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»سالمت برای همه« عنوان جنبش سالمت همگانی است که توسط 
ســازمان جهانی بهداشت )WHO( در اواخر قرن بیستم به وجود آمده 
است. در سال 1977، مجمع سازمان جهانی بهداشت به این نتیجه رسید 
که یکی از اهداف اجتماعی مهم دولت ها و سازمان جهانی بهداشت باید 
این باشد که تا سال 2000 همه مردم جهان از سطح سالمت قابل قبولی 
برخوردار باشــند، به طوری که به آنان اجازه دهد تا زندگی اجتماعی و 
اقتصادی سازنده ای داشته باشند. از سال 1981، مجمع سازمان جهانی 
بهداشت به طور سالیانه یک استراتژی جهانی را در مورد سالمتی انتخاب 
و معرفی کرده است. جنبش »سالمت برای همگان« از دل این تحوالت 

متولد شد. 
طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، منظور از »سالمت برای همگان« 
این نیســت که به تمام بیماری ها و معلولیت ها پایان داده خواهد شد یا 
این که پزشکان و پرستاران از همه مراقبت خواهند کرد. مفهوم »سالمت 
برای همگان« آن است که منابع و امکانات سالمتی بین گروه های مختلف 
جمعیتی به طور مساوی توزیع شود و مراقبت های بهداشتی ضروری برای 
همه قابل دســترس باشد. این بدان معنی است که توجه به سالمت باید 
از خانه، از مدرســه و از محل کار شــروع شود و مردم از روش های بهتر 
برای پیش گیری از بیماری ها استفاده کنند و بیماری ها و معلولیت ها، که 
وجودشان اجتناب ناپذیر است، کاهش یابند. در این صورت، مردم متوجه 
می شوند که بیماری بدنی اجتناب ناپذیر نیست و در صورت بروز بیماری 

هم خود و خانواده هایشان باید بتوانند زندگی سازنده ای داشته باشند.
برخی از پیش رفت ها به ســوی این اهداف صورت گرفته اســت، اما 
دسترسی به این اهداف در سطح جهانی کامل نبوده است. برای مثال، در 
بسیاری از کشورها، از جمله ایاالت متحده، نمی توان گفت که »منابع برای 
ســالمتی به طور مساوی توزیع شده اند و مراقبت های بهداشتی ضروری 

برای همه قابل دسترس است.«

سالمت با عدالت اجتماعی مرتبط است
وجود نابرابري های عمده در وضعیت ســالمت مــردم، به ویژه بین 
کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه و نیز در بخش های مختلف یک 

حتمــاً این روزهــا بارهــا از بی اعتمادی مردم نســبت به 
پیام رسان های داخلی خوانده یا شنیده اید، اما در این رابطه چند 

نکته مهم مطرح است.
اول اینکه منشأ بیان این مطلب )بی اعتمادی مردم نسبت به 
پیام رسان های داخلی( چه کسانی بوده اند؟ دوم اینکه چه کسی 
گفتــه این بی اعتمادی بُعد امنیتی دارد و به احتمال اســتفاده 

دستگاه های امنیتی کشور از اطالعات مردم مربوط می شود؟ 
بی تردیــد این خبر کذب بیش از هر چیــز، حاصل القائات 
رســانه های خارجی و مزدوران آنها در شبکه های ماهواره ای و 
فضای مجازی و همچنین پیام رســان های بیگانه ای است که در 
حال از دســت دادن موقعیت و منافع خود هستند و متأسفانه 
به نظر می رسد که در اجرای این توطئه تا حد زیادی موفق بوده اند، 
به گونه ای که به لطف اســتفاده آنها از شگرد تکرار و بزرگنمایی 
مطلب )بی اعتمادی مردم(، بســیاری از مردم و حتی مسئولین 
باور کرده اند که به راستی مشکل اصلی در بی اعتمادی مردم به 
پیام رسان های داخلی و به خاطر احتمال سوءاستفاده از اطالعات 
شخصی مردم توسط دستگاه های امنیتی و اطالعاتی کشور است.

حال با فرض بر اینکه موضوع اســتفاده از اطالعات شخصی 
توسط دستگاه های اطالعاتی و امنیتی کشور صحت داشته باشد، 

ذکر این نکات نیز ضروری است:
1. کارشناسان انفورماتیک و فضای مجازی همواره و از همان 
ابتدای ورود فضای مجازی و ابزار و امکانات مربوطه به کشــور، 
همــواره اعالم کرده اند که قرار دادن هر نوع اطالعات در فضای 
مجازی در )رایانه، تبلت، گوشــی تلفن و...( یعنی فراهم نمودن 
امکان دسترســی دیگران به این اطالعات و لذا دائماً مردم را از 

انجام این کار نهی کرده اند.
2. بــه مصداق ضرب المثل معروف »آن را که حســاب پاک 
است، از محاسبه چه باک است« اگر کسی در فضای مجازی یا 
زندگی روزمره خود مرتکب جرم و خطایی نشــود، جای نگرانی 
ندارد و اگر خالف هنجارهای اجتماعی و قوانین و مقررات کشور 
عمل کند قطعاً افکارعمومی هم قبول دارد که چنین افرادی باید 
هم نگران باشند. لذا این عامل )نگرانی امنیتی( نمی تواند باعث 
بی اعتمادی مردم متدین و مؤمن ایران اسالمی باشد، مگر کسانی 

که مرتکب سوءاستفاده و جرم شوند.
3. بی شک، هم اکنون نیز اطالعات منتشر شده توسط کاربران 
در پیام رســان های خارجی، در اختیار شبکه های جاسوسی و 
مؤسســات خارجی که تمایل به کسب این اطالعات دارند قرار 
گرفته و بهره الزم را از این اطالعات برده اند و چه بسا بعدها و در 
شرایطی که برایشان اقتضاء کند، این اطالعات را حتی در فضای 

مجازی در اختیار افکار عمومی نیز قرار دهند. 
4. باز فرض را بر این قرار دهیم که دســتگاه های اطالعاتی 
و امنیتی کشور مرتکب چنین عملی شوند، چگونه می توان از 
افراد معترض به فیلترینگ پیام رســان های خارجی پذیرفت، 
سیستم های جاسوسی و پیام رسان های خارجی وابسته به آنها 
که امنیت ما را نشانه رفته اند، محرم و مجازند به این اطالعات 
دسترســی داشته باشند و سیســتم داخلی که وظیفه تأمین 
امنیت مردم و کشور را بر عهده دارد، حق ندارد در موارد خاص 
)مثاًل زمانی که مجرمیت کسی محرض شده( و حتی با مجوز 
سیستم قضایی، از این اطالعات برای ایجاد و حفظ امنیت کشور 

ومردم استفاده کند. 

5. مردم عزیز باید درک کنند که با تبادل اطالعات در پیام 
رسان های خارجی و فضای مجازی، واقعاً امنیت آنها در معرض 
خطر قرار می گیرد و ممکن اســت دشمن در آینده با استفاده 
از این اطالعات علیه خود آنها یا مجموعه کشور استفاده نماید.

معتقدم، بیشــتر علت عدم اعتماد و بــه عبارت بهتر، عدم 
اســتقبال فراگیر مردم از پیام رســان های داخلی، به مشکالت 
احتمالی فنی پیام رسان های داخلی ربط دارد، نه مباحث امنیتی، 
که انتظار به حقی است و باید تدابیر الزم برای رفع این نگرانی ها 

اندیشیده شود.
در واقــع نگرانــی امنیتی بهانه ای برای سوءاســتفاده 
اخالقی برخی از معدود افرادی اســت که به نوعی معتاد 
تبادل تصاویر، متون و سایر مطالب مبتذل و مستهجن و 
یا شایعات و مسائل سیاسی کذب و بی پایه و اساس در این 
فضا شده اند و بخش قابل توجهی از معترضین را همین افراد 
به خود اختصاص داده اند، افرادی که در دام شیاطین زمانه 
قرار گرفته و در همراهی خواســته یا ناخواسته با دشمن 
)به ویژه صاحبان پیام رسان هایی مانند تلگرام( به القائات 

بیگانگان دامن می زنند.

صفــات، ویژگی ها و خصیصه ها آن هنگام که ما به ازای آنها 
عرصــه اجتماع و بُعد ملی باشــد قابلیت طرح و بحث در مقوله 
فرهنگ می یابند و می توان بدانها به عنوان جزئی از اجزاء فرهنگ 
به مثابه روح حاکم بر جامعه و هویت آن نگریست. شناخت این 
صفات و خصیصه ها در مطالعه و تعریف فرهنگ حاکم موثر بلکه 
متوقف اســت، به این معنا که مطالعه بر روی فرهنگ حاکم به 
مثابه یک کل متوقف بر شــناخت ماهیت اجزاء تشکیل دهنده 

آن اســت کما اینکه اصالح و تغییر در ساختارهای خرد و کالن 
آن نیز ملزوم شــناختی صحیح از آن ساختارهاست. خود باوری 
یا اعتماد به نفس یکی از همین خصیصه هاست که اگر بعد ملی 
پیدا کرد جزئی از فرهنگ و بخشی از هویت و روح حاکم بر کالبد 
جامعه می شــود و سبب جوشش و باروری استعدادها ونیز تکیه 
بر دارایی های خود است.1 حال این دارایی ها چه از سنخ اندیشه 
و فکر، یا از صنف صنعت و تولید باشند نزد جامعه ای که عنصر 
اعتماد به نفس بخشــی از هویت و روحش شده ارزش محسوب 
می شوند، از این رو برای حفظ و رشد آن دارایی ها تالش و حتی 
از خود گذشتگی به خرج می دهد. عنصر اعتماد به نفس گرچه 
داخل در منطوق عنوان ســال )حمایت از کاالی ایرانی( نیست 
اما رکن اصیلی از ماهیت این عنوان به حساب می آید به گونه ای 
کــه عنوان حمایت از کاالی ایرانی با صرف نظر از عنصر اعتماد 

به نفس قابلیت تحقق ندارد.
حمایت از کاالی ایرانی سکه ای دو رو است که در یک سوی آن 
نگرش و عملکرد جامعه نخبگانی، مسئولین و سیاست گذاری های 
آنان قرار دارد و در سوی دیگر آن نگرش و کنش عموم جامعه نسبت 
به توانایی ها و دارایی های خویش اســت و اعتماد به نفس، عنصر 
قوام بخش به هر دو روی این ســکه است. عدم پیوست این عنصر 
با فرهنگ حاکم بر جامعه و مبدل نشدن آن به یک خصیصه ملی 
سبب می شود تا در بعد نخبگانی، همواره نگاه ها به غیر خود و در 
حالت انتظار و دستگیری بیگانه از وی باشد.2 در واقع پدید آمدن 
طبقه کدخدا محور و غربگرا در جامعه نخبگانی و مسئولین، محصول 
عدم اعتماد به نفس و نبود خود باوری در این الیه اجتماعی است 
که سبب می شود تا همواره مبنای سیاست گذاری ها و کنش های 
آنان نه بر اســاس درون زایی و درون گرایی و تکیه بر پتانسیل های 
داخلی که بر مبنای غرب گرایی و برون نگری تنظیم شــود. نتیجه 
این نوع نگرش و کنش، اقتصادی سست، به شدت شکننده، ناپایدار 
و متزلزل، تعطیلی خطوط تولید و باال رفتن واردات به صورت غیر 

منطقی و نامعقول است. 
همانگونه که ذکر شــد، سکه »حمایت از کاالی ایرانی« روی 
دیگری هم دارد که عبارت اســت از؛ نگرش و کنش عموم جامعه 
نسبت به توانایی ها و دارایی های خویش. مادامی که خصیصه اعتماد 
به نفس به یک صفت ملی مبدل نشود، با روح جمعی پیوند نخورد 
و جزئی از فرهنگ حاکم نشود اصل استراتژیک حمایت از کاالی 
ایرانی ابتر خواهد ماند. اعتماد به نفس آن هنگام که بعد ملی یابد 
سبب می شود تا مردم به تولیدات داخلی با دیده سرمایه و دارایی 
خویــش نگاه بیاندازند، همچنین کار ایرانی را به عنوان یک ارزش 
و توانایی خویش محســوب کنند، از این رو به کار و تولید داخلی 
به عنوان توانایی و دارایی خود نظر کرده، اطمینان و اعتماد دارند 
هر چند در مقایسه با برخی برندها ضعیف تر باشند، اما این باعث 
نمی شود که توانایی و دارایی خویش را نادیده گرفته و حتی با روی 
گرداندن از آن به نابودیشان کمک کنند، بلکه سعی می کنند تا با 
حمایت از آن توانایی و دارایی ها به رفع نقایص آنها کمک کنند. در 
واقع هنگامی که خودباوری از یک خصیصه شخصی به یک ویژگی 
جمعی ارتقاء می یابد سبب می شود تا ثمرات شخصی آن نیز به بعد 
اجتماعی تسری یابد. بر این اساس رسانه ها، مطبوعات، تریبون ها، 
نخبگان و صاحبان قلم و بیان پیش از هر چیزی باید برای تحقق 
این شعار استراتژیک، به ایجاد و تقویت روحیه خودباوری و اعتماد 
به نفس ملی اهتمام ورزند و آســیب ها و موانع آن را شناســایی و 

بررسی کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - مقام معظم رهبری؛ »اگر ما اعتماد به نفس ملی پیدا کردیم، این استعدادها 
خواهد جوشید...« 1386/10/13

2 - مقام معظم رهبری؛ »اعتماد به نفس ملی باید در نخبگان کشــور بروز 
کند، مهم ترین تاثیرش این اســت که حالت انتظار کمک و دســتگیری را از 

انسان می گیرد« 1386/10/13

تقاضای تجدیدنظر درقوانین
وجیهه 20 ساله همسر یکی از مهندسان چهارم 
شرکت ملی نفتکش ایران است، روانشناسی می خواند 
و یک سال و نیم است که زندگی مشترکش را شروع 
کرده اســت، وی می گوید: »من مردانی را می شناسم 
کــه با تمامی خطرات دســت و پنجه نرم می کنند و 
به خاطر میهن عزیزمان پای در این راه گذاشــته اند؛ 
آن هم با تمامی حداقل ها ، آنها با حداقل دســتمزد و 
رنج دوری از خانواده پای دراین راه نهاده اند. گروهی از 
آنها فقط سالی یک بار مجاز به بردن خانواده به همراه 
خود هستند )افسرسوم و دوم، مهندس چهارم و سوم(، 
گروهــی از آنها قطعا نمی توانند خانواده را هیچگاه به 
همراه خود ببرند )ملوانان که گاه از نظر سن و تجربه 
به مراتب باالتر از کاپیتان هستند(، این درحالی است 
که تمامی مزایا و پاداش ها متعلق به کسانی است که 
هیچ ســهمی در این رنج ها ندارند. این انصاف است؟ 
ما خانواده های مهندسان، افسران و ملوانان نفتکش با 
علم به مشکالت همسرانمان از مسئوالن امر تقاضای 

نقش عنصر اعتماد به نفس در تحقق 
اصل حمایت از کاالی ایرانی

داود موذنیان

مردم به پیام رسان های داخلی 
بی اعتماد نیستند

احمدرضا هدایتی

دریازدگی از غم دوری همسر و پدر
مهسا شمس کالئی

شناور به نزدیکی های کشتی می رسد، »بسکت« را می فرستند باال تا از کشتی پیاده شوم؛ 
نه کسی به  اشک هایم اهمیتی می دهد و نه به اعترا ض هایم گوش می دهند.

35 متر پایین تر از کشــتی و دقیقا در سطح آب قرار دارم، اما احساس می کنم که ماه ها و 
ســال ها از همسرم دور هستم و این گونه برخالف رعایت قوانین نفتکش و فقط به دلیل اینکه 

کاپیتان اجازه نداده است، از کشتی پیاده و روانه خانه می شوم.
دوری چند ماهه از همسر بخشــی از درد دل های خانم هایی است که شغل همسرانشان 

دریانوردی است و در گفت و گو با ما از مشکالت خود می گویند.

پای درددل خانم هایی که همسرانشان دریانوردند

سالمت 
برای 
همه 
است

الهام غروی آشتیانی

کشور، از لحاظ سیاســي، اجتماعي و اقتصادي غیرقابل قبول است. این 
موضوع نگراني و مســأله  عمده  مشــترک در نظام سالمت همه  کشورها 
است. ارتقا و حفظ سالمت مردم برای توسعه  اقتصادی و اجتماعی پایدار 
ضروری است و به کیفیت زندگی بهتر و صلح جهانی کمک می کند. اگرچه 
جنبش »سالمت برای همگان« نتوانسته است به اهداف بلندپروازانه  خود 
دست بیابد، اما باعث افزایش دسترسی به خدمات بهداشت عمومی شده و 
زمینه  سیاسی گسترده ای را برای سالمت به وجود آورده است. برای مثال، 
زیمبابوه، در طول دهه  اول اســتقالل خود و با وجود اقتصاد ناپایدارش، 
ســهم بودجه  خود را برای ســالمتی افزایش داد. در نتیجه  این اقدامات، 
مرگ و میر نوزادان به نصف کاهش یافت، میزان ایمن سازی کودکان سه 
برابر شــد و اســهال دوران کودکی که یکی از مهم ترین علت های مرگ 

کودکان است، کاهش یافت.

امروزه شــکاف بین کشــورهای ثروتمند و فقیر، از نظر دسترســی 
همگانی به سالمت، باقی مانده است. در کشورهای آفریقایی و کشورهای 
جنگ زده ای مثل عراق و سوریه، مشکالت سالمت بسیار گسترش یافته 
اســت؛ و در کشورهای ثروتمند نیز نابرابری درآمد و در نتیجه دسترسی 

به خدمات سالمت، افزایش یافته است.

اهمیت سالمت روان
»سالمت روان« یکی از مهم ترین جنبه های سالمت همگانی است که 
در قرن حاضر تأکید بر آن بیش تر شده است. سالمت روان شامل سالمت 
هیجانی، روان شــناختی و اجتماعی است که بر چگونگی تفکر، احساس 
و رفتار فرد تأثیر می گذارد. همچنین، ســالمت روان بر نحوه  مواجهه با 
اســترس، ارتباط با دیگران و انتخاب هایمان نیز تأثیر می گذارد. سالمت 

روان در تمام مراحل از زندگی، از دوران کودکی و نوجوانی تا بزرگسالی، 
اهمیت دارد. مشــکالت روانی که در طول زندگی تجربه می شوند، باعث 
تغییراتی در تفکر، خلق و خوی و رفتار فرد می شــود و ممکن اســت در 
طول زمان مزمن شود. بنابراین، پیش گیری از بروز مشکالت و بیماری های 
روانی و سالم ســازی محیط روانی ـ اجتماعی می تواند باعث شود تا افراد 
بتوانند سازگاری و رابطه بهتری با محیط خود داشته باشند. از آن جا که 
توجه هر جامعه به مسائل سالمت روانی رابطه  مستقیمی با رشد و اعتالی 
اجتماعی آن جامعه دارد، از این رو ارائه  خدمات سالمت روان از اهمیت 
بســیاری برخوردار است. شعار امسال سازمان جهانی بهداشت »سالمت 
برای همه« است و بر نقش دسترسی داشتن آحاد مردم به خدمات سالمت 

روان تأکید ویژه باید داشت.

نگاهی به وضعیت سالمت روان در ایران
طبق گزارش پیمایش ملی ســالمت روان که در سال 89-90 انجام 
شده است، در12 ماه قبل از بررسی، 23/6 درصد از افراد 15 تا 64 ساله  
کشور دچار یک یا چند اختالل روان پزشکی هستند. گروه هایی که بیش تر 
مبتال به اختالالت روانی بوده اند شــامل زنان، ساکنین مناطق شهری، 
افراد بی کار، افراد دارای تحصیالت کمتر و افراد دارای وضعیت اجتماعی 

و اقتصادی پایین بوده اند.
این پیمایش نشــان می دهد که حدود دو سوم افراد مبتال، گر چه از 
اختالالت روانی رنج می برند، اما از مداخالت بهداشتی ـ درمانی بهره مند 
 )unmet need(»نمی شــوند. این شاخص به نام »نیاز پاسخ داده نشده
معروف است. بیش از نیمی از افرادی که از این خدمات استفاده می کنند 
تنها از »حداقل درماِن کافی« بهره مند می شــوند. بنابر این، به طور کلی 
تنها 20 درصد از کل بیماران »حداقل درمان کافی« را دریافت می کنند.

بر اســاس نتایج این پیمایش، خانواده  یک بیمار دچار اختالل روانی، 
به طور میانگین، حدود 7 میلیون ریال در ســال 1389 برای هزینه های 
مستقیم بهداشتی ـ درمانی و غیربهداشتی ـ درمانی از جیب خود هزینه 
کرده اســت که حدود 28 درصد درآمد سرانه خانوارها را در همان سال 

تشکیل می دهد.

این پیمایش نشان داده است که عواملی مانند امید به بهبود خودبه خود 
اختالل، کم اهمیت تلقی کردن یا تحمل کردن آن شایع ترین موانع استفاده 
از خدمات موردنیاز بوده اند. عوامل دیگر مؤثر در این زمینه شامل مشکالت 
مربوط به پرداخت هزینه و مشــکالت استفاده از بیمه، عدم دسترسی به 
درمان مناســب، نگرانی از انگ بیماری روانی یــا انگ مصرف داروهای 

روان پزشکی بوده اند.
با توجه به مطالبی که در پیمایش ملی سالمت روان در سال 90-89 
بیان شده، برای رسیدن به سالمت روان همگانی اهداف زیر باید دنبال شود:

1. تربیت و وجود تعداد کافی نیروهای باکیفیت و متخصص.
2. توزیع جغرافیایی مناسب نیروهای متخصص در بخش های مختلف 

شهری و روستایی.
3. دسترســی گروه های مختلف اجتماعی، به ویژه اقشار و گروه های 

کم درآمد و به حاشیه رانده شده از نظر اقتصادی و اجتماعی.
4. فراهــم کردن امکان پرداخت هزینــه  این خدمات، که معموالً به 
ســبب درآمد پایین طبقات آســیب دیده و هزینه  درمان این اختالالت 
که در بســیاری موارد شکل مزمن و نیاز به درمان بلندمدت دارند و نیز 
کاهش عمل کرد شغلی و درآمد افراد دچار این اختالالت، غالباً مانعی در 
برابر دسترســی افراد به این خدمات است. پوشش بیمه ای کافی خدمات 
سالمت روان یکی از مهم ترین و ضروری ترین اقدامات الزم برای نزدیک 

شدن به هدف »سالمت روان برای همه« است.
5. وجــود انــگ اجتماعی یا نگاه منفی جامعه بــه بیماران دچار 
اختالالت روانی باعث می شــود اغلب افراد اختالل خود را انکار کنند 
یا به دنبال درمان نباشــند تا از برچســب بیماری روانی دوری کنند. 
فائق آمدن به این مانع بزرگ مستلزم فعالیت های فرهنگی مختلف و 
مشارکت بخش های اجتماعی گوناگون است و تنها مختص متخصصان 

سالمت روان نیست. 
6. ارتقای سطح ســواد سالمت روان و آگاهی عمومی جامعه نسبت 
به ســالمت روان و اختالالت مرتبط با آن نیز یکی از اقدامات پراهمیت 
در این زمینه است که مستلزم برنامه ها و فعالیت های آموزشی، فرهنگی 

و اجتماعی است.

که زندگی با این شرایط انتخاب خودمان است اما به 
هر حال این را هم می دانیم که در شرایط سخِت اقتصاد 
مقاومتی همسران ما نقش غیرقابل انکاری را در این 
زمینه داشته و دارند، امابه طبع یک سری توقعاتی از 

شرکت ملی نفتکش داریم:
1. امکانات رفاهی درحد قابل قبول برای دریانوردانی 
که در کشتی هستند، فراهم شود )طبق تجربه ای که 

در کشتی بودم این مورد را می گویم(
2. امکانات ارتباطی مناسب از جمله تلفن رایگان 
و اینترنت رایگان)هرچند که چند کشتی اینترنت دار 

شدند اما هنوز راهی بس طوالنی در پیش است(.
3. افراد شــرکت با خانواده دریانوردان در کمال 
احترام برخورد کنند و ما را هم از خودشــان بدانند. 
افرادی که در شــرکت کار می کنند باید به مشکالت 

دریانوردان و خانواده های آنها بپردازند.
4. هر روز یک قانون جدید به ما می گویند که این 
قوانین تنها منوط به شرکت ملی نفتکش ایران است و 
هیچ کجا با دریانوردان و خانواده هایشان اینگونه رفتار 

نمی کنند! مثال یک روز می گویند که در سال میالدی 
فقط یک بار اجازه دارید همســران خود را به کشتی 
ببرید و یا اینکه تنها افراد کلیدی می توانند بچه هایشان 

را به کشتی ببرند!
با این رشد جمعیت نزدیک به صفر بهتر نیست با 
قوانین مثبت، دریانوردان را ترغیب کنند تا اینکه تعداد 
فرزندان بیشــتری داشته باشند؟ با این قوانین باردار 
شدن و بچه داشــتن برای یک دریانورد و همسرش 
کابوس اســت چراکه اگــر خانم باردار شــود، دیگر 
همسفری با شــوهرش را به دنبال ندارد و یک خانم 
نمی تواند دیگر بر روی کشتی و به کنار همسرش برود.
ملوانان که متاســفانه اجازه بردن همسرانشان به 
کشتی را ندارند و این موضوع واقعا درد آور است، اگر 
شرکت بخواهد می تواند کاری کند که مثال زمانی که 
کشتی به بندرهای ایران می رسد خانم های ملوانان هم 
چند روزی کنار همسرانشــان باشند؛ کسی نمی داند 

چهار ماه ندیدن همسر چه معنی دارد.«
همسر یک دریانورد در جامعه

 احساس امنیت ندارد
فاطمه 26ساله و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
MBA اســت، همسر مهندس ســوم شرکت ملی 
نفتکش اســت و می گوید: »خوشبختانه بچه ندارم، 
من به عنوان همسر یک دریانورد با چالش های زیادی 
مواجه هســتم که برای خیلی از افراد جامعه مسائلی 
پیش پا افتاده و بدیهی هستند، جالب است که در هر 
جمعی وقتی حرف از روشنفکری و پیشرفت می شود، 
یک قسمت را اختصاص می دهند به کرامت و جایگاه 
زن، اما به عنوان همسر یک دریانورد در جامعه خودم 
هیچ احساس امنیتی نمی کنم. به محض اینکه اطرافیان 
متوجه شوند همسران ما به صورت اقماری کار می کنند 
یعنی چهارماه خارج از کشــور و در دریا مشغول کار 

هستند، انواع برداشت های منفی و قضاوت های نابجا 
و حرف و حدیث مطرح می شود! این لیاقت زنی است 
که ســهمش از ازدواج با یک دریانورد بیشتر تنهایی 
و حســرت بوده اســت؟! چرا ما هم نباید مثل وزارت 
نفتی ها در خانه های سازمانی و در منطقه ای شناخته 
شده زندگی کنیم؟ من و خیلی از خانم ها هیچ زمان 
اجازه نمی دهیم همســایه ها و اطرافیان بفهمند که 
شوهران ما دریانورد هستند چرا که بدترین نگاه ها را 
به زنی که 4 ماه همسرش باالی سرش نیست دارند!

تنها ســالی یک بار اجازه داریم با همســرمان به 
کشتی برویم، اگر شانس بیاوریم و بتوانیم به همسرمان 
در روی کشتی ملحق شویم می رسیم به زندگی داخل 
کشتی و کابین کوچیکی که برای شخص بنده حکم 

خانه را دارد.
من از کمبود امکانات روی کشــتی گله نمی کنم، 
از شــرایط ســخت زندگی روی دریا پشیمان نیستم 
)گرما و آب نامناسب،تکان های شدید براثر جریان های 
آب، انتشــار گازهای مضر، تغذیه نامناسب، نداشتن 
سرگرمی، نبود اینترنت، دوری و بی خبری از خانواده، 
کابین کوچک و...( فقط می خواهیم مانند همســران 
دریانوردان کشــتیرانی بتوانیم دفعات بیشــتری با 
همســرانمان در کشتی باشــیم اما با قوانین دست و 
پاگیری که وضع کرده اند نهایتا نصف ســال را باید به 
دور از همسر بگذرانیم و سال های عمرمان را چرتکه 
بیندازیم که کی نوبتمان می شود و ما هم طعم زندگی 

مشترک را می چشیم!
حاضر به بچه دار شدن نیستم!

فهیمه 27 ســال سن دارد و همسرش نزدیک به 

پنج ســال است که در شرکت نفتکش مشغول به کار 
است و نزدیک به 6 سال است که ازدواج کرده اند. وی 
می گوید:»در این مدت برخالف اینکه عالقه شــدید 
به بچــه دارم اما از ترس عدم همراهی همســرم در 
سفرهایش حاضر به بچه دار شدن نیستم، من اصال کاری 
به شرایط شغلی سخت، کم بودن حقوق و سایر مسایلی 
که مربوط به خود شغل دریانوردی است ندارم، فقط و 
فقط می خواهم از مسایلی که مربوط به خانم هایی که 
همسر دریانوردان هستند، دفاع کنم؛ قبال این قانون های 
سختگیرانه وجود نداشت، خانم ها می گفتند قبال از ما 
تشکر می کردند به خاطر همراهی همسرانمان و مثال 
روز زن به ما سکه می دادند، اما حاال چی؟ مدتی است 
کــه اجازه نمی دهند خانم ها با همسرانشــان بر روی 
کشتی بروند و زمانی که دیدند نمی توانند جلوی این 
رفت و آمد ها را بگیرند، گفتند: »به ازای هر روز 8 دالر 
از حقوق همسرها باید کم شود!« و این درحالی بود که 
همه این سختی ها برای به دست آوردن همان 8 دالرها 
بود و باز خیلی ها نمی توانستند بر روی کشتی بروند! اما 
حاال شاهد سختگیری های جدیدی هستیم که در یک 
ســال میالدی فقط یک سفر حق داریم همسرمان را 
همراهی کنیم! ما نه تشکر میخواهیم نه سکه، ما فقط 
می خواهیم وقتی از همه زیبایی زندگی به خاطر سختی 
شغل همسرانمان دست کشیدیم حداقل با در کنارشان 
بودن آرامش پیدا کنیم. چرا این قدر سختگیری ها شدید 
است که ما وقتی همسرمان از کشتی می آید تمام دوران 
مرخصی را باید با اســترس اینکه در سفر بعد شرکت 

اجازه نمی دهد همراهشان باشیم بگذرانیم! 
حق در کنار همسر بودن را

 از ما گرفتند
فاطمه همسر مهندس سوم شرکت ملی نفتکش، 
می گوید:»سه سالی از زندگی مشترکمان می گذرد و 

فرزندی نداریم، دوستانم اکثر مشکالت ما و دریانوردان 
را گفتند ولی ای کاش می شد الاقل با رفتن خانم ها روی 
کشتی موافقت می کردند، من خودم که همسر مهندس 
سوم هستم در سال فقط یک بار حق پیوستن را دارم، 
ولی نمیتوانم همزمان با شوهرم سوار کشتی شوم و باید 
چند روز بعدش حرکت کنم و به آنها برسم. با این حال 
چه بسا کسانی که خانم و فرزندانشان اصال نمی توانند 

به کشتی بروند. مگر خانواده ملوانان دل ندارند؟
از این موارد که بگذریم امکانات خود کشتی خیلی 
ضعیف است. بارها شده همسرم کشتی هایی رفته که 
آسانسورش خراب بوده. نبود آشپزهای ایرانی و دیگر 
مشکالت بیشتر از هرمشکلی اذیتشان می کند، یعنی 
حقشــان نیست که الاقل آسانســور کشتی را تعمیر 
کنند تا دریانوردان حاضر نباشند روزی چندبار از 200 
پلــه باال و پایین بروند؟ من خودم انتخاب کردم کنار 
همسرم باشــم ولی حق در کنارش بودن را از من با 
قوانین من درآوردی که در شرکت ملی نفتکش وضع 

می شود، گرفتند.
فرزندم از دوری پدرش 

مریض می شود
خانم دیگری در بیان مشکالت همسران دریانوردان 
می گوید: »من هشت سال است ازدواج کردم و در این 
هشت سال همیشه همســرم تنها سفرکرده و راهی 
دریا شده است. یک دختر سه ساله دارم، قبل ازاینکه 
باردارشــوم تمام مدارکم را آماده کردم برای رفتن به 
کشتی ولی وقتی باردارشدم تمام مدارک باطل شد، 
چون یکی از شــرایط سوارشدن کشتی این است که 
نباید باردار باشی! من ماندم وکلی حسرت و ناشکری. 
حسرت به خاطر این بود که دیگر نمی توانم کنارهمسرم 
باشم و ناشکری به خاطر این بود که به خودم می گفتم 
اگه این بچه نبود من هم االن مثل تمام زن های دیگر 
در کنار همســرم بودم. االن که دخترم ســه سالش 
شده هر وقت پدرش به کشتی می رود من غصه ام 10 
برابر می شود که چطور این بچه را آرام کنم، چطوری 

تجدید نظر در تمام موارد مذکور را داریم.«
می دانید جدایی 9 ماهه یعنی چه؟

فائزه 25 ســاله، همســر مهندس چهارم شرکت 
ملــی نفتکش، لیســانس فیزیک محــض دارد و به 
دلیل موقعیت کاری همســرش ترجیه داده است که 
ادامه تحصیل ندهد، وی می گوید: »من همســر یک 
دریانورد هستم، زن بودن و تنها زندگی کردن سخت 
است، زن دریانورد بودن و تنها زندگی کردن سخت تر 
است، چهارسال است که همدمي ندارم جز  اشک، روز 
خواســتگاري همسرم از قوانین بردن خانم ها بر روی 
کشتی صحبت کرده بود و من ناغافل از همه سختي ها 
و دردها به امید با همسر بودن جواب مثبت دادم ولی 
ابتدای زندگی مشترکمان تنها بودم و زندگی مشترِک 
تک نفره ای را آغاز کردم )چون همســرم ابتدای راه 
مهنــدس پنجمی بود و باید حدودا دو تا چهار ماه را 
روی عرشه باشد(، با هم بودن هایمان خیلی زودتر از 
آن چیزی که فکر می کردم تمام شد و دوباره جدایی 
9 ماهه ای را در راه داشتیم چراکه همسرم باید خود را 
برای مهندس چهارمی آماده می کرد و این همه تالش 
به خاطر این بود که بتواند اجازه ورود من را به کشتی 
و بر روی عرشه بگیرد؛ چه کسي مي داند ثانیه به ثانیه 
 اشک چیست؟ استرس چیست؟ نگراني چیست؟ چه 
کسی می داند عید کنار همسرت نبودن و اینکه حتی 
نتوانی ســال جدید را به او تبریک بگویی یعنی چه؟ 
چه کسی می داند در هیچ مراسمی همسرت کنار تو 
نباشد یعنی چه؟ به دنیا آمدن بچه و نبودن پدر بچه 
یعنی چه؟ چه کسي مي داند کودک مریض باشد و پدر 
نباشد و تو تنها دنبال دکتر بدوی چیست؟ می دانید 
زندگی در دریا و یک اتاق 9 متری یعنی چه؟ در دریا 
حســرت کوچکترین راحتی هایی که بر روی خشکی 
داری به دلت می ماند و از عالم و آدم بی خبر هســتی 
و این بی خبــری یعنی اینکه نمی دانی عزیزانت زنده 
هســتند و یا مرده! دریانوردان به حداقل ها خوشحال 
می شوند، مثال اینکه ایمیلی از خانواده برایشان ارسال 
شود و یا اینکه بعد از سه ماه یک نفر جایگزین برایشان 

بیاید، دریانوردان تقاضای زیادی ندارند.« 
قوانین نوظهور نفتکش

 همه را خسته کرده است
مهســا همسر افسر دوم شــرکت ملی نفتکش و 
پرستار است، او می گوید که 7 سال از زندگی مشترکش 
با یک دریانورد می گذرد و به دلیل ســختی های این 
شــغل تصمیم گرفته است که دیگر کار نکند و شغل 
پرستاری را با تمام عالقه ای که به آن دارد، رها کند، 
او مشکالت خود را این گونه می گوید: » اگر بخواهم به 
نوبه خود راجع به مشکالت خانم های دریایی صحبت 
کنم باید بگویم که بزرگ ترین مشکل ما دوری و شرایط 
سخت زندگی خاص مربوط به خودمان است، هرچند 

قانعش کنم که پدرت نمیتواند تا چهار یا پنج ماه به 
خانه بیاید و کنار ما باشد. سفر قبلی همسرم، پنج ماه 
طول کشید. دخترم مدام بهانه می آورد. بیشتر وقت ها 
به خاطر نبود پدرش تب می کرد حتی بعضی وقت ها 

در خیالش با پدرش قهر می کرد. 
ای کاش فرقی در بین پرسنل در رتبه های مختلف 

برای دیدار و در کنار خانواده بودن وجود نداشت.
زندگی با قوانین

 شرکت ملی نفتکش!
خانم هایی که همسرشــان دریانورد هســتند، از 
زندگی خود با بغض می گویند و هیچ برنامه ای حتی 
برای بچه دار شــدن ندارند، هیچ آرزویی ندارند. آنها 
می گویند: »خود انتخاب کردیم که همسر یک دریانورد 
شویم ولی شرکت ملی نفتکش با قوانینی که هرچند 
وقت یک بار آنها را تغییر می دهد، ما را به مرگ گرفته 

تا به تب راضی باشیم.«
اینکه خانمی از بچه دار شدن فراری باشد و یا اینکه 
همســرش به دلیل اینکه گازهای سمی را استشمام 
می کند، نازا شــود یعنی اتمام یک خانواده! و بدتر از 
این موضوع این است که در بعضی موارد برای رفع این 
نازایی دکتر تجویز می کند در دو ســفر پشت سر هم 
خانم همراه آقا باشد ولی نه شرکت موافقت می کند و 

نه کاپیتان این اجازه را می دهد! 
نمی توان تمام گالیه ها و دلتنگی های خانواده های 
دریانــوردان را در یک گزارش بیان کرد، این خانم ها 
تنها یک درخواست دارند و آن این است که مدیریت 
جدید شرکت ملی نفتکش، بر قوانین بازنگری داشته 
باشــد و برای بهبود شرایط خانواده دریانوردان تالش 
کند و بداند که نفتکش تمام اســم و رســم و منابع 
خود را از تالش های شــبانه روزی دریانوردان و صبر 

همسران آنها دارد.


