)  ماي نظام اقتصاديانهايبن

 كه يما تا زمان.  هستندياتي كلمه حي واقعي ما به معناي زندگ ي كار كنند، برا   ي كه به خوب   يكي دموكرات يهاهفتم، نهاد 
 از ي، در مواقع بحرانيم سازي كه سازوكارِ تصمياوه يش. ميدان يم، قدرِ آنها را نمينكنها را حس زيخطرِ از دست دادنِ چ
ل شود كـه انجـامِ اقـدامات        ي تبد ي ا دهي به پد  ياگر دموكراس .  آن است  ي برا ييش نها ي دهد، آزما  يخود عملكرد نشان م   

 كه به يامر. ت شده و قدرت خواهد گرفتيرا تقو اقتدارگيا متوقف كند، استداللها به نفعِ نظامهايموثر و درست را كُند      
ه ي سـرما  يك نـوع  يـ  دموكرات يهـا جاد نهاد يا.  ما خواهد داشت   يهاي حقوق و آزاد   ي برا يادي ز ي منف يهاامديطور حتم پ  

 . ماستيهايت، و حقوق و آزادي سالمت، امني رويگذار
. ميكنين مساله را فراموش مي اوقات ايما بعض. ستين) اتيح (يتر از خود زندگز با ارزش يچ چيد گفت، هيت بايدر نها

 اسـت  يهر بحران همچون فرصت. ميه بازگرديگر به اصول اوليده كه بار د  يد زمانِ آن رس   يشا. م است ين همان عقل سل   يا
 .اكنون انتخاب با خود ماست. استها را اصالح كرديها و سه يتوان از آن درس گرفت و رويكه م
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  ل مبارزه با کروناه داران خط اويطال
  در اغمای پرستارینهاد ها/امين اي عدالت حداقل در ایبرقرار

  ١٣٩٩ن ي فرورد١٥نه يخانه پرستار، آد
  

 آشنا شدند، يت شغل پرستاريشتر با اهميبه لطف كرونا مردم ب:  خانه پرستار گفت  ي مركز ي عضو شورا  يديمحمود عم 
 . تش  همجنان ادامه  دارديز مظلومين روزها نيشته شده بود ا مظلوم نگه دايان متمادي كه در طول ساليحرفه ا

 الزم به ذكـر  يان بوده و اما نكته  يز ع ي خاص ن  ين روزها ي در ا  ي حت ي مسووالن نظام سالمت به پرستار     ينگاه استثمار 
 .  كننديشه در بحران كار ميد مردم بدانند پرستاران همين است كه بايا

 متعارف يهاژه است كه باعث در هم شكسته شدن انگاره ي بزرگ و وي اجتماع- يروان ييك فشار زايقت يبحران در حق
 ي كه به وجود مـ يا تازه يهاازيها و ندها، خطري، تهدي و مالي جانيبهاي شود و با آسي مي اجتماعي و واكنشها يزندگ
 .آورد

نده به وجـود  يا به صورت فزا  ي و   يه طور ناگهان  ا توسط بشر ب   ي و   يعي كه به طور طب    ياحادثه  :  ادامه داد  ين فعال صنف  يا
از بـه اقـدامات   يـ د كه جهت بر طرف كردن آن نيل نماي تحميا به گونه ي به جامعه انسان  ي و به مشقت   يد و سخت  يآ يم

ف ي مشترك تمـام تعـار  يژگين وي بحران ارائه شده است اما مهمتري براياريف بسيالبته تعار.  و فوق العاده باشد    ياساس
 .   استي و مالي جانيبهاي، وجود آسي احتماع– ي، وجود فشار روان)ر استاندارديا غي (يعير طبيت غيك وضعيد وجو

 بـه طـور مـداوم در        ي شود كه پرستار   يم به وضوح مشخص م    ي داشته باش  يت پرستار ي به وضع  ي اجمال يحاال اگر نگاه  
 .  كندي ميبحران كار و زندگ

 و ي مانند منـش   ي الزم در كنار پرستار    يروهايد ن ي، كمبود شد  ي پرستار يرويد ن يكمبود شد : د كرد ي تاك يديمحمود عم 
، عـدم   ي اجبـار  يل اضافه كـار   يفه، تحم ي خارج از وظ   يل كار اضاف  يط كار، تحم  يت مح ين امن ي، عدم تام  ي كمك يروهاين

 سطوح مربوط به يه يل در كين المللي بيت استانداردهايا، عدم پرداخت به موقع، عدم رعايپرداخت مناسب حقوق و مزا
 از نظـر    ي پرسـتار  يه جامعـه    يـ ار گـسترده عل   ي بس ي عدالت ي خدمات، ب  ي ارائه   ي در نحوه    ي پرستار ي حرفه   يخوزه  

 يريزان اطاعت پذيران بر اساس مينش مدي و گزيسته ساالريت شاي، عدم رعايتيري مديم پستهايپرداخت كارانه و تقس
 ي ماننـد اعطـا  ي در حق گروه پرستارين اصول اداريه تريت اولين و عدم رعا   ن در حق پرستارا   ي قوان يمحض، عدم اجرا  

 كار يط بحراني همواره در شراي دهد كه پرستاريگر قابل ذكر به وضوح نشان مي موارد دياري و بسي و استعالجيمرخص
 . دي نماي خدمات مي كند و ارائه يم

زات جان باختند در واقع حق شـان  ين درست و به موقع تجهيمل عدم تاي كرونا به دلي از همكاران كه در ماجرا    يتعداد
 .ع شده و متاسفانه جان شان را باختنديي شاغالن مشاغل سخت تضي با استفاده از قانون بازنشستگيدر بازنشستگ

ز  ا يمـرگ ناشـ    (ي را به سندروم كاورشـ     ي ناگهان ين مرگها يها ا يليم كه خ  ي بود ياري بس ير كرونا شاهد فوتها   يام غ يدر ا 
 .ق باشديا تحقيان نامه ين موضوع پاي تواند همي دهند كه البته ميربط م) فشار كار

 روز حقوق بازنشسته كنـد  ١٠ن امروز وزارت بهداشت اعالم كند كه حاضر است پرستاران را با ده سال سابقه و       ياگر هم 
 .  خواهند كردي از پرستاران اقدام به بازنشستگياري شك تعداد بسيب



 18 

هـا در نظـام سـالمت از كـالن تـا      ينير گزي در مديسته ساالريده گرفته شا  ين بحرانها كه حاصل ناد    ي تمام ا   متاسفانه
 .  زنديب مين است به سالمت جامعه آسييپا

 زد هر چند خواب مسووالن مربوطـه        ي كنم كه تلنگر   يمن از كرونا تشكر م    : ان اظهار داشت  ي در پا  ي مركز يعضو شورا 
ت يران عمالً بـه وضـع  ي بزرگ ملت اي هر چه هست حداقل جامعه    ياز به زلزله دارد ول    يت و ن  ن حرفهاس ين تر از ا   يسنگ

 يدوارم كمك كنند تا با رفع بحران بـه حفـظ سـالمت            ي بردند و ام   ي سالمت شان پ   ي مراقبت ي جامعه   ياسفناك و بحران  
 .  كرده باشنديانيخودشان و خانواده شان كمك شا

ست يـ  اجرا نـشده، بـد ن      يان وعده   يك م يو معاونت سطحش مصوبات اش در حد         خواب است    ينك كه سازمان صنف   يا
 .نديمه نماي خودشان را بيت سالمتي پرستاران بشتابند تا در نهاياريمردم به 

  
  س جمهور رايي نوشت رید و پين نامه را بخوانيا

  ١٣٩٩ن ي فرورد١٩ران، سه شنبه ي عصر ا- يجعفر محمد
  
همـه  . د با پروتكل فعـال شـوند      ين با ي فرورد ٢٠ بعد از    يكسب و كارها  . پروتكل فعال باشند  د با   ي همه با  يديمراكز تول «

 ٩٩ن  ي فـرورد  ٢٠ بعـد از     ي اقتـصاد  يتهايمشخص و ابالغ شود چون همه فعال      ) ني فرورد ٢١پنجشنبه  (پروتكلها تا فردا    
 » .د آغاز شوديبا

 يمانيمان شود؛ آن روز اما پشيار پشيب بسي و غربي عجين بي چني از دستوري نه چندان دور، حسن روحانيد روزيشا
 .را سود نخواهد بود

ر فـشار   ي كه ز  يشت مردم است، مردم   ي مسوول مع  ياو به هر رو   . س جمهور قابل درك هستند    يي ر ي اقتصاد يدغدغه ها 
 .ز محتاج نان شبي نياريهستند و بس... ت و يري، سوء مديكاري، بي بودجه، تورم، گرانيمها، كسريتحر

  بود؟"نان"شه يد در اندي، با"جان"ا با به خطر انداختن يآ: ن استي ايا سوال اصلام
 . شان باشديد پاسخگويس جمهور بايي رسد شخص ريگر كه به نظر ميو چند سوال د

 
 س جمهوريي ريآقا

حـت عنـوان    حضور كارمنـدان در ادارات را ت      يت اصناف و محدودساز   يت فعال ين، محدود يان هفته اول فرورد   يشما در پا  
 رهنگامي و دي ناكافيد؛ اقداماتي اعالم كردي اجتماعيطرح فاصله گذار

مـاران كـم شـده    يد؟ كرونا كنترل شده اسـت؟ تعـداد ب   يتها را بردار  ين محدود يد ا ي خواه ي افتاده كه م   ياكنون چه اتفاق  
 د؟ي كرونا را كشف كرده ايافته است؟ دارويها كاهش ياست؟ تعداد فوت

 
باً دو برابر شده    ين تقر يل فرورد يان به كرونا نسبت به اوا     ي دهد، آمار مبتال   ي وزارت بهداشت خودتان م     كه يطبق اطالعات 

 ي اقتـصاد يتهايه فعاليد كلي دستور داده اي چه منطقيپس رو. است؛ در واقع، اوضاع بدتر شده كه بهتر هم نشده است 
 د سركار حاضر شوند؟ين دو سوم كارمندان باي فرورد٢٣د از ي مقرر داشته ايگريز در دستور دياز سر گرفته شود و ن
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 يتهاين محدوديده است، حال اگر هميها در كشور به دو برابر رس      يير، آمار كرونا  ي دو هفته اخ   يكي يتهايبرغم محدود 
 .د زدي را رقم خواهيد، معلوم است كه چه فاجعه ايم بند را هم بردارين

 ي هشدار داده است، شما در كـشور     يي زودهنگام كرونا  يتهايرفع محدود  نسبت به    ي كه سازمان بهداشت جهان    يدر حال 
 كـه   ي "ريتـدب "ن كار بـا     ي ا يكجا! د؟ي ده يتها م ي قرار دارد، دستور به رفع محدو      يي تلفات كرونا  ي باال يكه در رده ها   

  دارد؟يد همخوانيس جمهور شده اييشما با شعارش ر
 در همان حال شما دو يد در خانه بمانند ولي خواهيشت تان از مردم مر بهدايچگونه شب و روز خودتان، دولت تان و وز

 شـود  يسـر كارشـان برگردنـد؟ مـ      ... د كارگران و كارمندان و اصـناف و         يك كفش كه الّا و بلّا با      يد در   يتان را كرده ا   يپا
  شود در خانه ماند و در همان حال در اداره و مغازه و كارخانه بود؟يد چگونه مييبفرما

ارد يـ لي م١.٤ن ي چـ يي كرونـا يرهاي ركورد مرگ و ميونيلي م٨٠ران ينده، اي دو روز آ  يكيحواس تان هست كه در      چ  يه
  شكند؟ي را مينفر

 يد اوضـاع را عـاد  ي رسد كه شما از همان اول هم قصد داشتيد؟ البته به نظر م  ي كن ي م ي ساز ي عاد يپس با چه منطق   
 كرونـا  يد در جلسات ستاد مل   يستي حاضر ن  ي گردد و حت   يل معمول بر م   ز به روا  يد از شنبه همه چ    يد كه گفت  يجلوه ده 

 د،يبرخالف همه اعضا ماسك هم بزن
.  آغـاز شـود    ي اقتـصاد  يتهـا ي، فعال "پروتكل"ت  يد كه با رعا   يشما در دستور خودتان گفته ا     ! س جمهور يي ر ي آقا يراست

 :دين چند سوال پاسخ دهيلطفاً درباره پروتكل تان به ا
ن چـه  يـ  روزمره را انجام داد و كرونا هـم نگرفـت؟  ا      ي عاد يتهاي توان فعال  ي است كه بر اساس آن م      يوتكلن چه پر  ي ا -

 كننـد   ينه م يستند و قرنط  يكا بلد ن  يا و آمر  يتالين و كره و هند گرفته تا فرانسه و ا         ي از چ  يچ كشور ي است كه ه   يپروتكل
 د؟يده اي شما به آن رسيول
 ندارنـد؛  ي اختـصاص يد و اصناف كه همه شـان مثـل شـما راننـده و خـودرو             ي تول يا كارمندان دولت، كارگران واحده    -

 خواهد ين پروتكل شما چگونه ميحاال ا.  به سر كارشان بروند و برگردنديل حمل و نقل عمومياكثرشان مجبورند با وسا
خودتان برقرار كند؟ چگونه  ي اجتماعين افراد را براساس طرح فاصله گذاري بي، اتوبوس و مترو فاصله دو متريدر تاكس
گر و ارباب رجوع قرار دهد؟ ي از همدي تواند كارگران و كارمندان را در فاصله دومتريد مي ادارات و خطوط توليدر اتاقها

 ك نشود؟ي به آنها نزدي كسيرند وليد و فروش شان را از سر گيچگونه اصناف خر
 .شكشيه اش پيد، بقيك معما را با پروتكل تان حل كنين يشما فقط هم

از .  شـود يروس كرونا جمع نميز وي شود، با پروتكل پروتكل گفتن نين نم يريهمان طور كه با حلوا حلوا گفتن دهان ش        
ت فاصـله  يـ نـه و رعا يقرنط": ك راه دارديـ ا دستكم كنترل آن تا قبـل از كـشف واكـسن و دارو، تنهـا     ين رفتن كرونا    يب

ا يـ چ كـس در دن    ي هم هست به نام پروتكل كه به عقل ه         يگريد راه د  يعتقدا شما م  ي گو ي ول "ي و بهداشت فرد   ياجتماع
 !! شخص شمايا حتيده جز دولت شما ينرس

 ندارد؟ قطعـاً    ينه كردند، تبعات اقتصاد   ين همه كشور كه قرنط    ي مگر در ا   ي دارد ول  ينه تبعات اقتصاد  ي دانم كه قرنط   يم
اً آنقـدر  يـ  داننـد و ثان ي مـ "انـسان " كـه  "عـدد "گان كرونا را نه     ان و جان باخت   ي شان اوالً مبتال   ي دولت ها  يكه دارد ول  

د و مـردم را در دو       يـ ن كن يز چنـ  يـ شما ن . نه را به حداقل برسانند    ي قرنط ي اقتصاد يامدهاير دارند كه پ   ي و تدب  يستگيشا
 .دين مردم مضطرب وارد نكنين استرس بر ايش از ايد و بي قرار نده"نان" و "جان" يراه
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، در ي و اقتـصاد ي اداريتهـا يع فعال ي سـر  يد، هر چند با راه انـداز      ي به ماجرا نگاه كن    ي و اقتصاد  يماد اگر كامالً    يحت
ر يـ  اش دامنگ يان مدت و بلند مدت، تبعات سوء اقتـصاد        ي در م  ي كند ول  يكوتاه مدت چرخ مخدوش اقتصاد تلق و تلوق       

 . زودگذرش خواهد بوديشتر از منافع احتماليكشور خواهد شد و ضررش ب
 !ي روحانياآق

رد ي مي شان بر اثر كرونا ميكيقه ي دق١٠ر كرونا هستند و هر   ي كه امروز درگ   ين مردم ي هم يد كه با رأ   ياد دار يهنوز به   
 د؟يس جمهور شده ايير

 در مقابله بـا كرونـا   يت اجرا دارند، به تجربه جهاني كاغذ قابلي كه فقط رويي اختراع پروتكلهايادتان هست، به جاياگر  
د پـدران و    يـ ده، نگذار يب د ي آس يف و كسب و كارها    ي به اقشار ضع   ي مال ي كمكها ينه و اعطا  ي قرنط يد و با اجرا   يونديبپ

 .ر خاك و آهك، دفن شونديزان شان پرپر و در غربت تمام زي چشم عزين كشور جلويمادران و دختران و پسران ا
 ي سـرافكندگ ي بـرا  يد به سـند   يداً صادر كرده ا   ي كه جد  يد دستور ي مرگبار است؛ نگذار   يامدهاي نوشت شما، پر از پ     يپ

 ....ه االشاره يل شود و العاقل تكفيت شما تبدي و محكوميخيتار
 

 از دارديگر نيون پرستار ديلي م۶جهان به 
  ١٣٩٩ن ي فرورد١٩وم، سه شنبه يا الي روسيلنا به نقل از خبرگزاريا

  
روس كرونا بـه پـنج      يوع و يه ش ي جهان در سا   يه خدمات بهداشت   اعالم كرد ك   ي ا هياني با انتشار ب   يسازمان بهداشت جهان  

 .از دارديگر ني هزار پرستار د٩٠٠ون و يليم
ن گزارش  ين در ا  يهمچن.  در جهان وجود دارد    يون كارمند پرستار  يلي م ٢٨باً  ين سازمان متذكر شد كه هم اكنون تقر       يا

ش ي هـزار نفـر افـزا   ٧٠٠ون و يـ ليزان چهار مي به م٢٠١٦ تا ٢٠١٣ يهان ساليآمده است كه تعداد پرستاران در دوره ب      
 .افته استي

ن كمبود ي هزار پرستار كم دارد كه ا٩٠٠ون و يلي م٥د كرده است كه جهان حدود ي همزمان تاكيسازمان بهداشت جهان
 .دتر استين شدي التيكاي آمري از كشورهاياريترانه و بسي مديايا، شرق دريقا، جنوب شرق آسيدر آفر

 از تعهد خـود     ي از رهبران جهان خواست به عنوان بخش       ٢٠٢٠ بهداشت   ي بهداشت به مناسبت روز جهان     ي جهان سازمان
 .ها داشته باشندها و ماما بر پرستاريشتري بيه گذاري همه، سرمايدر قبال سالمت برا

 ي، شـعار روز جهـان     يهـا در پاسداشـت سـالمت جهـان         پرستاران و ماما   ياتيد بر نقش ح   ي با تاك  يسازمان بهداشت جهان  
 از تعهـد  يقرار داد و از رهبران جهان خواست بـه عنـوان بخـش   » ميت كنيها حمااز پرستاران و ماما«بهداشت امسال را    

 .ها داشته باشندها و ماما بر پرستاريشتري بيه گذاري همه، سرمايخود در قبال سالمت برا
 ارائه ياتي نظام سالمت خدمات حيها ردهيدهند، و در تماميمل ي جهان را تشكي از كادر درمانيميش از نيپرستاران ب

 بـوده   ي سالمت جهـان   ةدكنندي تهد يهايريگن امروز، پرستاران در خط مقدم مقابله با همه        يرباز، و همچن  ياز د . دهند يم
 .اند
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 يمان جهـان سـاز .  جهـان را بـارز كـرده اسـت    ة كار سالمت در عرصـ   يرويت ن ي به تقو  ياز فور ي ن ١٩دي كوو يريگهمه
ن بخـش  يتـر ت بـزرگ  يوضـع » ٢٠٢٠ در جهان سـال     يت پرستار يوضع«ن گزارش خود با عنوان      يدتريبهداشت در جد  

 . قرار داده استيل مورد بررسي كار سالمت را به تفصيروين
 يار بـرا د تيـ  اولويهـا  كار پرستار و حوزه يرويتوجه در تعداد ن قابل ي از وجود شكافهاين گزارش حاكي اي هاافتهي

 در سرتاسـر جهـان و بهبـود سـالمت           يت پرسـتار  ير تقو يت در مس  ي، مشاغل و هدا   ي در آموزش پرستار   يگذاره  يسرما
 . استيهمگان

 در هر نظـام سـالمت   ينكه پرستاران ركن اساس  يان ا ي بهداشت، با ب   يركل سازمان جهان  يسوس، مد يتدروس آدهانوم قبر  
 نقـش   ين گزارش جهان  يا:  افزود يو.  قرار دارند  ١٩-ديه كوو ي مقدم نبرد عل   شتر پرستاران در خط   يامروز ب : هستند، گفت 

 ي الزمه بـرا   يبانيم كه آنها از پشت    ين باش ي شود مطم  ياداور م ياو  . منحصر بفرد پرستاران را به ما خاطرنشان كرده است        
  . برخوردار هستنديپاسداشت سالمت جهان

 
  ديالاقل شما به داد ملت برس! ندگان مجلسينما

  و مرگ مردمیماري بیعني روزمره یت هاي زودهنگام فعالی سازیادع
  ١٣٩٩ن ي فرورد٢٢نه يران، آديعصر ا

  
، ضمن انتقاد از ي اسالميندگان مجلس شوراي به نمايران در نامه اي عصر اي خبريليت تحلير ساياز و سردبيصاحب امت

 روزه و ١٤نـه  يب قرنطيها خواسـت بـا تـصو     يز مجلس نده، ا ي از هفته آ   ي كردن تعامالت اجتماع   ي عاد يم دولت برا  يتصم
ها بر اثـر  يرانير ايش مرگ و ميش كرونا در جامعه و افزايش از پير، مانع از گسترش ب  يب پذ ي به اقشار آس   يشتيكمك مع 

 روس شوندين ويا
  

 :ر استي به شرح ز"يجعفر محمد"متن كامل نامه 
 ي اسالميندگان محترم مجلس شوراينما

 سالم
ز مبتال شده ي ني مرگبار كرونا هستند و تعداد پرشماريماريبه ب در معرض ابتال  يرانيون ا يلي كه دهها م   يالدرست در ح  

ت ين وضـع ين كه شما چگونه با ايا. دي تان هستيندگي نماين هفته هاي كردن آخريا درگذشته اند، شما در حال سپر  ي
 .ان وكالت تان استن آزمون دوري ترين و قطعاً جديد، آخري كنيدشوار برخورد م

ن، بـه علـت    ي است كه در سه هفته اول فـرورد        ين در حال  ي از كرونا، همچنان باالست و ا      ير ناش يزان ابتال و مرگ و م     يم
زان يـ  تـردد، م   يتهايت صنوف، كاهش تعداد كارمندان در ادارات و محدود        ي فعال يجاد شده برا  ي ا يتهايالت، ممنوع يتعط

 . بوديحالت عادار كمتر از ي بسيارتباطات انسان
 يي بـه انفجـار كرونـا      يش تعـامالت اجتمـاع    ي كنند كه افزا   يحال برغم آن كه متخصصان و كارشناسان صراحتا اعالم م         

 اصـرار دارد كـه      يبين باره هشدار داده است، دولت به طور عج        ي هم در ا   ي سازمان بهداشت جهان   يد و حت  يخواهد انجام 
 . برگرداندي حالت عاد كشور را بهيتهاينده فعاليظرف چند روز آ
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، باشـگاه  يت چند صنف مانند گرمابه، اسـتخر، آموزشـگاه راننـدگ   يضه اعالم كرده اند فعالي نبودن عر  ي خال يالبته برا 
ن چند صنف و    ير هم يروس تقص يوع كرونا و  ي ش ييبه عنوان مشاغل پرخطر ممنوع است؛ تو گو       ... شگاه  و    ي، آرا يبدنساز

 .ره انتقال نداردي زنجيري در شكل گي نقشي ارتباطات گسترده انساند بوده است ويپاساژ و مركز خر
 ! ملتيوكال

 . از موكالن شما منجر خواهد شدياريم دولت، خالف نظر كارشناسان و متخصصان است و به مرگ بسين تصميا
ز بـر  يـ نـك ن ياد و انه و كنترل كرونا از دسـت د ي قرنط يام نوروز را برا   ي ا ييندگان مردم، فرصت طال   ياب نما يدولت در غ  
 . غلط و مرگبار خود اصرار دارديهمان مش

د به ادارات و كارخانه ي االجبار باي كه عليرانيون ايليا دهها ميل شوند، آيم كه آن چند صنف موسوم به پرخطر تعطيريگ
 ت كنند؟ي را رعا"يفاصله اجتماع" ياتي توانند اصل حيها و كارگاهها و مغازه ها بروند، م

، بـه  يل حمل و نقـل عمـوم  يد كه مردم در وساي دانيد اما حتماً م   ي سوار اتوبوس و مترو شده ا      ين بار ك  ي آخر  دانم ينم
گر يكـد ي را از ي دو متـر ين كه بتوانند فاصـله بهداشـت      ي فاصله از هم هستند، چه رسد به ا        يك و گاه ب   يار نزد يناچار بس 

 .حفظ كنند
 هر روز به سـر كـار   ي و اداري اقتصاديتهاي فعاليري كه با از سرگيراني اونهايلي داند كه مي ميمين رو، هر عقل سل   ياز ا 

رند، حال بماند ارتباطات ي گي كرونا قرار ميمارير رفت و برگشت، در معرض بي در مسي جديخواهند رفت، به طور جد
 .ر در محل كاري ناگزيانسان

ستم يـ د فشار بر كادر و سيان، تشديش مبتالي افزا كرونا،ي ملي كرونا به سونامي كشوريدميل اپي تبد يعنيت  ين وضع يا
 .ي و اقتصاديده اجتماعي عديبهاي گسترده و آسيرهاي، مرگ و ميدرمان

 د؟يت داري رضايت دلهره آوري كه در معرض خطر هستند، به چنان وضعين مردميندگان هميا شما به عنوان نمايآ
 يت نگران جان شان هستند و شما هم كه تا كنـون اقـدام              دهد، مل  ينه نم ي اصرارش به عدم قرنط    ي برا يحيدولت توض 

 بر جامعه و    يري ناپذ ينيش ب ي تواند ادامه دار باشد و ممكن است تبعات پ         يت نم ين وضع يا. دين باره نكرده ا   ي در ا  يجد
 .ل كندي اش تحمياسي نظام سيحت

 توان ين كرد، پس نميران روزمزد را تامشت افراد كم درآمد مانند كارگي شود معين گزاره مطرح بود كه چون نميقبالً ا
ك يز آغاز كرده و با برداشت ي را نيشتي معياكنون اما دولت پرداخت كمكها.  بمانندينه خانگياز مردم خواست در قرنط

 ماننـد  ي تـوان دولـت را ملـزم كـرد از منـابع     ين ميهمچن. ت شده استيز موافقي ني از حساب توسعه مل يارد دالر يليم
 .ده كمك كنديب ديبه اقشار كم درآمد و صنوف آس... ن و ياز كاهش مصرف بنز يره ناشيذخ

 روز ١٤ند اگر تنها ي گوي از كارشناسان م   ياريبس.  وجود ندارد  ينه و محدودساز  ي عدم قرنط  ي برا يگر بهانه ا  ين د يبنابرا
 رود، هـم چرخـه      ين مـ  يبط از   ي پخش شده در مح    يروسهايل كند، هم و   ي به حداقل برسد و به صفر م       يتعامالت انسان 

 روز، كرونا   ١٤در واقع بعد از تنها      . رندي گ ي تحت درمان قرار م    يت با ثبات تر   يان در وضع  ي شكند و هم مبتال    يانتقال م 
 .ابدي ي كاهش ميان و فوت شدگان به طرز آشكاريزان مبتاليد و مي آيشه كن هم نشود، تحت كنترل در مياگر ر

دو هفته "  را بر " باال" ر ي جامعه و مرگ و مي عاديتهايفعال" تواند ي ميچه منطق: ستن اي پاسخ ايحال سوال ساده و ب
  مرجح سازد؟"نييار پاير بسينه و مرگ و ميقرنط
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ال يا ريرد را معادل چند دالر ي مي كه بر اثر كرونا مي كنند، هر انسانيد مي امور تأكي سازي آنان كه بر عاديبه راست
 م گرفت؟يد و تصميشي اندين فاجعه بار و صرفاً مادي توان چنياساً ما اسيو آ! حساب كرده اند؟

 به شـما  يد؛ قانون اساسي تان را انجام دهيندگين كار تمام دوران نماي تان، مهم تريندگي نماين هفته ها  ين واپس يدر ا 
، يات جهـان يـ  از تجربيريـ گن با بهره يبنابرا. دييد و هم بر آن نظارت نماياجازه داده است هم دولت را ملزم به عمل كن      

 ١٤نـه  ير، قرنطيب پـذ يشت اقـشار آسـ  ين معير ضرور، كمك به تاميت صنوف غيد به ادامه توقف فعال   يدولت را ملزم كن   
 . روز١٤ به مدت ي و حقوقي اداري و مهلتهايروزه، كمك به صنوف متضرر از كرونا توقف همه تعهدات مال

 يك نفـر مـ  يقه ي دق١٠ شود و هر ي به كرونا مبتال م يرانيك ا يقه  يهر دق طبق آمار خود وزارت بهداشت،      ! ديدرنگ نكن 
 . است با فاجعهيقه تعلل شما مساوين هر دقيبنابرا. رديم
ران در اتوبـوس و متـرو و اداره و          يـ  از مردم مظلوم ا    ياريتها در جامعه، بس   ي شدن فعال  ي وجود دارد كه با عاد     ين نگران يا

م كـه  ي مواجـه شـو  ي آتي دهشتناك در هفته هايمبتال به كرونا شوند و با انفجار  ... نه و   بانك و مغازه و كارگاه و كارخا      
 .اورنديز نتوانند در برابرش دوام بي ما ني درماني ساختارهايحت

 شود و نـه اتفـاق   يخش متوقف مي ماند، نه تاري با جهان باز مينه، نه كشور از رقابت اقتصادي روز قرنط١٤د با  يباور كن 
 است و كار يماري ماست، گسترش بيش روي در حضور كرونا، آنچه پي تعامالت عمومي سازياما با عاد.  افتدي ميخاص

 يامـدها يار بـزرگ و پ    ي بـس  ي اقتـصاد  يبهاي سراسر كشور و آس    ي و كارگران گورستآنها   ي درمان ي كادرها يطاقت فرسا 
 ياسي سي و حتيخسارت بار اجتماع

 !ديران برسيبه داد مردم ا
 يدجعفر محم
  "رانيعصر ا" ي خبريليت تحلير ساياز و سردبيصاحب امت

  
  کنند  ی اخراج میا از پرستاران تمام نشده که فله یيسراحه يهنوز مد

    کار هستندیروي نیسازاستگذاران حوزه درمان به دنبال ارزان يس
   ١٣٩٩ن ي فرورد٢٥لنا، دوشنبه يان، ايديم وحيمر
  

  ي بد با پرستاران شركتيي سالمت وزرات بهداشت و برخوردهايشركت آوا/ستثمار پرستارانكاران به نفع ايارتش ب
 بخـش  يمارسـتانها يل و اخـراج پرسـتاران از ب    يران نگذشته است كه خبـر از تعـد        يوع كرونا در ا   يهنوز دو ماه از آغاز ش     

 كـه طبـق     يرسد؛ پرسـتاران  ي نفر م   هزار ٨ تا   ٧ به حدود    يت پرستاران بخش خصوص   يجمع. رسدي به گوش م   يخصوص
  .شوند يقانون كار استخدام م

 مـسووالن و وزارت بهداشـت و درمـان    يهايهـا و سـخنران  وع كرونا در مـصاحبه     يام ش ي پرستاران در ا   يهنوز مدح و ثنا   
ـ   .  از اخراج به راه افتاده است      يخاموش نشده، كه موج     يغلت شـ يـ  كـه پرسـتاران انتظـار داشـتند امن       يدرست در دوران

د بزنـد و اوضـاع و   يـ  را كلي و طرحي پرستاران شركتيل قرارداد كاريدا كنند و وزارت بهداشت و درمان تبدي پ يشتريب
   .ل و اخراج آغاز شديآور بهبود ببخشد، تعدق موارد الزام ي را از طرياحوال پرستاران بخش خصوص
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 ي هزار نفره پرسـتاران شـركت      ٣٠ت  ي و جمع  ي هزار پرستار بخش خصوص    ٨ تا   ٧ش از   يت ب يست كه وضع  ين درحال يا
 كارگران و پرستاران ي برايزيچگونه نظارت و دستاوياخراج در اوج بحران بدون ه. ستي اصالً خوب نيت شغليبدون امن

وع كرونـا   ي كه تا قبـل از شـ       ييمارستانهاين كه در اوج اوضاع بحران ب      يست اما ا  ي ن ي ا  امر تازه  ي و بخش خصوص   يشركت
   .راد داردي كار ايك جايدهد  ياد داشتند، نشان مينگفت و ز هيدرآمدها

  
 آن هـم    ين اتفاق يچن: ر بهداشت و درمان نوشت    ي به وز  يادر نامه ) يس كل سازمان نظام پرستار    يير (يگيرزابيمحمد م 

 يابـر ن و چنـد بر ي سـنگ ي هـا  ز و به مدد تعرفـه     ي كه سالهاست از محل تالش و كوشش پرستاران عز         ييمارستانهايدر ب 
مارسـتآنها  ين گونـه ب يد سهامداران محترم و مسئوالن ا     ياردها تومان سود و درآمد، عا     يلي سالمت؛ م  يخدمات و مراقبتها  

ت همـه  ياز باشد نه چند ماه بلكه سالها، پرسنل خود را حما  ي اگر ن  يمارستانها حت ين ب يا.  است ي شگفت يكرده است، جا  
 هنـوز دو  يكنند، بلكه در كمال تعجب و ناباور    ين اقدام را نم   ياكنون نه تنها ا   ند، اما   ي نما يژه حفاظت مال  يجانبه و به و   

انـد كـه    كـرده  ين كردن پرسـتاران ينشل و خانه ي شروع به اخراج، تعد    يا طور گسترده    ماه از موضوع كرونا نگذشته؛ به     
  .اندمارستآنها بودهين بي عمر خود را در خدمت اين سالهايبهتر
.  اسـت يطرفانـه و خنثـ  ي كامالً بي موضعيت از پرستاران بخش خصوصي حمايجااستدالل دولت به     يطين شرا يچندر  

ا تـابع   يـ  در تمـام دن    يبخش خـصوص  «:  گفت ي خصوص يمارستانهايل پرستاران در ب   ي درباره اخراج و تعد    يرچيرج حر يا
ل كردند كه ي خود تعديروهاي نيادي زي خصوصيا، بخشهاين در كل دنيهمچن.  خاص خودش استيمالحظات اقتصاد

م به  يتوان يتنها م . مي ندار ياژه  ين رابطه كار و   يما در ا  . ن رابطه حاكم است   ي آن وزارت رفاه است و قانون كار در ا         يمتول
  ».ديگر مدارا كنيم در دوره مشكالت با همديه كني توصي خصوصيمارستانهايب

 همـه بـه   يط و امكانات كار براين شراي بر تأمي مبنيساس قانون ا٤٣فه خود در اصل ي وظيرسد دولت به كل   يبه نظر م  
 در حق كـارگران     ي موقت چنان ظلم بزرگ    يط قراردادها ين شرا يدر ا . اد برده است  ياشتغال كامل را از     دن به يمنظور رس 

  .شدن حد بايرفت واكنش مقام مسوول در وزارت بهداشت به اخراج گسترده پرستاران در هميتوان پذ  يبوده است كه نم
  

  شتريل و اخراج به نفع كسب سود بيتعد

كردند اما اكنون   ين ميها عمده سود خود را تأميق جراحيوع كرونا از طريش از شي پي بخش خصوصيمارستانهاياغلب ب
افته است اما چنان تفكر     يز كاهش   يافته است، درآمدها ن   يمارستآنها كاهش   يوع كرونا تعداد مراجعات به ب     يكه به علت ش   

 از آن را با يكنند بخشي ميستند كاهش سود را تحمل كنند و سعيمارستآنها حاضر نين بي حاكم است كه ايحورسودم
ن يمعتقد است كه اكثر ا) ي پرستاريفعال صنف( مقدم يفي است كه محمد شر   ين درحال يا. ل و اخراج جبران كنند    يتعد

  . اندام دچار ضرر نشدهين ايمارستآنها در ايب
روس ين وي مبارزه با اي كه پرستاران در صف مبارزه با كرونا هستند و از جان خود برايطي مقدم؛ در شرايفيبه گفته شر

 يتـر  يماران هستند و مجبورند ساعات طوالنيم با بين پرستاران هستند كه در ارتباط مستقيگذرانند و اغلب ا  يه م يما
آنهـم در   . ستيـ  ن ي اصـالً اخالقـ    ي خـصوص  يمارستانهايان ب ياماران بمانند، برخورد كارفرم   ينسبت به پزشكان بر بستر ب     

   .زنندي پرستاران حرف مي كه مدام از كرامت و فداكاريطيشرا
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 ياند و اكنون مجبور به ترك كار ممارستانها اشتغال داشته ين بي پرستاران چند سال است كه در ايبرخ: ديافزا ياو م
 يادي قرار دارد و از دست دادن شغل، مشكالت ز         يط بحران يند، كشور در شرا    دا ي م ي كه دولت به خوب    يآنهم وقت . شوند
   . كنديجاد مي اي پرستاران بخش خصوصيرا برا

 را از قبل كـار پرسـتاران كـسب    ين سود هنگفتيش از اي پي بخش خصوصيمارستانهايب:  كند يح م ي مقدم تصر  يفيشر
د؟ آنهـم  يـ آينهمه ولع كسب سود از كجا مي دارد؟ ا يرادي كسب كنند، چه ا    ي سود كمتر  ي دو سه ماه   اگر هم .  اند كرده

ـ اند، چطـور   تالش كردهيمارستانيزات بي به تجهي كمك نقدين و مردم برا  يري خ ي كه حت  يطيدر شرا  مارسـتان  يك بي
ن برخـورد بخـش   يا. اندتانها ضرر نداشته مارسين بيم  كه ايالبته ما معتقد.  از سود خود بزندي تواند اندك  ي نم يخصوص
  .رگذار خواهد بوديه پرستاران سراسر كشور تاثي در روحيخصوص

  
   ندارديز با پرستاران برخورد درستيوزارت بهداشت ن

ا وزارت  يـ ست امـا آ   يـ اراتش ن يـ طـه اخت  ي در ح  ي شده كه مسائل پرستاران بخـش خـصوص        ياكنون وزارت بهداشت مدع   
 مقـدم؛ پرسـتاران     يفيبه گفته شر  . اورده است ين بال را بر سر پرستاران ن      ي بدتر از ا   ي به درجات  ايبهداشت خودش مشابه    

 ييـ روين ن ي تـام  يشـركتها .  اشتغال دارنـد   ي شود به صورت قانون كار     ي هزار پرستار را شامل م     ٣٠ش از   ي كه ب  يشركت
ـ     ي روزهـا عمـل مـ      ني در ا  ي پرستار ي شركت يرويكننده عمده ن  ني سالمت به عنوان تام    يهمچون آوا   از  يكننـد و جزئ

   . سالمت هستندينگ آوايهلد
نجاسـت كـه   يار زشـت اسـت امـا مـشكل ا    ي بسي خصوصيمارستانهايل پرستاران بي مقدم؛ اخراج و تعديفيبه گفته شر  

  . به دنبال ندارندي پرستاران شركتي برايت شغليز امني ني دولتيمارستانهايب
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رمجموعه دولت در نظام بهداشت و درمان كشور ي از استثمار پرستاران ز   ياونه   نم ي پرستاران شركت  ي كار يقراردادها
شتر يـ ش داده اسـت، ب يز تعـداد آن را افـزا  ين روزها ني روزه كه ا٨٩ يدولت با استخدامها  : دي گو ي مقدم م  يفيشر. است

نكه ي صرف اي علوم پزشكيتانهامارسيب. مه استي روزه كار فاقد ب٨٩ يقراردادها. پرستاران را تحت فشار قرار داده است
  .كنندي با پرستاران منعقد مين قرارداديا نباشد، چنير مزاي روزه نكند و مشمول حقوق و سا٩٠قرارداد را 

  .لها را داشته استين اخراجها و تعدي بارها همي علوم پزشكي وابسته به دانشگاههايمارستانهايب: دي افزاياو م
  
   دارندين خصوصمارستاياستگذاران درمان بيس
 در نظام بهداشت و درمان يساز ي پرستاران و آغاز خصوصيت شغلين رفتن امني به سابقه از بي پرستارين فعال صنفيا

م و نـه   يكـار داشـت   ي در وزارت بهداشت و درمان نه پرسـتار ب         يل معاونت پرستار  يتا قبل از تشك   : دي گو ياشاره كرده و م   
  . آغاز شد٩٢ شدن پرستاران از اواخر دولت دهم در سال يشركت.  نشده بوديمارستانها خصوصيآن زمان ب. يشركت

 ندارنـد و مـسووالن وزارت       يت شـغل  يـ  امن يدرست است كه پرستاران بخش خصوص     :  كند ي مقدم خاطرنشان م   يفيشر
زه درمان كشور، استگذاران در حوي از مسووالن و سياديم كه تعداد زي ادانند اما فراموش نكرده ي ميبهداشت خود را بر

  . هستندي خصوصيمارستانهاي بيئت امنايخودشان در ه
 بـود كـه قبـل از حـضور در           يپزشكر وزارت بهداشت و درمان دولت دوازدهم، چشم         ي، وز ي زاده هاشم  يدحسن قاض يس

  . نور شهرت داشتيپزشك چشم يمارستان تخصصي بياندازل راه ي دلبهدولت، 
 ياريپرستار شش ماهه، طرح به. اند كار بوده يروي نيساز به دنبال ارزان     ي و دولت  يصوصرباز بخش خ  ياز د : ديگوياو م 

 يت شـغل  يـ شـد كـه امن    ي ارزان كردن پرستاران بـه كـار گرفتـه مـ           يها برا ده  يك ساله، طرح آموزش پرستار و انواع ا       ي
   .ن بردي سالها از بيپرستاران را ط

ش ي تعـداد پرسـتاران را بـه دو برابـر افـزا            ي آموزش ياستهاي س يسال ط  ٥ حدود   ي مقدم؛ اول ط   يفيبه گفته محمد شر   
الن ي التحـص  هزار پرسـتار بـه تعـداد فـارغ     ١٢هر ساله   . ل شد يالتحص هزار نفر پرستار فارغ    ٦٠ن مدت   ي در ا  يعني. دادند

رقام استخدامها را  اگر اي هزار پرستار استخدام شده است، حت٤ كه در سال گذشته حدود يدرحال. شديپرستار اضافه م 
  . كار وجود دارديايل شده جوي التحص هزار پرستار فارغ٥٠ش از يب. ميري هزار نفر درنظر بگ١٠تا 

توان گفت كـه عـدم      ينم.  كار است  يروي و استثمار ن   يحقوق ي ب يان برا ي كارفرما ين بهانه برا  يترره كار مهم    يارتش ذخ 
 ي بـرا يستيـ برالي نئولياسـتها ي از سيكين كار ي بوده است بلكه ا  يد اتفاق الن و مشاغل موجو   يالتحصغ  تناسب تعداد فار  
ارهـا و   ي مع ي ارتقـا  ينكه در تـالش بـرا     ي ا يجانجاست كه حوزه درمان به    يمشكل ا .  كار بوده است   يرويكاهش حقوق ن  

 كـه   يدرسـت وقتـ   . شتر بـوده اسـت    يـ  كسب سود و درآمد ب     ي برا يشتر بنگاه ي در جامعه باشد، ب    ي بهداشت يهاشاخص
ها اند و مدت از آنها در مبارزه با بحران جان خود را از دست داده      ياديتعداد ز . پرستاران در معرض ابتال به كرونا هستند      

 توانـد داشـته     ي مـ  يي پرستاران چه معنـا    يكارسازيط اخراج و ب   ين شرا يكار از كارفرما دارند، در ا     معوقات كارانه و اضافه   
  !باشد؟
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 رگ چند پزشک و پرستار در جهان شده است؟روس کرونا باعث ميو
  ١٣٩٩ن ي فرورد٢٣زان، شنبه يم
  
ون نفـر   يـ ليم م يان آن از ن   ي كه شمار قربان   ١٩د  يروس كوو يو

 مبدل ي و بحران جهانيدميك اپيفراتر رفته است، اكنون به 
 .ها را به چالش كشانده است از كشورياريشده و بس

 از جوامـع  ي متعدديهاروس كرونا در جهان، بخش يوع و يش
ـ    يرا تحت الشعاع خود قرار است كه شا        ش از  يد بتوان گفت ب

مارسـتآنها و   ي و پرسـتاران در ب     يها، كـادر پزشـك    ر گروه يسا
ك لمـس كـرده و      يـ روس را از نزد   ين و ي خطر ا  يمركز درمان 

 .روس بودندين ويان اين قرباني خود آنان از نخستيحت
ن يـ  بر اثر ابتال به كرونا در سراسـر جـان پرداختـه و بـا ا    ي به موضوع جان باختن كادر پزشك  يك در مطلب  يوزويه ن گايپا

روس كرونا جان خود را از دسـت دادنـد، از   يل ابتال به وي پزشك و پرستار در جهان به دل٢٠٠ش از يعنوان كه تاكنون ب  
 . دهدي خبر م پرستارانين الملي بي شورايير اجراي مديابراز نگران

ع االنتقال دارد پس از گذشت ي سريتيروس كرونا كه ماهيكا، منتشر كرده وينز آمري كه دانشگاه جآنهاپكيبر اساس آمار
 . را به كام مرگ كشانده استيها پزشك و پرستار كادر درمانش از صدين بين مورد ابتال در چيچند ماه از نخست

، آمـار كـادر     يي اروپا يهاان كشور يل شده و در م    يروس تبد ين و يوع ا ي به كانون ش   كايكرونا در حال حاضر در اروپا و آمر       
 .ها در جهان اعالم شده استر كشوريش از سايا بيتالي جان باخته در ايپزشك

 هزار ١٤٧ و ي هزار قربان١٦ش از يگاه سوم در جهان قرار گرفته و بيدر جا» كرونا«روس ي با ويريا كه از لحاظ درگيتاليا
 .ماران از دست دادندين كشور جان خود  را در راه نجات بي پزشك و پرستار در ا١٢٠تال را به ثبت رسانده، تاكنون مب

 گذاشت، اما شـمار تلفـات       ي بر جا  يدا كرد و هزاران نفر قربان     يوع پ ين ش ين بار در چ   يروس كرونا نخست  يبا وجود آنكه و   
 .ر بوده استشتين بيسه با كشور چي در مقاي اندونزيكادر پزشك

 .روس كرونا جان خود را از دست دادندي بر اثر ابتال به وي پزشك در اندونز٢٤دهد تا كنون دست كم يها نشان مآمار
 و پرستاران در سراسر جهـان       ي كادر پزشك  يك، از ابتال  يوزوي پرستاران در گفت وگو با ن      ين المل ي ب ي شورا يير اجرا يمد

 .ه است كرديروس كرونا ابراز نگرانيبه و
مارسـتآنها و  ياد و اسـترس در ب  يـ ل فـشار كـار ز     يـ روس، پرستاران را در سراسر جهان به دل       ين و يوع ا ي گفته است ش   يو

 .ر قرار داده استياستراحت نكردن به شدت تحت تاث
 ين موضوع اشاره كرده كه آلوده شدن و جان باختن كادر پزشكين به اي پرستاران همچن ين المل ي ب ي شورا يير اجرا يمد

 .دهديروس رخ مين وي در برابر ايزات محافظتيل كمبود تجهيمارستآنها بدون شك به دليدر ب
گـاه دوم را از لحـاظ       يا كـه جا   ي نفـر و در اسـپان      ١٩س دسـت كـم      يان پزشكان و پرستاران در انگل     ين شمار قربان  يهمچن

 . نفر گزارش شده است١١روس دارد، دست كم ين وي با ايريدرگ
 ده استي مورد به ثبت رس٢ و ٥ دست كم يان كادر پزشكيز شمار قربانيكا نيدر فرانسه و آمر
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   تن از پزشکان، پرستاران و کادر درمان که در مقابله با کرونا جان باختند١٠۶ یاسام
 ي اجتماعيران و شبكه هاينگ حقوق بشر ايتوريمان: منبع

  
   از رشتيپزشك عموم. اي نيدكتر رضا كوچك -١
   از صومعه سرايمتخصص ارتوپد. يد لطفيدكتر حم -٢
  يمتخصص اطفال از انزل. يوشليامك ديدكترس -٣
   از بابليپزشك عموم. ي صمديدكتر مصطف -٤
   از شهرستان شفتيپزشك عموم. يعي ربيدكتر محمد عل -٥
   از رشتيپزشك عموم. يدكتر محمد محمد -٦
   از بابليهوشيمتخصص ب. يعيد مظفر ربيدكتر س -٧
  متخصص اورژانس از تهران. ي فتح آباديدكتر موس -٨

  متخصص اورژانس از رشت. ييد منصف كسمايدكتر وح -٩
   از بابليمتخصص جراح. ييرويد نيدكتر فر -١٠
   عروق از تهرانيفوق تخصص جراح. يرويب اهللا پيدكتر حب -١١
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  ز زابلمتخصص چشم ا. يزيد عزيدكتر سع -١٢
   از بابليپزشك عموم. م نژاديرج ابراهيدكتر ا -١٣
   از بابليپزشك عموم. دكتر صمد بابازاده -١٤
  زيمتخصص اطفال از تبر. ي فرشي اهرچيدكتر تق -١٥
  ي از ساريپزشك عموم. اني معنويدكتر غالمعل -١٦
   از پاكدشتيپزشك عموم.  رادين روحانيريدكتر ش -١٧
   از تهرانيپزشك عموم. يجي وريدكتر مهد -١٨
   از رشتيمتخصص اورولوژ. انفريل كيدكتر سه -١٩
   از بابلينيمتخصص گوش و حلق وب. دكتر عباس توسن -٢٠
   اورژانس تهراني پزشك عموميگيل بيلوفر اسماعي كتر ن-٢١
   از تهرانيمتخصص روانپزشك. يريدكتر افشار ام -٢٢
  تهران از يمتخصص روانپزشك. يروانيد ايدكتر وح -٢٣
   از آملي روانشناسيدكترا. يرانيرميدكتر سورنا م -٢٤
   از اصفهانيپزشك عموم. رانير شيدكتر اردش -٢٥
  جراح فك وصورت از تهران. يزديل يدكتر اسماع -٢٦
   از گلستانيپزشك عموم. يوسف موسويد يدكتر س -٢٧
   از رشتي زاده،پزشك عموميدكتر محمد بخشعل -٢٨
   از ساوهي هنديمتخصص داخل. تامدكتر رائوال راگو -٢٩
  متخصص پوست از تهران . يغمائيوان يدكتر ك -٣٠
   از گرگانيمتخصص عفون. يدكتر عبداهللا عباس -٣١
  پزشك از مشهد.  وجدانيدكتر مرتض -٣٢
   در خراسانيپزشك عموم. يرازي محمودخان شيدكتر عل -٣٣
   از پاكدشتيپزشك عموم. ينيدرضا مهيدكتر حم -٣٤
   در كرمانشاهي؛ پزشك عموميتر مهرداد نوروز دك-٣٥
   از پاكدشتيپزشك عموم. دكتر ارسطو رستم نژاد -٣٦
   از قمينيمتخصص گوش،حلق وب. ين جوهريدكتر حس -٣٧
  از تهران. يهوشيمتخصص ب. يسور بعلبكيدكتر م -٣٨
  فوق تخصص خون از بجنورد. يويحيد يدكتر وح -٣٩
  شك از تهراندندانپز. يرمجد سجاديدكتر ام -٤٠
   از كاشانيد فرهاد پزشك عموميدكتر مج -٤١
   از آذرشهريهوشيمتخصص ب. يرعباس هاشميدكتر م -٤٢
   از كرجيپزشك عموم . يرين احمد ميدحسيدكتر س -٤٣
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   از نكايپزشك عموم. اني عابديدكتر مجتب -٤٤
   از تهرانيپزشك عموم. يد رضا حجاران طوسيدكتر حم -٤٥
  داروساز از تهران. ينعليزدرضا يدكتر حم -٤٦
  داروساز از رشت. يريراميدكتر عبدالشكور هژ -٤٧
  داروساز از مازندران. يدرضا داووديدكتر حم -٤٨
  داروساز از تهران.  پورهاشميدكتر محمدعل -٤٩
   از رودسريشگاهيمتخصص علوم آزما. يد مومنيدكتر سع -٥٠
   از قميپرستار بهشت. يليطاهره اسمع -٥١
  پرسنل كامكار از قم. يم آبادي سلاحمد -٥٢
  مارستان از رشتيپرسنل ب. محمد قادر نوروز مهر -٥٣
  ست از تهرانيوتراپيزيف. ر رضا هنركاريام -٥٤
  شبكه بهداشت از رامسر. يد محدثيجمش -٥٥
  الني از گيپرسنل علوم پزشك. شرويوش پيدار -٥٦
  پرسنل مركز سالمت از بروجن. يانيح اهللا كاويذب -٥٧
  هي اشرف-پرستار از آستانه. ن زادهيمان معيا -٥٨
  پرستار از كاشان. ن زادهي حسيقربانعل -٥٩
  يپرستار از انزل. يبينه اديتهم -٦٠
  پرستار از آبادان. يرضا پورساك -٦١
  پرسنل اختر از تهران. رضا روستا -٦٢
  پرسنل شفا از تاكستان. يه عدالتيحان -٦٣
  ماما از رشت. انيكيانوشه ب -٦٤
   از بابليهوشيكارشناس ب. اي نيجواد جالل -٦٥
  كارشناس اتاق عمل از كاشان. محسن خادم -٦٦
   سرا-بهورز از صومعه. يه رونقيرق -٦٧
  ي مركز بهداشت از ساريماما. يعظمت موسو -٦٨
  النيپرستار از گ. د نوشاديناه -٦٩
  بهورز از شفت. يغالمحسن قربان -٧٠
  اض بخش از تهرانيپرستار ف. انيميشهروز كر -٧١
  اب از مشهديپرسنل كام. حسن ارباب -٧٢
  مارستان از فومنيپرسنل ب. بانو خوشگفتار -٧٣
   از رشتيپرسنل راز.  پوريل بخشياسماع -٧٤
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  مارستان از رشتيپرسنل ب.  زهتابيآقا -٧٥
  مارستان از رشتيپرسنل ب. ينيدآل حسي سيآقا -٧٦
  رازيپرستار از ش. يزدپناهيبا ايفر -٧٧
  اض بخش از تهراني،پرستار فيمولود جعفر -٧٨
  پرستار از رشت. يخ مرادي شيعل -٧٩
  پرستار از اشكور. يشهربانو جعفر -٨٠
  جانيپرستار از اله.  زادهينرگس خانعل -٨١
  پرستار از تهران.  فريزين عزيرام -٨٢
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