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سیماى یک مرد خشمگین

از جبهه آزادی بخش ساندنیست  تا سرکوب مخالفان
دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه در سال 
۱۹۴۵ در   خانواده ای متوســط متولد شد. در سال 
۱۹۶۳، اورتگا وارد دانشگاه «سنتروآمریکانا »  واقع 
در ماناگوا   شــد و خیلی زود به  FSLN  که در آن 
زمان   گروهی زیرزمینی بود، پیوســت  . در ســال 
۱۹۶۷ به اتهام مشارکت در سرقت بانك   به زندان 
افتاد و در سال ۱۹۷۴، در معاوضه با گروگا ن های طرفدار سوموزا همراه با دیگر زندانیان ساندنیست 

آزاد شد. اورتگا پس از   آزادی، بالفاصله به کوبا تبعید شد، اما مخفیانه به کشور بازگشت.
پیــروزی انقالبیــون نیکاراگوئــه: هنگامی که «ســوموزا» در ســال    ۱۹۷۹    توســط جبهه 
آزادی بخش ساندنیست  - FSLN به شــورش عموم و سرنگونی و تبعید محکوم شد،   اورتگا 
بــه  عضویت حزب حاکم درآمد. در ســال    ۱۹۸۰  ، رونالد ریگان، رئیس جمهوری آمریکا جبهه 
آزادی بخش ساندنیســت را به  حمایت از    جنبش های انقالبی مارکسیســتی در کشــورهای 
آمریکای التین، با پیوستن به کوبای تحت حمایت   شوروی محکوم کرد .  در نوامبر ۱۹۸۴،   اورتگا 
برای انجام انتخابات ملی درخواســت داد و با ۶۳ درصد کل آرا برنده انتخابات شــد و   در ۱۰ 
ژانویه ۱۹۸۵ در منصب خود به کار مشــغول شد. بنابر ادعای عده بسیاری از ناظران   مستقل، 
انتخابات ۱۹۸۴، آزادترین و منصفانه ترین انتخابات در تاریخ نیکاراگوئه بود. او از ســال     ۱۹۸۵   
 تا ۱۹۹۰ در این سمت باقی ماند. اولین دوره ریاست جمهوری وی، با خط مشی   سوسیالیستی، 
اختالفات داخلی، خصومت آمریکا و شــورش مسلحانه مخالفان که توسط   آمریکا حمایت 
می شد، بسیار ناآرام بود. در سال ۱۹۹۰، اورتگا در   انتخابات ریاست جمهوری در مقابل «ویولتا 
باریوس چامورا »  شکســت خورد، اما همچنان به عنوان شــخصیتی بااهمیت در سیاســت 
نیکاراگوئه باقی   ماند. در انتخابات ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ نیز کاندیدای ریاست جمهوری بود تا اینکه در 

سال    ۲۰۰۶    مجددا به این سمت برگزیده شد  .
پیروزی و شکست در انتخابات ریاست جمهوری:  اورتگا در انتخابات سال    ۱۹۹۰  ، در مقابل ویولتا 
باریوس چامورا، همکار ســابقش در حزب، شکست خورد. چامورا توسط   سازمان ضد ساندنیستی 
«اتحادیه مقابله ملی»   حمایت   می شد. برخالف آنچه انتظار می رفت، چامورا در میان بهت اورتگا 
برنده انتخابات شــد. اورتگا در سخنرانی اعطای مقام خود در روز پس از اعالم نتایج، در اشاره به 
قدرتی که    در تعدادی از بخش ها همچنان از آن جبهه آزادی بخش ساندنیســت بود، متعهد شد 
کــه همچنان   از پایین به حکمرانی بپردازد. اورتگا در ســال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ باز هم   در انتخابات 
شــرکت کرد، اما هر دو بار از رقیب  شکســت خورد. در آخرین روزهای ریاست جمهوری اورتگا، از 
طریق یك ســری اعمال   قانونی به نام پیناتا   (Pinata)، امالکی را که توســط دولت ساندنیســت ها 
تسخیر شــده بود (و   بعضی از آنها ارزشــی چندمیلیونی یا حتی میلیارد دالری داشتند) به عنوان 
امــوال خصوصی   عده ای از ســران  FSLN   و اورتگا ثبت کرد.  سیاســت های اورتــگا در این دوران  
 تعدیل یافت و او به تدریج از ایده های مارکسیستی   خود دست کشید و به سوسیالیسم دموکراتیك 
معتدل گرایش یافت. گرایش او به مذهب   کاتولیك نیز در سال های اخیر شدیدتر شد و اورتگا را به  
سمت سیاست های محافظه  کارانه اجتماعی سوق داد. در انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوئه، 
در پنجم نوامبر ۲۰۰۶ اورتگا، کاندیدای جنبش آزادی بخش ساندنیســت شد و با ایجاد یک ائتالف 
سیاســی و پس از ۱۶ سال دوری از قدرت توانست با کســب ۹۹٫۳۷ درصد آرا برنده این   انتخابات 
شود. در انتخابات سال ۲۰۱۱ او بار دیگر توانست با احراز بیش از ۶۳٫۷ درصد آرا از فابیو گاِدآ، رقیب 
اصلی خود، پیشــی گیرد و در پست ریاست جمهوری باقی بماند. این پیروزی در حالی اتفاق افتاد 
که به گفته رامیرز معاون اورتگا پس از ســقوط دیکتاتــوری در کتاب خود به نام «بدرود جوانان»: 
«انقالب نه عدالت قول داده شده را برای محرومان تأمین کرد و نه توسعه و ثروت به ارمغان آورد. 
تنها میراث سودمند این انقالب، فضایی مبتنی بر آزادی نسبی اندیشه است. امروز در نیکاراگوئه نه 

زندان مخفی وجود دارد و نه از جوخه های مرگ خبری هست».
سرکوب مخالفان: روابط میان نیکاراگوئه و آمریکا از زمان اعتراضات مخالفان علیه دولت اورتگا 
در ســال ۲۰۱۸ تیره و دســتخوش تنش شده اســت. اعتراضات یادشــده طبق گزارش کمیسیون 
بین المللی آمریکایی حقوق  بشــر، ۳۵۵ کشته بر جای گذاشــت. نیکاراگوئه در راستای مقابله با 
مخالفانش «یوبرانک ســوآزو» رهبر اپوزیسیون این کشور را به حبس ۱۰ساله محکوم کرد، اقدامی 
که با اعتراض گروه های حقوق بشــری مواجه شد. سوآزو ۳۱ساله در جریان اعتراضات ۲۰۱۸ علیه 
دولت مشارکت فعال داشت. این اعتراضات بخشی از موج سراسری بود که در جریان آن تعدادی 
از مخالفان به دســت نیروهای امنیتی کشته شــدند. او اگرچه می پذیرد معترضان بخش اندکی از 
مردم هســتند اما این اعتراضات را تحت نظر سیاســت های آمریکا می داند و اعتقاد دارد با دشمن 
قدرتمندی سروکار داریم که در نیکاراگوئه مداخله نظامی کرده، این دشمن آمریکاست». او بر این 
باور است که «آمریکا به مراکز حقوق بشری پول می دهد تا تعداد قربانیان اعتراضات را دستکاری 
کنند. ســازمان های آمریکایی از طریق حســاب بانکی به این افراد پــول می دهند. میلیون ها دالر 
به خاطر دموکراسی به نیکاراگوئه اختصاص یافته، از سال ۲۰۰۷ این پول برای بی ثبات کردن کشور 

و تهییج اقدامات مسلحانه از طریق باندهای جرم و جنایت استفاده شده اند».
دخالت اعضای خانواده در سیاست

اورتگا از ســوی مخالفانش متهم اســت که برخی از پســت های مهم را همسر و فرزندانش 
برعهده دارند، اما او معتقد اســت تنها کســی که مقام مهمی داشته، شــریک زندگی اش و مبارز 
ساندنیســت است. «من او را مبارز ساندنیســت می دانم و با او در یکی از اردوگاه های ساندنیستی 
آشنا شدم. او مبارز ساندنیست بوده پس حق دارد مقام دولتی (معاون رئیس جمهور) داشته باشد 
و این اولین بار اســت که چنین مقامی به او داده شده. فرزندان من زندگی شان را وقف تلویزیون و 
روزنامه نگاری کرده و تحصیالتشــان در این رشته ها بوده و برایش آماده شده اند. ما در نیکاراگوئه 
تجربه قدرت خانوادگی را داشــته ایم، ساموزا پسرش را به آکادمی نظامی آمریکا فرستاد و بعد او 
را فرمانده گارد و فرمانده ارتش کرد. پســر دیگرش را برای تحصیل به آمریکا فرســتاد و بعد او را 
به  عضویت پارلمان منصوب کرد». او این روزها به جز انبوه مشــکالت اقتصادی، رشــوه   خواری و 
فســاد، با دو بحران داخلی دیگر روبه روست. دولت ۱۷۹۷ سازمان غیردولتی را تعطیل کرده چون 
می ترســد قدرتش را تضعیف کنند. تنش میان کلیســا و دولت این کشور، بازداشت چند اسقف و 
حصر خانگی آنها، تعطیلی خودســرانه هفت ایســتگاه رادیویی کاتولیک و آزار کشیشان از دیگر 

مشکالت کنونی اورتگاست.

دیپلمات پیشین
محمود فاضلی

در ادامه یادداشــت هفته گذشــته با عنــوان «انتخابات 
کانون وکال و هزاران افسوس» بهتر است با رویکردی سازنده 
پیشــنهادهایی در جهت شایسته تر برگزار شدن این انتخابات 
صنفــی ارائه شــود. فرایند انتخابات هفــت مرحله را در بر 
می گیرد: ثبت نام نامزدها، بررســی اولیه صالحیت در کانون 
وکال، تأییــد صالحیت در دادگاه انتظامــی قضات، تبلیغات، 
رأی گیری، شمارش آرا و اعالم نتایج و در نهایت رسیدگی به 
اعتراضات نســب به نتایج اعالم شده. بخش هایی از مراحل 
تا اصالح قوانین خارج از اختیار وکالی دادگســتری اســت، 
مانند تأیید صالحیت در دادگاه انتظامی قضات و رســیدگی 
بــه اعتراضات؛ اما دیگر موارد قابل بهبود بخشــی اســت و 

نهادهای بیرونی نقشی در آن ندارند.
نخســت. ثبت نام نامزدها: اولین گام داوطلبی اســت. 
در چند دوره اخیر مشــاهده شــده وکالی پیش کســوت و 
همکارانی که دارای جایگاه باالی دانشــگاهی هســتند، از 
ثبت نام برای عضویــت در هیئت مدیره خودداری می کنند. 
توجیه این دوســتان عدم امکان اثر گذاری مناسب، احتمال 
عــدم تأیید صالحیت یــا نگرانی از رأی آوری اســت. اینکه 
فرد تا چه حد بتواند نقش آفرینی کند، بخشــی به خود او 
بر می گــردد، اما صرف حضور مایه دلگرمی و هم افزایی در 
جامه وکالت خواهد بود. بحث تأیید یا رد صالحیت مربوط 
بــه احتماالت بوده و کم و بیش در همــه انتخابات صنفی 
(و غیر صنفی) مطرح اســت. تجربه این سال ها نشان داده 
عموم وکال به پیش کســوتان وکالت و بزرگان دانشــگاهی 

اقبال نشان می دهند.
دوم. بررســی اولیه صالحیت در کانون وکال: این مرحله 

بیشــتر به امور کمی مانند تمدید پروانه، داشتن سابقه کافی 
برای داوطلبی و عدم محرومیت از عضویت در هیئت مدیره 
به دلیل تخلفات انتظامی می پردازد که به دلیل روشن بودن 
معیارها، کمتر مسئله ساز بوده است. با این حال، مناسب است 
هیئت نظــارت بر انتخابات نتایج این مرحله را هم شــفاف 

اطالع رسانی کند.
سوم. تبلیغات و رقابت های لیستی: آیین نامه «تبلیغات 
هیئت مدیــره کانون وکالی دادگســتری مرکز» مصوب ۲۲ 
اردیبهشــت ۱۳۹۲ هیئت مدیره که در هشــت ماده تدوین 
شــده، تا حدی نحوه تبلیغات را مشــخص کرده است. این 
آیین نامه نیاز به اصالح، تکمیل و جامعیت بیشــتری دارد. 
هیئت مدیــره مرکب از ۱۲ نفر اســت و بــرای تصویب هر 
پیشــنهادی نیاز به هفت رأی خواهد بــود. اصوال نامزدی 
انفرادی یا مستقل محل تأمل است. فرض بگیریم شخصی 
که مستقل داوطلب شده، رأی هم بیاورد، چگونه می تواند 
در تصمیم ســازی نقش آفرینی کند؟ بهتر است نامزدها در 
گروه هایی حداقل هفت نفره وارد کارزار انتخاباتی شوند که 
در صورت کسب اعتماد جامعه وکالت بتوانند در رأی گیری 
هیئت مدیره اثر گذار باشــند. نکته دیگر عــدم تفکیک بین 
«شعار»، «هدف» و «برنامه» است. این روزها دیده می شود 
تشــکل ها به جای ارائه برنامه ای کاربردی، تنها به شــعار 
و حداکثر بیــان چند هدف کلی مانند «اســتقالل کانون»، 
«شفافیت» یا «باال بردن ســطح رفاه» اکتفا می کنند؛ بدون 
اینکــه کمترین طرحی برای تحقق آن داشــته باشــند. در 
پوستر ها بیشتر به ســوابق تحصیلی یا عضویت در چندین 
دوره کمیسیون های کانون اشاره می شود. به هر حال فردی 
که پروانه وکالت گرفته دارای دانشنامه کارشناسی حقوق 
است. عضویت طوالنی در کمیســیون های مختلف بدون 
بیان دستاوردها (اگر وجود داشته باشد) خود امتیازی منفی 

است تا مثبت!
چهارم. رأی گیــری: در ماده ۶ آیین نامــه تبلیغات آمده 
اســت: «در روز انتخابات هرگونه تبلیغ در کلیه قسمت های 

ســاختمان محل برگزاری انتخابات ممنوع است. هر تشکل 
یا کاندیدای مستقل فقط در محل های اختصاصی که توسط 
کمیسیون روابط عمومی کانون با همکاری شورای تشکل ها 
تهیه می شــود، اقدام به تبلیغات می نماید و هیچ کاندیدای 
مســتقل یا تشــکلی نمی تواند محدوده تبلیغاتی خود را از 
حریم اختصاصی که توســط کمیسیون روابط عمومی برای 
آنها تعیین شــده، گســترش دهد. در صــورت تخلف از این 
بند،  تبلیغات مربوط به شــخص یا تشکل توسط کمیسیون 
روابط عمومــی جمع آوری می گردد». این مــاده قابل انتقاد 
اســت؛ اساســا تبلیغ در روز انتخابات هر چند در محل های 
تعیین شــده چه معنا دارد؟ انتظار می رود وکیل دادگستری 
به عنوان فردی تحصیل کرده و آگاه به امور اجتماعی، انتخاب 
خود را بســیار زودتر از روز انتخابات انجام داده باشد و اسیر 
فضاسازی های محل رأی گیری نشود. متأسفانه در دوره قبل 
شــاهد بودیم نامزدها با مراجعه به صف وکالیی که منتظر 
ورود به ساختمان کانون بودند از آنها می خواستند به ایشان 

رأی دهند! اقدامی دور از انتظار و دون شأن.
موجــب  انتخابــات  الکترونیــک  برگــزاری  عــدم 
کاهش حضور رأی دهندگان شــده اســت. اکنون اســتان 
سیستان و بلوچســتان زیر مجموعه کانون مرکز محســوب 
می شود. اینکه انتظار داشته باشیم وکیل شاغل در چابهار 
روز انتخابات چند میلیــون هزینه صرف تهیه بلیت رفت 
و برگشــت با هواپیما برای آمدن به تهران کند تا بتواند در 
انتخابات شرکت کند و رأی دهد، تا چه حد منطقی است؟ 
در حــال حاضر بســیاری از خدمات ماننــد تمدید پروانه 

وکالت الکترونیکی انجام می گیرد.
خوشــبختانه از ســال ۱۳۷۶ که انتخابات کانون هر دو 
سال یک بار برگزار شده، مشکلی در مرحله شمارش و اعالم 
نتایج رخ نداده است. متأسفانه دو مرحله تأیید صالحیت و 
رســیدگی به اعتراضات خارج از نهاد وکالت و در نتیجه در 
اختیار وکالی دادگستری است که امیدواریم این صالحیت ها 

دوباره به کانون ها بازگردد.

به سوی انتخابات شایسته
در حاشیه انتخابات کانون وکالی دادگستری مرکز

کم لطفی وزیر کشور به اتباع مهاجر
چند وقتی اســت که دیگر خبری از صف طوالنی افغانســتانی ها در جلوی شــعب 
پیشــخوان دولت نیســت. چند وقتی اســت که دیگر مهاجران افغانســتانی به صورت 
دســته جمعی و مغموم در صف انتظار ورود به دفاتر ننشسته اند. چند وقتی است وقتی 
از کنار شــعب پیشــخوان دولت که رد می شــویم، غرغرهای زیر لب هم وطنان را به این 

مهاجران غمگین نمی شنویم.
در اینکه ما ایرانی ها میزبانان مهربانی برای آنها نبودیم، کسی شک ندارد. همین روزها 
و هفته های پایانی تعطیالت هنوز تکلیف ثبت نام کودکان افغانستانی در مدارس مشخص 
نشده است. اینکه آنان هنوز در گرفتن کارت بانکی مشکالت عدیده ای دارند، خود اتفاقی 

تلخ است؛ اما حاال خبری در ادامه حذف آنان از چرخه امور اداری اعالم شده است.
دبیرکل کانون کشوری پیشخوان دولت با اشاره به قطع سامانه خدمات رسانی به اتباع 
و عدم دسترســی دفاتر پیشخوان دولت به این ســامانه، گفته است: «در حال حاضر هیچ 
خدماتی در دفاتر پیشــخوان دولت به اتباع ارائه نمی شــود و ضرورت دارد که پس از دو 

سال تعرفه ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دولت مورد بازنگری و توجه قرار گیرد».
آن طور که ایسنا گزارش داده است، علی فالح حقیقی از وجود ۱۷ هزار دفتر در سطح 
کشور که حتی تا نقطه صفر مرزی خدمات را به شهروندان ارائه می  دهند، خبر داده است. 
دفاتر پیشــخوان دولت با حدود صد دستگاه در تعامل هستند تا قدمی برای در دسترس 

قرار  دادن خدمات برای مردم بردارند؛ اما هیچ سهمی برای مهاجران قائل نیستند.
این مســئول همچنین درباره تمدید اقامت موقت اتباع که پیش تر اعالم شــده در ۳۰ 
مهر ماه به پایان می رسد و همچنین ارائه خدمات دیگر به اتباع در دفاتر پیشخوان دولت، 
توضیح بیشــتری داد و گفت: «متأسفانه پس از پایان ثبت نام اتباع دو اتفاق رخ داد. یکی 
کم لطفی اداره کل اتباع وزارت کشور بود که با توجه به پراکندگی اتباع درخواست کردیم 
اســتمرار خدمات به اتباع محقق شود؛ اما سامانه  قطع شــد و موضوع به دفاتر کفالت 
واگذار شــد که این امر منجر به اذیت اتباع و قطع خدمات متنوع به آنها شــده است. در 
حقیقت تداوم خدمات ۱۲گانه در دفاتر پیشــخوان دولت باید با کمک وزیر کشــور تداوم 
پیدا کند. در حال حاضر با قطع ســامانه اتباع هیچ خدماتی را از ســوی دفاتر پیشــخوان 
نمی توانند اخذ کنند و حتی حداقل های خدمات درباره ثبت نام آنها نیز با قطع ســامانه و 

عدم دسترسی دفاتر پیشخوان ناممکن شده است».
یک نکته دیگر هم از بی توجهی دولت سیزدهم به وضعیت اتباع مشهود است و آن 
توجه به وضعیت دانش آموزان اســت. آن طور که فالح گفته است: «حتی مواردی بوده 
که دانش آموز اتباع در فرایندی در دفاتر کفالت با مشکالت متعددی روبه رو شده است». 

برای این موارد وزارت کشور و امور اتباع باید تصمیم گیری کند.

همسایه ها

راشومون- آکیرا کوروساوا -۱۹۵۰
شیمورا (توشیرومی فونه): «تو کسی رو سراغ داری که واقعا آدم خوبی باشه؟... شاید خوبی فقط یه افسانه ست!».

راهب (مینورو چیاکی): «وحشتناکه اگه ...».
شیمورا: «آدم همیشه دوست داره چیزهای بد رو فراموش کنه و به خوبی های ساختگی رو بیاره...

 این آسون ترین راهه!».

دیـالـوگ روز

یادداشت

شوک فرهنگی
آن جهــت  از  قصه گفتــن 
تمام  که  است  حیرت انگیز 
را کلمه می کند  رنــج آدم 
و از تن بیــرون می راند. در 
تمــام لحظات بــد زندگی 
شــاید بــا ایــن فکــر تاب 
آورده ایم که: «چه داســتان خوبی برای تعریف کردن خواهد بود» و شاید 
مرگ از آن جهت وحشت انگیز است که قرار نیست دیگر قصه اش را برای 
کســی بازگو کنیم. آنچه بر ما گذشته هرچقدر ســخت تر و پرآب چشم تر 
باشــد، ما را به ستاره  درخشان تری سر میز شــام تبدیل می کند. آدم هایی 
که زیاد ســفر کرده اند یا مهاجرانی که از قضا سختی های زیاد کشیده اند، 
ازهمین رو کشــش زیادی ایجاد می کنند. آنها با تجربه  چند زندگی فشرده 
در یک زندگی، ماجراهای خیال انگیــز و مهیجی تعریف می کنند که بقیه 
را به حســرت ســفرهای نکرده و تجربه های نداشــته وامی دارند. یکی از 
داســتان های مخاطب نواز، ماجرای شــوک های فرهنگی  است. به نظرم 
قدمت حالتی به نام شــوک فرهنگی به تاریخ اولین ســفر انسان می رسد. 
شــاید بی راه نباشــد که بگوییم یکی از اصلی ترین علل پنهان سفر همین 
باشد: بی ســپر در مقابل درد لذت بخش شوک های ناشناخته ایستادن. در 
تمام سفرنامه های به جامانده، ردپای این لذت دیدنی  است. برای بسیاری 
این تنها علت سفر است. تجربه ای که با یک سفر ایزوله در هتل پنج ستاره 
و جابه جاشــدن در اتوبوس های تور کمتر می تــوان لمس کرد. غمی که 
از ســفری پرقصه به جا می ماند، اصالت بیشــتری دارد و شــاید ناراحتی 
ناصرالدین شاه پس از بازگشت از هر سفر همین بوده باشد؛ به پایان رسیدن 
هیجان دیدن چیزهای تازه. از ماشین چمن زنی و پنکه تا روشن شدن خیابان 
با چراغ های گازی. این طور به نظر می رســد که بیشتر شوک های فرهنگی 
قابل تحمل، در مرحله ماه  عسل مهاجرت رخ می دهند. همان یکی، دو ماه 
اول که همه چیز توجه برانگیز و جذاب است. در مرحله بعد که مهاجرت 
ماســک از چهره برمــی دارد، بحران هــای فرهنگــی آزاردهنده تر به نظر 
می آیند. چندهفته پیش بحثی در رابطه با فرهنگ میهمان نوازی سوئدی ها 
در فضای مجازی به شــدت ســروصدا به پا کرد. مهاجر عرب تباری که به 
ســوئد رفته بود خاطره ای از کودکی اش را این طور نوشته بود: «برای بازی 
به خانه  دوستم رفته بودم، مادرش صدا زد که شام حاضر است. دوستم به 
من گفت در اتاق «صبر» کنم تا او شام بخورد و برگردد». این خاطره باعث 
شد افراد زیادی خاطرات مشابهی تعریف کنند و بعدتر مقاالتی در رابطه با 
توجیه و چرایی این ُبعد فرهنگ  مردمان اسکاندیناوی هم نوشته شود که 
توضیح می داد در فرهنگ سوئدی ها میهمان نوازی و دست ودلبازی ارزش 
محســوب نمی شــود. از طرفی خود مهاجران نوعی شوک زنده محسوب 
می شــوند. آدم هایی چندفرهنگی که در یک کالبد چند شــخصیت را جا 
داده اند بی آنکه برچسب هیچ نوع بیماری را بر دوش بکشند. عجیب ترین 
مســئله درباره مهاجرت همین اســت، اینکه بعد از مدتی، ظرف پذیرش 
آدم ها گودتر می شود و در عین حال تبدیل می شوند به کسانی که دو دسته 
دغدغه و دلبســتگی کامال مجزا دارند. تالقی ایــن دو نوع فرهنگ گاهی 
باعث ایجاد جرقه می شــود. اولین ماه هایی بود که به فرانسه رفته بودم و 
تازه با چندنفر آشــنا شده بودم. در پاریس به دعوت آلیس یکی از دوستان 
فرانسوی ام به صرف باربیکیو به خانه اش رفتیم. من و دوست لبنانی ام لیا 
پس از دو ساعت در راه بودن، خسته و گرسنه رسیده بودیم و منتظر ناهار 
بودیم. نه تنها بوی غذا نمی آمد که بعد از نیم ســاعت نشستن وقتی لیا با 
شــرم و خجالت و تعارف خاورمیانه ای پرسید کی غذا می خوریم، متوجه 
شــدیم که غذا را خودمان باید درست کنیم. آلیس به آشپزخانه رفت و با 
یک کیسه نه چندان زیاد مرغ آمد. از ما خواست که کمکش کنیم تا بساط 
باربیکیــو را راه بیندازد. ما هم با تعجب به هم نگاه کردیم، بلند شــدیم و 
شــروع به کمک کردیم. غذا را لیا با ناراحتی در گرمای غیرمعمول هوا در 
حالی که آفتاب به فرق سرش می تابید درست کرد. در همان حال که عرق 
از روی پیشانی پاک می کرد، زیرلبی داشت فرهنگ خون گرم و میهمان نواز 
خاورمیانه را ستایش می کرد و به نمادین بودن شرایط   مان با استعمارگری 
همیشگی فرانســوی ها غر می زد. پروانه سفیدی در همان حال در حیاط 
پشــتی خانه آلیس پدیدار شد و چرخی باالی سر ما زد. آلیس برایمان آب 
خنک آورد و گفت احتماال فردا هوا بهتر خواهد شــد، چون پروانه ســفید 
نماد هوای خوب اســت. من و لیا گفتیم پس باالخره بعد از مدت ها فردا 
باران خواهد آمد و ابراز خوشــحالی کردیم. آلیس با چشــم های گردشده 
نگاهمــان کرد و از اینکه ما باران را هوای خوب می دانســتیم خندید. من 
و لیا لحظه ای به  هم نگاه کردیم. ما که نماد هایمان زمین تا آســمان فرق 
داشــت، معیارمان از هوای خوب فرق داشــت و شدیدا گرسنه و گرمازده 
بودیم، شــبیه هرچیزی بودیم جز تعریفی که از میهمان می شناختیم. در 
راه برگشــت درحالی که تمام وجودمان بوی دود گرفته بود، ســرمان توی 
گوشــی بود و با هم حرف نمی زدیم. من داشــتم برای دوستم از روزی که 
گذشت می نوشتم، با شروعی شبیه اینکه: «نمی دونی چه داستانی داشتم 
امروز» و لیا هم حتما داشت برای کسی دیگر، کیلومترها آن طرف تر چنین 
چیزی می نوشت. چون کلمه حیرت انگیز است و خستگی یک روز الکی را 

می تواند از تن بیرون بکشد، رنگ بزند و هرچیزی را تاب آور کند.

مریم رحمانیان

آنچه خود داشت...
تنها پنج یا شش سال کافی بود تا طرح تحول نظام 
ســالمت و متعلقات آن منجر به ریزش پالسکووار 
ســاختمان نیروی انســانی آن شــود. طرحی که با 
بیمه همگانی کلید خورد، با افزایش فشــار کاری بر 
پزشــکان و امپراتوری بیمه ها جان گرفت، با کسری 
بودجه به چالش کشــیده شــد، با کاهش دریافتی 
پزشکان برای تأمین کسری بودجه به اوج رسید، با ثروتمند شدن شک برانگیز مدیران پایین دستی 
و مســئوالن امور مالی شبکه های درمانی دچار فساد شــد و در نهایت با سقوط درصد باالیی از 
پزشــکان تازه کار به همســایگی خط فقر آرام گرفت. دومینوی این ریزش بی سابقه از رشته های 
فوق تخصصی شــروع شده است؛ همان رشته هایی که در هفته های اخیر صدای مسئوالن نظام 
پزشــکی را هم درآورد که متقاضی ای برای آنها وجود ندارد. در آینده نزدیک تمایل به تحصیل 
در رشــته های تخصصی هم افت خواهد کرد و چند ســال بعد در برزخ پساکنکور کسی سمت 
پزشــکی نمی آید. ته این خط هم در دبیرســتان اســت؛ جایی که خانواده ها از ترس اینکه رتبه 
فرزندان شان خراب شود و مجبور باشد پزشکی بخوانند، میلیونی خرج معلم و مؤسسه می کنند! 
بررسی چرایی این قضیه تکرار مکررات است، ولی اظهارنظرهای جالب در این مدت هرگز اجازه 
نداد ظاهر بحث به اندازه محتوایش از جذابیت دور شــود . مثال همین که گفتند اگر کســی وارد 
رشته های کم متقاضی نشود، مجبوریم از خارج پزشک وارد کنیم. صاحبان این اندیشه خاطرات 
دهه های ۶۰ و ۷۰ را با خود مرور می کنند و با چشم بستن بر تغییرات جو پزشکی در این سال ها، 
تصور می کنند در خطوط مرزی کشور پزشکان خارجی صف کشیده اند و بر سر و کله هم می زنند 
تا با حذف رقیب، وارد کشــور شــده و طبابت کنند. مسئوالن نظام پزشکی هم وسوسه می شوند 
درها را باز کنند تا فوج فوج پزشــک وارد شود و مشــکل مملکت یک شبه حل شود، ولی لعنت 
بر دل سیاه شیطان و وسوسه هایش می فرســتند و پدرانه و دلسوزانه به طبیبان داخلی فرصت 
دیگری می دهند تا از راه خطای خود برگردند و باز هم کما فی السابق متخصص و فوق تخصص 
شوند! این اولین  بار نیست که سخنگویی پس از تبیین یک صورت مسئله تکراری با درونمایه حزن، 
وحشت و استیصال، همگان را انذار می دهد که نکند پایان این وضعیت این باشد که مجبور شویم 
از خارج پزشک وارد کنیم. کســی هم نیست بپرسد دقیقا از کدام خارج می خواهید پزشک وارد 
کنید؟! و پزشــکان کدام خارج حاضر هســتند با این شرایط در کشور ما کار کنند؟! چنانچه تصور 
کنیم پایان تلخ این داستان ورود پزشکان خارجی به کشور است، سخت در اشتباه هستیم؛ چرا  که 
پایانی تلخ تر از این در انتظار اســت؛ آنجایی که هم داخلی بپرد هم خارجی نیاید. اگر هم آن قدر 
پول هســت که برای پزشک خارجی می خواهند جذابیت ایجاد کنند، خب همان پول را بدهند تا 

نخبه داخلی به کار طبابت در کشورش بپردازد.
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