
 دیوارنگاریهایی دربارۀ هشت مارس پرستاران

های سابقاً پرتردد شهر، خالی و  رسد که بسیاری از خیابان امسال درحالی فرامی هشت مارس

هستند و  کرونا با دست خالی در صف اول جبهۀ مقابله با ها انترن و بهیاران و پرستاران .اند زده گمر

 .دهند تلفات جانی می

نه فقط در تقسیم کار اجتماعی و تا همین امروز شغلی عمدتاً زنانه بوده، بلکه فراتر از آن  پرستاری

پس عجیب نیست . زاران ساله هم بودهجزوی از وظایف خانگی اکثر زنان در تاریخی به درازای ه

هایی که تاکنون برای  شود از تمام قالب های مرسوم دربارۀ پرستار، خود نمادی می بینیم کلیشه که می

در « جذابیت مصرفی»تا « داشت چشم گذشتۀ بی ازجان»و « فرشتۀ نجات»از : اند زنان ساخته

 .ژانرهای پورنوگرافی

بینیم همان پرستارانی که در مواردی اوایل  ط بحران کرونا میبه همین خاطرست که امروز هم وس

 ۲۱های  ها برای حقوق خود، برای عقب زدن شیفت انقالب بابت کمک به مجروحان اعدام شدند و سال

سازی  جنگیدند، تنبیه و اخراج و با پرونده... هایشان و کاری ساعته، حق استخدام رسمی، مطالبۀ اضافه

شوند که  مبارزه تصویر می مطالبه و بی هایی بی «فدایی»ها بار دیگر  رسانهمواجه شدند در قاب 

 .شدن در راه دیگران است و بس شان محض قربانی بودن

ها احتیاج دارند، چون  حماسی از آن« فدایی»استثمارگران این پرستاران، سخت به ترسیم چنین تصویر 

ار نفر کادر درمانی از تجهیزات و لوازم است که محرومیت صدها هز« فرا بشری»با این فانتزی 

جهد که  تناقض اما آنجایی بیرون می. شود شان دیده نمی ها و حقوق بُرد به کارانه پیشگیری و دست

در   بندش پیام تهدید به اخراج و زندان و شالق نامند، پشت می« فرشته»هایی که پرستاران را  همان

شوند، از این هم پا را  تر هم که می البته خیلی وقیح. ستندفر صورت عدم حضور بر سر کار برایشان می

را هم در سر دست پرستاراِن درگیر « فدایی رهبر»طلبی سیاسی پالکاردهای  فراتر گذاشته و با فرصت

 .گذارند جنگ با کرونا می



های اجباری،  کاری بیکاری و قراردادهای غیررسمی، تحمیل خرده: اما واقعیت چیز دیگری است

های طوالنی که بارها تا سر حد مرگ پرستاران هم پیش  محرومیت از حق ایجاد تشکل مستقل، شیفت

ن خورد ها، عدم تأمین امکانات خواب و استراحت حین شیفت، کتک رفته، عدم تعیین تعرفۀ خدماتی آن

 .کنندگان ناراضی از خدمات بیمارستانی و غیره و چاقو خوردن پرستاران از سوی مراجعه

هزار پرستاری است که هشتاد درصدشان زن هستند و همیشه برای بقا  ۱۲۲اینها واقعیِت نزدیک به 

 .تر از کرونا اند، حتی خیلی قبل در جنگ بوده

هم در خانه خشونت . اند و هم در بیرون کرده ه کار میهم در خان. اند و هم زن کسانی که هم کارگر بوده

محور چطور  اند که یک نظام درمانی پول هم از نزدیک دیده. اند و هم در محیط کار کرده را تجربه می

کند و هم خود به شکل دست اول تجربۀ روزانۀ استثمار از سوی  خوِن بیماران را در شیشه می

از . اند را داشته( دست سهامداران خصوصی و خواه مدیران دولتیخواه در )های سودمحور  بیمارستان

ای از این حکم نباشد که مبارزۀ زنان الجرم با  این روست که شاید هیچکس به اندازۀ آنان گواه زنده

 .است  مبارزۀ طبقاتی پیوند خورده

( یعنی زنان)ور اما واقعیت باال کامل نیست مگر با روایت جنگ روزانۀ تقریباً نیمی از جمعیت کش

که مراقبت و پرستاری، از کودکی جزو وظایف خانگی آنان تعریف شده؛ پرستاراِن بی ُمزد و 

وظیفۀ مراقبت و پرستاری از کودکان و ... مواجبی که در نقش دختر، همسر، خواهر، عمه، خاله و 

 .است بیماران و سالمندان بر دوش آنان بوده

خیابان تریبون  مسال و در میانۀ بحران اپیدمی کرونا، کارزاربه همین مناسبت هم در هشت مارس ا

عنوان پرستاران  ها به سعی کرد راوی و انعکاس صدای تمام آن زنانی باشد که سال زندانی سیاسی

ای فارغ از  اند و هم صدای تمام پرستاران حرفه ُمزد و مواجب خانگی، کار مراقبتی کرده بی

اند و هم  تمزد کمتر و روابط مردساالری درون محیط کار طرفهم زنانی که با دس: شان جنسیت

 .های جنسیتی قالب بر این شغل مورد خشونت از نوعی دیگر هستند مردانی که بخاطر کلیشه
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