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 در بیمارستان های ایران نیروی کارهای و درخواستوضعیت  

که میزان دستمزدشان کم بودن  همچنین و مضاعف شده است به دلیل کمبود نیروکه  ی  کار سخت   هاست که از شرایط  پرستاران سال
 به همراه آقای وزیر سیاست وضعیتین اما در ا 1ستند.همعترض  و راضینا ،و روحی خود و خانواده شان شده موجب فرسودگی جسمی

« بدتر»بود مردی که قرار  آفرینی  نقشبا  ،ایراندر طور کلی دولت سرمایه محور موجود هو ب وزارت بهداشتهایشان، نشست ودم دستگاه 
البته  .آنهم به هر قیمتی ؛ستاها سودزا شدن بیمارستان هر چه بیشتر و سریعتر، ، تنها در جهترا برایمان بازی کند «بد» ُرول تا نباشد

 و البته بی نتیجه برایشان وعده های خوب بر جسم و روان نیروی کار و از جمله پرستاران،مخربش و نتایج  هااین سیاستاتخاذ در کنار 
به همین البته همیشه وضعیت  دارد. ت اجتماعی نیروهای کار را پیش فرضخود، انفعال اجتماعی و عدم دخالدر « وعده» فراوان است.

تر کرده و منسجمرا  ،که مبتنی بر وضعیت واقعیشان است ،درک اجتماعیشان هابه مرور نیروی کار بیمارستان .شکل باقی نخواهد ماند
در جریان  کم و بیش. امری که هم اکنون نیز کنندمی تحمیلحکومت سرمایه محور  فرسایشگر  و دستگاه فرسوده  های خود را برخواست

 حاصل که را هاییها مطالبهآن اند.های اخیر به دفعات دست به اعتراض زده و تجمعات اعتراضی برگزار کردهاست. پرستاران در ماه
در مقابل سیاست که  یهایسیاستاست،  ی فرودستانهای طبقهیاستهمان سهایی که درخواست ؛اندمطرح کرده رااست  هایشانتجربه

را از نظر ها )این سیاستهای پرستاران( این خواسته ابتدا ادامهدر . چرا که گند سیاست آقایان واالمقام باال زده است. قرار دارد سرمایه
 گذرانیم.می

I.  هانیروهای کار در بیمارستان هایدرخواستاعتراضات و 

ا را به تفصیل هآن هایخواسته و سپس کنیممیمروری از آغاز دوران اپیدمی کرونا  اران و کادر درمانپرستار عتراضاتابر  نخست
 کنیم.مطرح می

ورد حرکت م 26کم دست مدت شیوع بیماری کرونا )اسفند ماه سال گذشته تا انتهای تیر ماه امسال(پرستاران در کادر درمان و 
برای رسیدن به  ها مجبورندیعنی در ایامی که کادر درمان بیش از هر شغل دیگری نیاز به حمایت دارد، آناند. اعتراضی برپاکرده

طومارهای  آوری نامه وهای متنوعی از جمعشکلاین اعتراضات . بار اعتراضی را سازماندهی کنند 2حقیق خود تقریبا هر هفته 
است که در  در شکل تجمعاتی بوده شود،مورد می 22، که مشمول صاب را به خود گرفته است. اکثر این اعتراضاتاعتراضی تا اعت

اردی نیز پرستاران . در مواندها و مقابل دادگستری، استانداری و وزارت بهداشت برگزار شدهی بیمارستانهایی از جمله محوطهمکان
شان اشاره کرد. دیتوان به اعتصاب بهیاران و بهورزان میناب در اعتراض به معوقات مزبرای نمونه می اند.دست به کار اعتصاب شده

عویق افتاده به تشش ماه  نیز حق مسکن آنها داشتند؛سال  کی ای به مدتهنشدپرداخت ۀکاران نفر بودند 100از  شیبکه معترضان 
 کمآنها  شیماه پ از حقوق زیهزار تومان ن 500حدود  عالوه بر این .بودکه پرداخت نشده  بوددو ماه  زیآنها ن یحق نوار مرزبود و 
ای ، که نتیجهدکرده بو میتقد یبه و یانامه این کارگران ۀندیبهداشت به بندرعباس نما ریدر سفر وز تر،شیپ گفتنی است .بودشده 

هش بیمارستان ابوعلی سینای صدرای شیراز در اعتراض به کانفر از پرسنل اتاق عمل  30در برنداشت. در موردی دیگر، 
ضات را نیز مابقی اعترا ها را اخراج کرد.نفر آن 30دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند. رئیس بیمارستان با وقاحت تمام هر 

 توانید در جدول زیر مشاهده کنید.  می

 

                                                           
ری کارگرو حادثه های کاری این وضعیت خطای کاری پرستاران را باال می برد و کیفیت خدمات را پایین می آورد. در کل نیروی کار کم و ساعت کاری باال، موجب خطای کااز طرفی  - 1

 شود!بدخلقی  نیروی کار تعبیر میشود. چیزی که به غلط به کم استعداد بودن، بی دست و پایی و می
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اض اض تارخ اعتر ضی    شکل اعتر  استان  معتر

 همدان پرستاران مقابل ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتمایعدر  تجمع 98 11 13

 تهران دانشجویان پزشیک   اعتصاب 98 12 3

 اصفهان پرستاران در محوطۀ بیمارستان تجمع 98 12 3

 اصفهان پرستاران در محوطۀ بیمارستان تجمع 98 12 3

 هرمزگان بهورزانبهیاران و  مقابل شبکه بهداشت و درمان اعتصاب 98 12 4

 مازندران کادر درمان     تجمع 98 12 5

 مازندران کارکنان بیمارستان   تجمع 98 12 6

 تهران کارکنان بیمارستان مقابل وزارت بهداشت تجمع 98 12 19

 مقابل شبکۀ بهداشت و درمان تجمع 98 12 21
شبکۀ بهداشت و 

 درمان
کهگیلویه و 
 بویراحمد

 خراسان رضوی پرستاران   تجمع 99 1 16

 گیالن پرستاران به رئیس دانشگاه علوم پزشیک گیالن طومار 99 2 1

 فارس پرسنل اتاق عمل   اعتصاب 99 2 10

 فارس مراقبی   سالمت   اعتصاب 99 2 16

 تجمع 99 2 20
مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشیک  

 گیالن
 گیالن پرستاران

 خراسان شمایل خدمانر کارگران    طومار 99 2 21

 خوزستان کادر درمان   مقابل بیمارستان تجمع 99 2 22

 رسارس کشور کادر درمان   مقابل وزارت بهداشت تجمع 99 2 23

 گیالن پرستاران مقابل وزارت بهداشت تجمع 99 2 31

ی استان تجمع 99 3 1  اصفهان پرستاران مقابل دادگستر

 پرستاران مقابل استانداری تجمع 99 3 13
کهگیلویه و 
 بویراحمد

  پرستاران مقابل استانداری تجمع 99 3 17
ر
ق  آذربایجان رسر

 خوزستان   مقابل استانداری تجمع 99 3 26

 آذربایجان غرن   کادر درمان     اعتصاب 99 4 6

 گیالن پرستاران مقابل ساختمان علوم پزشیک گیالن تجمع 99 4 9

ی تجمع 99 4 11  خراسان رضوی پرستاران مقابل دادگستر

 ایالم     طومار 99 4 16

 

 های پرستاران در اعتراضات اخیر چنین بوده است.خواسته

 خصوصی سازی. ۱

امیال  تبعا   آنگاه سپردن.دار سرمایه را به یک و بیمارستان درمانیمراکز  صالحدیدیعنی  ها و مراکز درمانیبیمارستان سازی  خصوصی
را مشخص  (بیمارانگان )مراجعه کنند و همچنینمشغول در بیمارستان  اجتمماعکل که وضعیت  سودجویی  اوستدار و سرمایه فردی

 و گیردشکل می ر بستری از رقابت آزادیشان دهال محور کسب حداکثر سود و رشد سهمحوها بیمارستان به این ترتیب صالح کند.می
بهداشت دولت روحانی( سابق طور که حسن هاشمی )وزیر همان د بود.نخواههای اقتصادی یک بنگاه بین بنگاه دیگر مانندها بیمارستان

 های دولتی را به بخش غیردولتی )خصوصی( واگذار شود...سیاست وزارت بهداشت این است که مدیریت اکثر بیمارستان» :گفته بود
 و جدایی از این سیاست سرمایه محوری «های اقتصادی می شوداز بیمارستان بیمارستان را افزایش دهند و فعالیت بسیاری و بهره روی
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گرد  واین عالیجنابان خود را تنظیم کنند  کسب پول و سودباید در خدمت بیماران  به همراه تمام کادر درمان 2د.می دان غیرمجازیک  را
ترین محوری ،یمارستان است که در واقعیتدر حالی که این کار پرستاران و کادر ب آن تبدیل شوند، یحاشیه به این محور باید بچرخند و

کرونا به وضوح  بیماری مرتبط با بحران اخیر را این  تواند باشد.دیگری نمی که اگر نباشد هیچ چیز، کاری اند در حوزه ی سالمت
 است. کردهمشخص 

نیز که حاال به  یمارانببیند. اما روز به روز فرسودن خود و خانواده اش را می چشد و می -پرستاران و کادر درمان –نیروی کار بیمارستان 
گر در این روزگار او غالبا دستمزد کارگری می گیرند  شوند با ترس از در بیمارستان یا داروخانه رد می شوند چراکهچشم مشتری دیده می

که به شکل  های دیگریدر قبال مالیات و دریافتی کارگران. آیندجش بر نمیزا محتاج کاالی لوکس درمان شوند از پس مخاربیماری
 د.نپوشش درمانی رایگان می خواهکند ماهانه پرداخت می

ه گردن برا  نتایج مستقیم سیستم کارکاسبی شان -هاو مدافعان مالکیت خصوصی بیمارستان ن سرمایهاربابا-ذی نفعان این وضعیت
دارس و ... م ،-کارخانه ها- ها در بیمارستان هاسازیخصوصیمسیر خود یعنی  و به مدیریت بد، نااهلیت و تحریم و ... می اندازد

 رایوزان و زشکپبی شرمی این کاسبان، سهامداران، مدیران، برند. پیش میبه حادترین شکل خود را و غارت و استثمار دهند ادامه می
سیر سود محاضر به کوتاه آمدن از  -بحران کرونامانند -حکومت سرمایه چنان است که حتی در سخت ترین شرایط درمانی  درها آن

ها( شان )بیمارستان های پول سازیاز پاافتادگان کارگاهتمام، با وقاحت  اینان. سرعت کسب درآمد و کاسبی نیستند کاستن از محورانه و
اال شهید می نامند. حاند را را که در زیر بار سنگین کار و مبارزه با بیماریی کرونا جان دادهن کادر درمان یعنی پرستاران و زحمتکشا

آنطور شناسد می که تنها "سود به هر قیمتی" را یشهید برای بیمارستانخب البته  ."راه سود ارباباندرست این است که بگویند" شهید 
 باتوانند ، تا میهاشان را معوق کنند، پرداختیزیر پا می گذارند توانندتا آنجا که می پرستاران راحقوق . نیستنسبت به دخل خرجی 
د تا حقوق کمتری تفاده می کننحتی از نیروهای کم تجربه به جای نیروی باسابقه اس وچرخانند میکمتری کار بیمارستان را کار نیروی 

 ها بدهند.نبه آ

خود امروز یشان ا است. دیگر نقاط جهان، نه تنها در ایران که در شعارهای محوری پرستارانها و هخواستز امروز ا نه به خصوصی سازی
 خواهند زد.از این  ترشیالبته اقدامات بو حضور برای تاثیرگذاری زده اند و  دست به اقدام

یستی  تعدیل کادر درمان در بحران. ۲  کرونا درمانی –ز

شهدای  و شوده ی اخراج)به بیان کارفرما و دولت اش تعدیل( کادر درمان شروع میاست، روینیروی پرستار کم  تعداد که ایزمانهدر 
منتظر  بروند خانه و باید بصورت بیکار –که خوشبختی زیر خاک را از دست داده اند و نمرده اند–ی کرونا میدان مهلکهزنده مانده از 

سط پاندمی کرونا امنیت و سالمت پرستاران و بیماران( و)این پیشتازان تجاوز به دارایی و های خصوصی بیمارستان بمانند.ها ابالغ
 گرفته روزه بکار ۸۹قراردادهای  با پرستارانی که ۹۹به محض دو رقمی شدن بیماران جانباخته در اواخر بهار  کرده است.شروع به اخراج 

قابل توجه است که این یورش به کادر  .شدندند در مواردی حتی بدون تسویه حساب اخراج شده بودند و جانشان را به خطر انداخته بود
هزار پرستار در بحران کرونا، مستقیما به بیماران  65هزار پرستار شاغل،  110ی مسئولین از افتد که به گفتهدرمان در حالی اتفاق می

حال  3هزار پرستار به کرونا مبتال شده اند. ۹ازمان نظام پرستاری(: حدود کرونایی خدمت رساندند. به گفته ی میرزا بیگی )رئیس کل س

                                                           
معتقدند که حوزه سالمت  افکار سوسیالیستی هنوز در ذهن برخی از تصمیم گیرندگان رسوباتی دارد و»ها گفته بود:وزیر در سفر به قم در راستای خصوصی سازی بیمارستانآقای - 2

 «.حاکمیتی است و نباید اجازه ورود بخش خصوصی را داد
 (25/4/۹۹باشگاه خبرنگاران جوان . )هاهزار پرستار به کرونا در بیمارستان ۹ابتالی  - 3
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جذب کادر درمان و سیاست خواست و در برابرش ها اخراجمقابله با این درخواست و سیاست پرستاران نسبت به این نوع از تجاوز، 
 .بوده است در اجتماعات و تجمعاتشان شعارهای ایشانیکی از و  بوده پرستارانز وضعیت درمانی موجود از مطالبات نیابا متناسب 

 های پرستاریبا گروهپزشکان بسان اشراف حوزه درمان  بین گروهها تبعیض در پرداختی .3

پرستاران . گرددمیزان حقوق و دستمزد پرستاران، طبق مصوبه جدید شورای عالی کار، از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم می
و همچنین تفاوت در نیروهای ستادی نسبت به نیروهای بالینی  –های پزشکی با پرستاری در درمان نسبت به تبعیض بین گروهو کا

 پرستاران در بخش دیالیزبرای نمونه  هزار نوع تعرفه برای پزشکان تعریف کردند. 6بیش از  ۹۸سال  معترض هستند.ها پرداخت کارانه
ای به پرستار تعلق نمی گیرد و همه صفر تا صد کار را به تنهایی انجام می دهند در حالی که هیچ تعرفه ...سرم تراپی و  -شیمی درمانی-

 پول دیالیز به جیب پزشک می رود که فقط دستور دیالیز داده است.

 روزه ۸۹قراردادهای تحمیلی  .4

در سیستم  در راستای کسب سود اآشکار این شکل قراردادپرستار در ایران و وجود پرستاران بیکار،  کمبوداز با وجود اطالع عمومی 
کارگیری برای دولت است. سپاری بدون ایجاد تعهد بهقراردادهای موقت حجمی به معنی خرید خدمات به شکل برون .استدرمانی 

روز استمرار داشته باشد به معنای  ۹0زدن قانون خرید خدمات دولتی است چراکه خرید خدمت اگر روزه بودن آن نیز برای دور  ۸۹
تعهد دریافت خدمات »تواند مدعی شود که سازمان یا نهاد دولتی او را مستمرا  به کار گرفته ولی از قبول کارگیری است و فرد میبه

گیرد. بیمه و امنیت شغلی هم قرارداد یعنی به یک پرستار هیچ مزایایی تعلق نمیاین  .یا همان استخدام فرد، سرباز زده است« غیرموقت
مقرر  ۸۹روی عدد مقدس  توافق تحمیلی را ها عواملی هستند کهاین .هیچ تعهد و مالیاتی هم به همراه ندارد بیمارستاننداشته و برای 

 پرستاران گیالنتوسط روزه  ۸۹عدم امضای قراردادهای این وضع با  انگیزند، برای نمونهکنند و البته در مواردی نیز مقاومت را برمیمی
 صورت گرفت. تجمع مقابل وزارت بهداشت تهرانروبرو شد و 

 جدید تربیت پرستاران بیمارستانمدل .5

به منظور تامین نیروی انسانی مهارتی غیردانشگاهی در گروه پرستاری و با هدف جبران کمبود نیرو  ۹4دوره یک ساله بهیاری در سال 
امعه پزشکی و شرکت در راستای اجرای طرح تحول سالمت راه اندازی شد که بر همین اساس جهاد دانشگاهی، سازمان بسیج ج

هزار نفر  10های خود را برای تربیت و آموزش ند به شکل یکپارچه و هماهنگ دورهتعاونی کارکنان نظام سالمت کشور ماموریت یافت
 .برگزار نمایند

 در  ،سودجوییباز هم  متعاقبا  و  مسأله آموزش کافیی دور زدن با رویه ،نظام سالمت کشور با کمبود شدید پرستار روبروست. این طرح
با ارایه خدمات  در تعارض  با انجام وظیفه دولت در آموزش رایگان و این طرح در تعارض پرستاران محکوم شده است. اتاجتماع

 است. تکیفیدرمانی کافی و با بهداشتی و

حرفی عجیب و دور از عقل! گفتن این  به گفته مقامات وزارت بهداشت این طرح به منظور رفع سریع کمبود نیروی پرستاری است.
است. این زبان و بیان عقل در حالی است که نیروی بیکار پرستار چشم انتظار استخدامی و مشغول به کار شدن  سودجویانهحرف 

 ی سرمایه است که اینچنین به تناقض گویی رو آورده است.نهووار
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II. ایرانهای فعال وضعیت نیروی کار در بیمارستان 

درصد پرسنل پرستاری در مراکز درمانی را پوشش می دهند. کار پرستاری یک تخصص  ۹0حدودا  زنان کادر درمان، ر آمار ایراند
هزار پرستار در  100کمبود »به گفته دبیرکل خانه پرستار؛ کمبود نیرو داد می زند و  در حالی کههاست مدتفیزیکی و فکری است. 

این پرستار است.  3پرستار الزم است. که حداقل استاندارد  10نفر  1000ها در دنیا به ازای هر ساس شاخصکشور وجود دارد.  بر ا
است. اما منتظر گذاشته شده  ،استخدام نیروی بیکار پرستار برای ابالغ حکومت جهت از سوی دیگر «پرستار است 5/1عدد در ایران 

ها شروع شده روزه است؟ بدتر از آن چرا اخراج ۸۹به کار گرفته نمیشوند یا اینکه چرا جذب نیروها بصورت  پس چرا این پرستاران بیکار
 است!؟

؟ دشکچه کسی بر دوش میرا در حال حاضر که نیروی پرستار کم است  بارِ کارِ موجود ؛ابتدا ببینیم پاسخ را اینطور پی میگیرم که خب
اینطور است جای جذب نیروی بیشتر نیست؟ ه ب اضافه کاری تحمیلی استفاده ازآیا این همان  پس .هیچ کس مگر خود پرستارانمطمئنا  

 با استفاده ازبار اضافی را  که ضمن کمبود پرستار در مجموعه های درمانی، نیروی آماده و تحصیل کرده پرستاری باید بیکار بماند.
می شود: دستمزد پایین پرستار،  نیروی کارخروجی این وضیت برای به قیمت فرسودگی اش برداشته می شود. البته فعال  نیروی موجود  

سودن مجبور شدن مستقیم یا غیر مستقیم به انجام اضافه کاری یا در دو بیمارستان کارکردن و بیکار ماندن انبوه پرستاران بیکار و نتیجتا  فر
 یا نمایندگان آن می شود: بطور خالصه سود هر چه بیشتر. سرمایهخروجی برای  ی نیروی کار.زودرس خود و خانواده

سال گذشته تنها به دلیل فشار کاری جان خود را از دست داده اند. پرستاران ضمن  5پرستار در  1۷کار پرستاری از مشاغل سخت است. 
پزشکان و قوانین تحمیلی نظام سالمت غیر قابل تحمل فرسودن در این وضعیت، حداقلی بگیر هستند و این در کنار اشرافیت گروه 

تعرفه عمل  ٪65نفر پرستار وجود دارد. این در حالیست که  4نفر متخصص بیهوشی و 1نفر جراح،  1در یک سیستم جراحی،  است.
بین بقیه  ٪20ن به حساب بیمارستان واریز می شود و مابقی آ ٪10به حساب دانشگاه،  ٪5جراحی مستقیم به جیب پزشک می رود، 

 کادر درمان از ازمایشگاه و رادیولوژی تا پرستار تقسیم می شود.

اجتماع و اتحادیه  داشتن .شودای برای بهبود معیشتش هم داده نمیی هیچ مداخلهوضعیت اجازهبه نیروی کار در این عالوه بر این  
تازه حکومت هم ساز های دستدر شبه تشکلهای پرستاران اخته بماند. پیگیری مطالباتشان غیرقانونی است تا سیاستبرای پرستاران 

-ی بهداشت یکی از همین شبهدر حوزه «نظام پرستاری» .شوندآنجا هم اگر قدمی جلو بگذارند، سریعا  با تهدید و سرکوب مواجه می

چیزی  جایه، ببرای پرستاران و بی خاصیت فرمایشی سازمان و تشکلی همچون ،نظام پرستاریاست.  حکومت سازهای دستتشکل
ای همچون ایلنا هم ی خبرگزاریاست. این سازمان به گفته نشانده شده تشکل مستقل پرستارانکه ضرورتا باید وجود داشته باشد یعنی 

اشت و درمان و وزارت بهد ظام پرستاری تشکلی که از سویسازمان ن»کند: در خدمت پرستاران نیست بلکه به پزشکان خدمت می
مجلس شورای اسالمی به عنوان سازمان صنفی  پرستاران به رسمیت شناخته می شود، ویژگی هایی جامع یک تشکل مستقل را دارا 
نیست. از نقدهایی که بر این سازمان وارد می آید یکی این است که اکر یک فعال صنفی بر خالف شعارهای انتخاباتی اش عمل کند، 

)عزل( کنترل و نظارت بر او وجود ندارد؛ بنابراین بیان وعده های توخالی در بین کاندیداهای انتخابات نظام پرستاری امکانی برای حذف
ل یک تشکل صنفی را بسیار و فعالیت های صنفی برای کسب امتیازات در راستای منافع پرستاران محدود است. مهمترین نشانه استقال

ستجو کرد. هر چه اعضای جامعه هدف یک تشکل صنفی سهل تر بتوانند نمایندگان انتخابی مستقیم های عزل فعاالن اش جباید در شیوه
و غیرمستقیم را از سوی قاعده هرم تشکل عزل کنند، تشکل موفق تری دارند. عزل رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری هر یک از 

عضو علی البدل  5عضو اصلی و  25شورای عالی نظام پرستاری کل است. قانون در حوزه اختیارات رئیس  14و  9شهرستانها طبق ماده 
نفر از این تعداد انتصابی اند و عمال نمی توان آنها را نمایندگان مستقل دانست. ... ریشه مشکل اینجاست که پرستاران  5دارد. که 
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وی مجلس شورای اسالمی مصوب شده است؛ در خودشان قوانین تشکیالتی خودشان را ننوشته و تصویب نکرده اند. این قانون از س
حالی که مدتهاست پرستاران از رویه پزشک ساالر وزارت بهداشت و درمان، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گله 

 4«داشته اند..... واقعیت ماجرا این است که پرستاران تشکل صنفی ندارند.

محتوا بودن  بی خاصیت بودن و بی ،پرستاران مشارکت داشتند. ٪5رستاری در تهران فقط در انتخابات نظام پاست که  دالیلبه همین 
پا باید  ه و دوما خوداوال این دم و دستگاه فرمایشی را تحریم کرد به این نتیجه رسیده اندفرمایشی را تشخیص داده و  هایتشکلشبهاین 

تا د شده اند های سرمایه ایجادولت نکته ای که باید به آن دقت شود اینست که .شوندخویش های سیاست پیگیروسط میدان گذاشته و 
ا قانونی کردن، ها ردستگاه دموکراسی پارلمانی)مجلس شورای اسالمی( برای تدوین ستم ها مقابله کنند؛با همین پا به میدان گذاشتن

راموش ف )دادگستری(. سازمان محکوم سازی، )پلیس( سرکوبسازمان های استثمار کننده پرستاران، دستگاه بروکراسی مجری ابالغ
 برقرارتاران و از جمله پرسبرای نیروی کار  یکسانیمادی  سرمایه وضع  مختلف هایحکومت کیولوژئهای ایدتفاوتضمن  کنیم کهنمی

رار است آنچه برق)اسالمی(  ایران در حکومتهم پشت ایدئولوژی  ،دموکراسی(لیبرالیسم و )ی غرب حکومت پشت ایدئولوژیهم است. 
 ر است.نیروی کااستثمار 

III.   (ایدئولوژی)بسان  سرمایه داری دولتانعکاس وارونه شرایط در رسانه های غالب و انحصاری 

 مزایاعیدی و  بدونامنیت شغلی و روزه بدون  ۸۹قرارداد با پرستاران بصورت تحمیلی از سوی نظام درمانی حاکم و اربابانشان بصورت 
در کنار  مسأله این این در حالی است که بودجه وزارت بهداشت ناکافی نیست. بسته می شود. کاسبکارانه و مکارانه بصورت کامال

اکم اصرار بر ح سیستم .می شودکردن به اضافه کاری بار غیرمستقیم پرستاران به دوجا کار کردن و اج دریافتی  کم پرستاران منجر به
نی و غارتگر و جارا نظام در تبلیغاتش مردگان کادر درمانی را شهید می خواند اما گویا یادش می رود که خود حفظ وضع موجود دارد! 

هایی را به ببرای نظام حاکم اصول گران این عدد مقدس  چه چیزی را دستگیر ما می کند؟ ۸۹توقف بر روی عدد  استثمارگر بخواند.
ل شهید حاین بهره کشی. بدیل بیمار به مشتری و پرستاران به موجوداتی در خدمت ات اصول کسب حداکثری سود. ارمغان می آورد.

ن دشنه در لبخند یک قاتل هنگام فرو کردتشبیه کرد؟ محصول عملشان را به چه چیزی باید  زمین  خطاب کردن این مردگان روی این 
  .کاری بسیار استاز این موارد فریبآن هم از روبرو؟  ،سینه

-کل سپاه، می خواند. سرلشکر سالمی، فرماندهنظیر میشهامت پزشکان و پرستاران ایران را در دنیا بیآقای الریجانی  رئیس مجلس،

ید. به خاطر ها هستهمندترین عشق و ناب ترین مهربانیهای زندگی و تجلی شکوماد رجاء و تجسم شیرین ترین واژهشما ن»... گوید: 
رامت و شرف و ، ولی امر و رهبر عزیزمان از کرامت و بزرگی شما تجلیل می کنند. ... بیرق دار کها و نفوسها، طبیب دلاین عظمت

 «عزت در این حرفه الهی شده اید.

ی از ثروتمندترین یه)یکپس از اخراج گسترده پرستاران و پرسنل بیمارستان خصوصی آتیه در تهران دکتر خلیل علیزاده رییس بیمارستان آت
باید به «. ورده کندحالت پدری را دارد که فرزندانش مایحتاج اولیه زندگی را می خواهند اما نمی تواند برآ»کشور(گفت: های بیمارستان

کشیده و شیک شبیه های اتودکتر خلیل زاده ناتوان از پدری گفت که شما بیشتر از اینکه به پدر دلسوز بمانید به یک خون آشام با لباس
 هستید. 

                                                           
 (لنا)ای .دمفاد هشت گانه ای که سازمان نظام پرستاری را به خدمت پزشکان در می آور - 4



7 
 

، با ریشی ت کرده استکه تنها در تیپ با کارگران خود را س  ، ن و خرابکاراینده فرمایشی کارگری و البته خائیک نم به عنوان) محجوب
قع در پشت این تیپ او به وا در روز پرستار در جمعی فرمایشی می گوید پرستار اسوه مقاومت است. وقت ندارد اصالح کند!!!( که مثال  

 ؟عتراض به وضعیت استثمار یا نماینده صبوری کردن در مسیر فرسودگی برای تداوم ریشه این استثمارنماینده ا و ریش نماینده کیست؟
این سخنان و فرمایشات در خدمت حفظ وضع مختل موجود و تحمیق بیشتر نیروی کار گرفتار در این وضعیت گفته و مکتوب در 

 شان میشود.هایها و رسانهروزنامه

 

۹۹تیر   


