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 با وجود آنکه بارها به زحمات پرســتارها آن هم در اوج اپیدمی اشــاره شــده، 
اما همچنان شــرایط کاری بســیاری  از آنها به دلیل پرداخت نشدن به موقع حق و 
حقوقشان تا مشکالت رتبه بندی و... با مشکل مواجه است و گاه برای اعتراض به 
شــرایط هم با خطر ازدست دادن شغل خود مواجه هســتند، پیرو این اتفاق حتی 
در همان روزها معاون پرســتاری وزارت بهداشــت هم طی یــک تماس تلفنی با 
این سرپرســتار از او دلجویی کرد و در گزارشــی از صداوسیما اعالم شد قرار است 
این خانم در روزهای آینده به ســمت خود برگردد ولی با گذشت چند هفته هنوز 
این پرستار به سمت خود بازنگشــته و در بخش بیمارستان، فعال است. محمود 
عمیدی، فعال صنفی پرســتاری هم درباره این اتفاق اشــاره می کنــد؛ این اتفاق 
اولین بار و آخرین بار نیست، برای ما نیز چنین اتفاقاتی افتاده و بابت اعتراضاتی که 

می شود برخورد نامناسبی با ما می شود.
همچنین شــمس الدین شمســی، رئیس شــورای عالی نظام پرستاری، ضمن 
انتقــاد از این قبیل رفتارها با پرســتارها می گوید: با مداخله ما این پرســتار باید به 
جایگاه خود برگردد و باید در نهایت به اینجا برسد که از این خانم دلجویی شود.

تصمیم نهایی گوشه گیری می شود
منصوره رنجبر، ســوپروایزر بیمارســتان پاستور مشــهد که انتقادش از شرایط 
پرســتارها در تیر ماه، منجر به کاهش رتبه کاری اش شــد، به «شــرق» می گوید: 
در ۱۱ تیر امســال پرسنل بیمارســتان برای صحبت و درخواست حق و حقوقشان 
حرکتی صنفی داشــتند که به دلیل برگزاری جلســات متعدد و عدم پاســخ گویی 
تصمیم گرفتند در البی بیمارســتان دســته جمعی درباره مسائل حقوقی اعتراض 
کنند و چون از مدیران بالینی کســی در بینشــان نبود و پرستارها طبق خواسته  ای 
که در تماس ها و پیام هایشــان با من در میان گذاشــتند، برای حمایتشان به میدان 
حق طلبی آمدم و از آنجا که همیشــه شــاهد زحمات و ســختی کار همکاران و 
شــنونده حرف ها و دردل هایشان بودم، برای حمایت و مطالبه گری صنفی ساعت 
۱۱ همان روز به بیمارستان آمدم و سعی کردم کنارشان باشم و صدای همکارانی 
باشــم که همیشه دل نگران آینده هســتند، ولی به اجبار ســکوت می کنند. غافل 
از اینکــه فردای آن روز عزیزانی که یاری خواســتند و به یاری شــان آمدم، خیلی 
راحت به دالیلی عقب نشســتند و پشت مدافعشان را خالی کردند، دریغ از اینکه 
پایبند به حرف و دادخواهی شــان باشــند. من از همکارانی که از نداشتن قرارداد، 
پرداخت نشــدن معوقه، اجرانشدن درســت طرح ارتقا ی بهره وری مدت ها شاکی 
بودند و پرداخت نشــدن اضافه کار خردادماه بدون اطالع و ناگهانی گله داشــتند 

صحبت کردم.

رنجبــر ادامــه می دهــد: روز بعــد از اعتراضات بــرای اصالح امــور و ایجاد 
همبســتگی، اتحاد و یک شــروع دوباره در بیمارســتان برای دفاع و محافظت از 
ســالمت بیماران ســعی کردم با همــکاران مافوق جهت راهکارهــای مدیریتی 
درســت، همسو شــوم، اما بعد از مدتی با نامه معلق از سمت آن هم ناگهانی در 
تاریخ ۳۱ تیر یعنی روز جمعه روبه رو شدم. طبق صحبت استاد بزرگم آقای محمد 
شــریفی مقدم این یک روش قدیمی اســت که با قربانی کردن یــک نفر دیگران را 
محکوم به ســکوت می کنند و متأسفانه همکارانی که باید در صحنه مطالبه گری 
حضور داشــته باشــند، میدان را خالی کردند و من ماندم و خــدای بزرگم، خدا را 
هــزاران بار شــکر، در میدانی که همــکاران حضور خود را حــذف کردند، خدا با 
دســتان بسیاری جای خالی شان را پر کرد و دوستان و مدافعان حقوق پرستاری از 
خانه پرســتار خود را نشان دادند و با یاری و همبستگی و همدلی شان باعث ورود 
همکاران دیگر به این جریان شــدند. بذر حق طلبی در بیمارســتان کاشته شد و با 
همکاری عزیزان و بزرگانی مانند اســتاد محمد شریفی مقدم این بذر به ثمره رسید 

و عزیزان از وزارتخانه سایه حمایت خود را بر سرمان قرار دادند.
این پرســتار درباره تغییر ســمتش اضافه می کند: باید بگویــم از همان ابتدای 
معلق شدن من از منصب ســوپروایزری چیزی نبود که موجبات ناراحتی را ایجاد 
کند. ما شــب ها و روزهایی را با رؤیای پوشــیدن لباس مقدس پرستاری پشت سر 
گذاشــتیم، بعد هم وارد دانشگاه شــدیم. اولین روزی که این لباس مقدس سفید 
را بر تن کردیم، با عشــق و اشــتیاق به ســوی ســنگرهای بالین رفتیم و با افتخار 
قســم خوردیم مدافع و حافظ جان مردم باشــیم، واقعا رنگ سورمه ای یا سفید، 
چه اهمیتی دارد. درد آنجاســت که این پوشــش سفید مقدس خیلی وقت است 
علم تســلیم برای مطالبه گران صنف پرســتاری شده اســت و با تنبیه یا قهرهای 
این چنینــی همکاران همیشــه حاضر در جبهه های بالینی را محکوم به ســکوت 
می کنند. خوشبختانه بعد از پیگیری های انجام شده توسط عزیزان حامی، مطالبات 
همکاران به مرحله اجرا رســید یا در مقدمه اجراشــدن است. از سال ۹۲ که وارد 
بیمارستان شدم در ســخت ترین روزها نیز تالش کردم همیشه بهترین خود باشم، 
چــه در لباس پرســتاری چه با مســئولیت های متفاوت که هم زمــان به من داده 
می شــد و هیچ گاه آن گونه که باید نه خداقوتی شنیدم و نه بازخورد انگیزشی. چه 
اهمیت دارد کجا باشــم و چه لباسی بر تنم باشد.هرکجا باشم، با هر رنگ لباسی، 
دفاع از جان مردم کار من اســت، برای یک مدافع سالمت سفید یا سورمه ای فقط 

یک رنگ است، ما با وجدان بیدار همیشه هستیم.
درباره برگشــت من به ســوپروایزری باید بگویم؛ امید به اهللا، من درحال حاضر 

پرســتار بخش هســتم و وقتی دلمردگی و بی انگیزگی در یک سازمان ایجاد شود، 
تصمیم نهایی گوشه گیری و بیرون آمدن از سازمان می شود.

پرستارها اعتراضات را از سازمان صنفی دنبال کنند
شمس الدین شمسی، رئیس شورای عالی نظام پرستاری، درباره ماجرای اخراج 
منصوره رنجبر، ســوپروایزر بیمارســتان پاستور، به «شــرق» می گوید: ما به عنوان 
نظام صنفی، مدافع جامعه پرســتاری هستیم، پرســتارانی که به شکل منطقی و 
درســت خواسته ها و مطالبات خودشــان را مطرح می کنند، مورد حمله هستند و 
آن چیزی که ما از این پرســتار دیدیم این اســت که به شکل خیلی منطقی داشت 
خواســته ها، مطالبات و مشکالت جامعه پرســتاری را مطرح می کرد و ما قطعا از 
چنین پرستارهایی که به شــکل منطقی و اخالق مدارانه درخواست ها و مطالبات 
صنف خودشــان را مطرح می کنند و از آن دفاع می کننــد، طبق کارکردهای مهم 
سازمان نظام پرســتاری قطعا دفاع می کنیم، حال در هرکجا و هرکسی که باشند. 
درباره ایشان نیز همین اتفاق می افتد و سازمان ورود کرده و قطعا مداخله می کند 

و از حقوق ایشان دفاع خواهد کرد تا آنجایی که البته قدرت دارد.
شمســی در پاســخ به اینکه آیا پیش تر هم گزارش هایی از چنین رفتارهایی با 
پرســتارها به شما رسیده که بعد از انتقاد از شــرایط، توبیخ شوند، ادامه می دهد: 
گزارشــی که به اخراج برســد نداشــتیم یــا خیلی کم بــوده، این ماجــرا یکی از 
تندترین های آن بوده و این نشان می دهد آقایان تاب و تحمل انتقاد ندارند، پرستار 
وقتی حقوقش پرداخت نشــده و با زبان بی زبانی خواســته اش را مطرح می کند، 
باید تحمل کرد، به نظرم کســانی که این کارها را می کنند سیاست مدیریتی ندارند 
و چیزی نمی دانند. هرجا هم موردی بوده ســازمان نظام پرستاری مداخله کرده و 
از پرستارها دفاع کرده، امید است که این موضوع ختم به خیر شود. با مداخله ما 
االن هم این پرستار باید به جایگاه خود برگردد و باید در نهایت به اینجا برسد که از 
این خانم دلجویی شود. نمی شود با کسی که به عنوان سوپروایزر از پرسنلش دفاع 
می کند، این طور رفتار شــود. این را هم خدمتتان بگویم که ما همیشه از پرستارها 

خواســته ایم اعتراضات یا شکایتشــان را از طریق ســازمان صنفی پیگیری کنند تا 
ظلمی در حقشان صورت نگیرد.

این اتفاقات بار اول نیست
محمود عمیدی، فعال صنفی پرستاری، ضمن توصیف اتفاقات اخیر به «شرق» 
می گوید: این اتفاق اولین بار و آخرین بار نیســت، برای ما هم چنین اتفاقاتی افتاده 
و بابت اعتراضاتی که می شــود برخورد نامناسبی با ما می شود. باید اینها بررسی 
شــود و حق و ناحق بودن آن به اطالع اعضای ذی نفع برســد، ولی متأسفانه در 
سیستم های اداری ما از اعتراض می ترسند، چون آن قدر کارهای غیرقانونی انجام 
می دهند که کسی که کارش قانونی باشد، ترسی ندارد. در مراکز خصوصی، دولتی 
و نیمه خصوصی رعایت نشــدن قوانین در حوزه پرستاری خیلی زیاد است و گاهی 
افــراد که اعتراضاتی می کنند، این صدا در نطفه خفه می شــود. حتی در رابطه با 
خودم نمونه عینی دارم در مراکز دولتی و خصوصی هم گروه پرســتاری به شدت 
تحت استثمار است، االن ببینید کدام بیمارستان خصوصی ساعت کار پرستارها را 
براساس میزان کار مشاغل سخت چیده است یا در همین بیمارستانی که همکاران 
ما کار می کنند، اضافه کار را به دو قسمت تقسیم کردند، اضافه کار یک و اضافه کار 
دو در صورتی که اضافه کار، اضافه کار اســت و در قانون اصال چنین چیزی نداریم 
که اضافه کاری را به دو قسمت تقسیم کند، مثال برای یکی ساعتی ۳۰ هزار تومان 

و برای دیگری ساعتی ۱۰ هزار تومان پرداخت می شود.
عمیــدی ادامه می دهــد: کامال در این مســائل تعــارض منافع نقــش دارد، 
چون اغلب ســهام داران این مراکز خصوصی بزرگ و کوچک کســانی هستند که 
در نهادهــای اجرائی و نظارتی مثل وزارت بهداشــت و دانشــگاه علوم پزشــکی 
پســت های مهمی دارند؛ مثال از پرســتارها تعهد می گیرند که نباید باردار شــوید. 
اتفاقی که درباره این همکار ما افتاده این است که ایشان سوپروایزر بودند و درباره 
شرایط کلی پرستارها صحبت کردند، حتی صحبت هایشان خیلی هم به مسئوالن 

بیمارستان مربوط نمی شده و کلی تر بوده است.

گفت وگو با سوپروایزر اخراج شده  بیمارستان پاستور مشهد

سکوت از ترس
نسترن فرخه: سوپروایزری که در انتقاد به عدم پرداخت معوقات از سمت خود تعلیق شده بود، حتی با وجود وعده هایی از طرف مسئوالن همچنان 
تغییری در وضعیتش ایجاد نشــده اســت. همین چند هفته پیش کلیپی از منصوره رنجبر، سوپروایزر بیمارســتان پاستور مشهد، منتشر شد که در یک 
تجمع کوچک با حضور مســئوالن بیمارستان، از شرایط کلی پرستارها انتقاد می کرد و چند روز بعد هم خبر اخراجش رسانه ای شد. خودش در بخشی 
از صحبت هایش اشــاره می کند که برای حمایت و مطالبه گری صنفی ســاعت ۱۱ همان روز به بیمارســتان آمدم و سعی کردم کنار پرستارها باشم و 
صدای همکارانی باشم که همیشه دل نگران آینده هستند، ولی به اجبار سکوت می کنند. غافل از اینکه فردای آن روز عزیزانی که یاری خواستند و به 
یاری شان آمدم، خیلی راحت به دالیلی عقب نشستند و پشت مدافعشان را خالی کردند، دریغ از اینکه پایبند به حرف و دادخواهی شان باشند، بعد 

هم با نامه معلق از سمت، آن هم ناگهانی در تاریخ ۳۱ تیر یعنی روز جمعه روبه رو شدم.

 نورا حسینی: قرار اســت از ناوگان اندک و فرسوده اتوبوس رانی ۱۷ 
اتوبوس در خطوط پرمسافر BRT تنها زنان را جابه جا کنند. مدیران 
شهری مدعی هستند این تفکیک جنسیتی برای آسایش بیشتر زنان 
و امنیت آنهاســت. ایــرج لطفی زاده درباره جزئیــات اجرای طرح 
اتوبوس وی ژه زنان به همشهری آنالین گفته است:  با توجه به اینکه با 
فرسودگی ناوگان مواجهیم و اتوبوس های دوکابین به دلیل خرابی  
در حال تعمیر و مرمت هستند و از تعدادشان در خطوط شهری کم 
شد، تصمیم گرفتیم تا از اتوبوس های تک  کابین در خط اتوبوس های 
BRT اســتفاده کنیم. سرپرست بهره برداری شــرکت اتوبوس رانی 
تهران با تأکید به اینکه طرح اتوبوس های وی ژه زنان در دوره مدیریت 
قبلی شــهری اجرا شــده بود، توضیح داد: در بعضی از ساعت ها و 
مناسبت ها نسبت عرضه و تقاضای سفر زنان و مردان در استفاده از 
ناوگان عمومی با هم متفاوت می شود و تعداد مسافران زن نسبت 
به مردان بیشــتر می شود و همین دلیلی شــده بود تا در سال های 
۱۳۹۹ و پیش از آن، این طرح چند بار به صورت آزمایشــی اجرا شود 
و تعدادی از اتوبوس ها را در شــهر برای رفاه حال زنان و بهترشدن 

کیفیت سرویس دهی به آنها اختصاص دهند.
او افزود: در ادامه شــیوع ویروس کرونا و کم شــدن مسافران به 
دلیل دورکاری کارمندان، تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها باعث شد 

این طرح به صورت موقت مســکوت بماند؛ اما دوباره با بازگشــت 
وضعیت به شرایط عادی و افزایش حجم مسافران در ساعت های 
پیک مســافر این طرح اجرا شد. اکنون این اتوبوس ها در دو خط ۲ و 
۷ (BRT) شهر با ۱۷ دستگاه اتوبوس در دو نوبت در ساعت های ۷ 
تا ۱۰ صبح و ۱۶ تا ۲۰ عصر فعال هســتند و روزانه به طور میانگین 
حدود ۳۰۰ مســافر زن با آنها در شهر جابه جا می شوند. با توجه به 
شــرایط و حجم مســافر در خط ۲ (پایانه خاوران به پایانه آزادی) 
حدود ۷ دستگاه و در خط ۷ (پایانه راه آهن تا پایانه پارک وی) حدود 

۱۰ دستگاه اتوبوس اختصاص داده شده است.
مســافران زن چندان هم از جداســازی ها ناراضی نیستند، پاییز 
ســال ۹۸، پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات اجتماعی جهاد 
دانشــگاهی، پژوهشی با جامعه آماری هشــت هزار و ۱۳۴ نفری به 
سفارش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران انجام داد، 
پژوهشــی که نتایج آن تأکید می کرد تهران شــهری امن برای زنان 
نیســت. نتایج این پیمایش درباره «جداسازی زنان و مردان در شهر 
و مشخصا وسایل نقلیه عمومی» نشان می داد که حدود ۶۶ درصد 
از پاســخ گویان از تفکیک رضایت دارند و حدود ۱۵ درصد نیز از آن 
ناراضی هســتند. نتایجی که به نظر می رســد در فضاهای عمومی 

شهر قدری متفاوت است.

اما جامعه شناسان معتقدند که این جداسازی ها نه تنها به امنیت 
زنان ختم نمی شود بلکه می تواند زمینه ساز حذف آنها از فضاهای 
عمومی شــهر باشــد. به اعتقاد آنها دیگر فقط این فضاهاست که 
برای زنان امن اســت و این موضوع زنانه- مردانه شــدن را تشدید 
می کند. این جامعه شناس معتقد اســت که اقدامات تازه مدیریت 
شــهری می تواند در کوتاه مدت فضایی امن بــرای زنان ایجاد کند؛ 
امــا در درازمدت همیشــه امنیت زنان منوط می شــود به اینکه در 
فضای زنانه باشــند؛ دقیقا شبیه همین اتفاقی که این روزها در مترو 
و اتوبوس می افتد. امنیت برای زنان همیشه در بخش زنانه  است و 

در بخش عمومی میزان امنیت آن پایین می آید.

پیش بینی این گروه از جامعه شناســان این اســت که در نهایت 
به موقعیتی می رســیم که همه فضاها تفکیک شــده است؛ چون 
یک ســری تصور می کنند که این فضاها بهتر اســت؛ در عین حال با 
این اقدام به دیگران مجوز می دهیم که در فضاهای دیگر امنیت را 

سلب کنند و باید نگران حذف زنان بود.
زهرا نژادبهرام، عضو ســابق شورای شــهر تهران، در این زمینه 
گفت: توزیع جنســیتی منابع محدود اشتباه است. وقتی ما در شهر 
تهران با کمبــود اتوبوس روبه رو هســتیم، بر اســاس چه منطقی 
بخشــی از این اتوبوس ها را هم به زنان اختصاص می دهیم. ما در 
اتوبوس های درون شــهری جداسازی بخش زنان و مردان را داریم، 

این نوع جداسازی ها شــهروندانی را که از تجهیزات عمومی شهر 
محروم شده اند، ناراحت می کند. شما تصور کنید یک مسافر سالمند 
آقا هســتید یا خانمی که با پسر ۱۵ســاله اش می خواهد از اتوبوس 
استفاده کند. اتوبوس خلوتی می آید که تنها خانم ها را سوار می کند، 
حتما در شــلوغی های این روزهای ناوگان حمل ونقل عمومی شما 

ناراضی و عصبانی خواهید شد.
نژادبهرام اضافه کرد: نباید با تصمیم گیری های مان مسئله سازی 
کنیم، به جای این نوع تفکیک ها باید تالش کرد ناوگان اتوبوس رانی 
را تقویت کرد. در این حوزه نیاز به بازنگری های فرهنگی و اجتماعی 
داریم. باید چشم های شان به دیدن زنان عادت کند، با حذف زنان و 
جداســازی آنها اتفاقی نمی افتد و چنین موضوعی هم امکان پذیر 
نیســت. در جامعه رو به رشــد ما نمی توان با حضور زنان مقابله 
کــرد. زنان ما که در همــه عرصه های اجتماعی حضــور دارند، با 
جداسازی ها نه به امنیت می رســند و نه از فضاهای عمومی شهر 

حذف می شوند.
مردانه و زنانه کردن فضاهای شــهری یکی از عالقه مندی های 
مدیران جدید شــهر اســت. مدتی پیش ممنوعیت ورود مردان به 
برخی از پارک های محلی حاشیه ســاز شد. پارک هایی که از گذشته 
در اختیار عموم مردم بودند؛ امــا ناگهان تنها زنان و کودکان اجازه 
ورود بــه این پارک های محلی را پیــدا کردند. در واگن های مترو نیز 
بــه جز واگن های مخصوص زنان واگن هایــی را رنگ صورتی زدند 
و عنــوان واگن مادران و کودکان را بر آن گذاشــته و دوباره برای آن 
مراســم بهره برداری گرفتند. حاال هــم ۱۷ اتوبوس از اتوبوس هایی 
را کــه پیش از این هم در تهران تردد می کردنــد، به زنان اختصاص 

داده اند تا مسافران زن در راحتی بیشتری تردد کنند.

گزارش «شرق» از ۱۷ اتوبوسی که فقط زنان را جا به جا می کنند
جداسازی به اتوبوس های فرسوده رسید

ادامه از صفحه اول

چنین خبرنگاری با شناخت خوبی که از مسائل جامعه دارد می تواند پیش بینی مناسبی 
از نیازهای آینده جامعه، براساس واقعیت ها داشته باشد.

در واقع اگر امروز در جامعه، برخی از مسئوالن خود را در برابر مردم و رسانه ها پاسخ گو 
نمی دانند و با خطاهای ناصوابی که در تصمیم گیری های مختلف داشته اند ولی هنوز خود 
را از مردم طلبکار می دانند یا اینکــه بعضی ها در عرصه های اقتصادی همچنان روی ریل 
رانت خواری حرکت می کنند و دســت به فســاد و اختالس می زنند و بیت المال را به یغما 
می برند، در بازشناسی علل این پدیده های شوم از زوایای مختلف، هرگز نباید قصور رسانه ها 
و خبرنگاران را دســت کم گرفت، چراکه اگر آنان به مســئولیت های مدنی خود به موقع و 
درســت عمل می کردند و اتفاقات را بدون اغماض برمال و ســبب پاسخ گونبودن برخی از 
دست اندرکاران در برابر رسانه ها را به درستی تبیین می کردند، شاید فرایند دموکراسی خواهی 
در این مرز و بوم با پشــتوانه های غنی فرهنگی و تمدنی، این قدر کند، ســخت، پرحاشیه و 
طوالنی نمی شــد؛ بنابراین در جهان کنونی هر خبرنگاری باید بداند که فرزند عصر دانایی و 
ارتباطات است و در یک دهکده و کلبه جهانی زندگی می کند و اینکه هیچ اتفاقی با وجود 

شبکه های ارتباطی بین المللی از دید مردم پنهان نخواهد ماند. بدون تردید در این عصر، اگر 
خبرنگاری به مسئولیت اجتماعی خود عمل نکند، برخالف جریان جهانی شدن شنا کرده و 
با بیراهه رفتن، از مخاطبان خود فاصله می گیرد و موجبات رویگردانی آنها را از رسانه ای که 

در آن کار می کند، فراهم می  آورد.
باری قرارگرفتن در جایگاه رکن چهارم دموکراســی، کار ســاده ای نیست و با نگاه صرفا 
شاغل شــدن در یک رسانه، این مهم برآورده نمی شود. رسیدن به مقام شامخ خبرنگاری با 
آگاهی، دانایی، عدالت طلبی، انصاف، شهامت، شــجاعت، آزادی خواهی، واقع بینی و بیان 
درســت واقعیت ها ممکن اســت و اگر خبرنگاری در کار رســانه ای، درک درستی از مقام، 
موقعیت و مســئولیت اجتماعی خود نداشته باشــد، هرگز توان عبور از سطح رویدادها به 
عمق آنها را در کشــورهای در حال توسعه پیدا نخواهد کرد و همچنین، توان بیرون کشیدن 
هیچ حقیقتی را از دل واقعیت های شبهه ناک نخواهد داشت و هر روز بر دامنه قصور خود 
در دیدن درست واقعیت ها خواهد افزود و چنین قصوری در کار رسانه ای برای یک خبرنگار 

نابخشودنی خواهد بود.
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