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کاغذ بی خط/ناصر تقوایی -۱۳۸۰
جهانگیر (خســرو شکیبایی) خطاب به رویا (هدیه تهرانی): این دنیایی که ما توشیم به درد کار نمی خوره... قبل من و تو همه چیش اختراع 
شــده... دنیای قصه تو... یه جور دنیاییه کــه خودت باید خلقش کنی... اگه می خوای بگرده... به اراده تــو باید دور خودش بگرده... وقتی 
می خوای آفتاب شه... خورشید باید بتابه... وقتی نمی خوای... بذاره بره پشت ابرا... وقتی می خوای بارون بیاد... آسمون باید بباره... وقتی 

نمی خوای اراده کن بند میاد.

دیر  زمانی نیســت که افراد در هنــگام معرفی خود به دیگران با افتخار می گفتند: «تا به حال پایم به دادگســتری 
باز نشــده»؛ اما حاال کمتر کسی است که ســر و کارش به دادگستری نیفتاده باشد. با شروع سال نو و بازگشایی ادارات و 
محاکم، شــهروندان برای پیگیری پرونده های گذشته یا طرح دعوی جدید راهی دادسراها، مجتمع ها و دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی خواهند شــد. تجربه نشــان می دهد هر سال امور قضائی دشوارتر از سال قبل پیش می رود. از حق 
نگذریم ریشه این موضوع همیشه به قوه قضائیه و تشکیالت آن بازنمی گردد؛ اما این نهاد به عنوان آخرین مرجع باید 
گره از کار فروبسته مردم بگشاید. شماری از مهم ترین مشکالت پیش رو بیان می شود تا شاید با تأمل و تدبیر و استفاده 

از دیدگاه ها و تجربیات اهل فن، کمی از بار معضالت کاسته شود.
نخســت، اطاله دادرسی یا طوالنی بودن فرایند رسیدگی به پرونده ها روندی رو به افزایش دارد. در شهرهای بزرگ 
ورودی برخی محاکم به بیش از ۲۰۰ پرونده در هر ماه می رسد که اگر روزهای کاری هر ماه را ۲۰ روز حساب کنیم (با 
در نظر گرفتن تعطیالت رســمی و اینکه در شــهرهایی نظیر تهران عالوه بر روز جمعه، پنجشنبه نیز تعطیل است) هر 
قاضی باید در روز برای حدود ۱۰ پرونده وقت رسیدگی بگذارد، سپس کل آن را مطالعه کند و در نهایت انشای رأی کند؛ 
امری غیرممکن. نتیجه کار تعیین زمان طوالنی برای اوقات رسیدگی، به عقب  انداختن تصمیم گیری از سوی قضات و 

در نهایت صدور رأی در فضایی توأم با خستگی و بدون دقت الزم است.
دوم، رکن اصلی هر تشکیالتی نیروی انسانی است. بارها مقامات قضائی به کمبود قاضی اشاره کرده اند که بیشتر 
ریشــه در کمبود بودجه دارد. متأسفانه مشــاهده می شود در مجتمع های مهمی مانند مجتمع قضائی شهید بهشتی 
تهران (که شامل منطقه ۱۲ یعنی محدوده بازار و قلب اقتصادی پایتخت می شود) شعبه ای بالتصدی مانده یا شعبی 
از دادگاه تجدیدنظر اســتان فاقد قاضی به تعداد الزم برای صدور رأی است که پرونده ها برای کسب امضای الزم ذیل 
صورت جلســات به همکاران دیگر شــعب ارجاع می شود. در این شــرایط اهتمام ویژه مقامات قضائی برای برگزاری 
آزمون، آموزش و صدور پروانه وکالت در قالب «مرکز وکال، کارشناســان و مشاوران خانواده قوه قضائیه» در حالی که با 
کمبود دادرس مواجه هستیم در جای خود جای شگفتی دارد. بیش از این، از گفتن لزوم استقالل وکالی دادگستری و 

معایب وابستگی، با توجه به نبود گوش شنوا اجتناب می کنیم.
سوم، عالوه بر بار اثبات، بار هزینه دادرسی به ویژه در پرونده های مالی که بخشی از خواسته را شامل می شود نیز بر 
دوش مدعی است. این میزان هر چند سال یک بار در قانون بودجه کل کشور افزایش می یابد. اکنون هزینه دادرسی در 
مرحله نخستین سه و نیم درصد خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد محکوم به و در مرحله فرجام پنج و نیم 
درصد محکوم به را شــامل می شود که مقدار درخور  توجهی است. بماند که در قضای اسالمی دادرسی امری رایگان 
بوده، ولی به دلیل نبود امکان تأمین هزینه های قوه قضائیه، دولت ناچار به دریافت وجه از دادخواه شده است. ناگفته 
نماند در شرایطی امکان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی (اعسار) وجود دارد که با توجه به شرایط سخت اقتصادی 

شمار این دعاوی افزایش یافته و خود به معضل دیگری بدل شده است.
چهارم، اولین اقدام رسمی رؤسای قوه قضائیه در شروع هر سال، اعالم نرخ جدید دیه است. طبق ماده ۵۴۹ قانون 
مجازات اســالمی: «موارد دیه کامل همان اســت که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال 
از ســوی رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر  اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعالم می شود». البته پیش از اصالح قانون 
مجازات اسالمی در ماده ۲۹۷، دیه یکی از این شش مورد تعیین شده و پرداخت کننده در انتخاب آن مخیر بود: صد شتر، 
۲۰۰ گاو، هزار گوسفند، ۲۰۰ دست لباس از حله های یمن، هزار دینار مسکوک و ۱۰ هزار درهم مسکوک. جدای از تفاوت 
میزان قیمت ها، تهیه و پرداخت بر  اســاس سلیقه محکوم علیه دشواری هایی را برای طرف مقابل و دادگستری ایجاد 
می کرد. امســال نرخ دیه ۶۰۰ میلیون تومان اعالم شــده که در ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) 
در صورتی که هم رفتار بزهکار و هم فوت بزه دیده در این ایام باشــد، یک سوم به میزان دیه افزوده می شود (یعنی ۸۰۰ 
میلیون تومان). امروزه میزان دیه بر  اســاس قیمت شــتر تعیین می شود. اگر ۶۰۰ میلیون را بر صد تقسیم کنیم، قیمت 
هر شتر شش میلیون تومان خواهد بود (نزدیک به قیمت یک گوسفند!) که بسیار با واقعیت بازار فاصله دارد. همین 

افزایش ۲۵ درصدی نیز برای افرادی که به دلیل عدم پرداخت دیه در حبس به سر می برند، مشکل ساز خواهد بود.
پنجم، شورای حل احتالف که در اوایل دهه ۸۰ به تقلید از خانه های انصاف و شورای داوری تشکیل شد، بیش 
از اینکه به حل وفصل کدخدامنشــانه اختالفات محلی بپردازد، مانند دادگاه به صــدور و اجرای حکم می پردازد! 
در ابتدا شــوراها به عنوان نهادی شبه قضائی شناخته می شدند، اکنون عملکردی کامال قضائی اما از سوی افرادی 
فاقد تخصص قضائی دارند. تنها کارکرد شوراهای حل اختالف، کاهش ورودی دعاوی به دادگستری هاست که به 
موجب اصل ۱۵۹ قانون اساســی مرجع اصلی تظلمات و شکایات است. افزایش پی در پی اختیارات شوراها را باید 
تهدیدی برای حقوق شــهروندان حســاب کرد. قانون شوراهای حل اختالف در سال ۱۳۹۴ به شکل آزمایشی برای 
مدت سه سال تصویب شد که چندین بار تمدید شده که آخرین آن به موجب بند «ص» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشــور بوده که از منظر قانون نویســی در نوع خود کم نظیر است؛ عین متن در پی می آید: «بند (غ) تبصره 
(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر تنفیذ می شود: «غ-  مهلت اجرای آزمایشی قانون 
شــوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصالحات و الحاقــات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان الزم االجرا 

شدن الیحه شورای حل اختالف در سال ۱۴۰۱، تمدید می شود».
ششــم، تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در اردیبهشــت ســال ۱۳۹۹ تنها منجر به کاهش جمعیت زندانیان 
بدون توجه به عواقب اجتماعی آن شد. مکلف کردن قاضی به صدور حداقل مجازات در مواردی که مجازات، تعیین 
مجازات های خفیف تر برای جرائم پرتکرار، قابل گذشت تلقی کردن جرائمی مانند کالهبرداری، جیب بری و کیف زنی و 
نیز دیگر تخفیف ها جنبه بازدارندگی مجازات جرائم مالی را از میان برده که در شــرایط اقتصادی کنونی اصال منطقی 
نیست. حاال و در کمتر از دو سال از تصویب این قانون نسنجیده، زمزمه هایی برای بازنگری در مجلس شنیده می شود.

هفتــم، طبیعی اســت که افزایش آمار طالق و رشــد روزافــزون جرائم خانوادگی نگران کننده باشــد؛ اما 
مانع تراشــی در فرایند جدایی در مواردی که ضرورت چندانی ندارد (مانند درخواســت طالق توافقی زوجین 
فاقد فرزند) به نوعی محروم کردن افراد از اختیاری اســت که شــرع و قانون به آنان داده است. قضائی کردن 
فرایند طالق به ســال های دور بر می گردد. هنگامی که این روش نیز به نتیجه ای نرســید، موضوعات «داوری 
و حکمیت»، «ارجاع به شــورای حل اختالف»، «اجباری شدن مشــاوره خانوادگی» و اکنون در برخی استان ها 
«مصلحیــن قرآنــی» به میان آمد که اگــر برای زوجیــن دارای فرزند و طالق های یک طرفه مفید باشــد (که 
متأسفانه بیشتر موارد به ویژه موضوع مهم حکمیت در عمل تشریفاتی انجام می گیرد)، سنگ اندازی در توافق 

زوجین فاقد فرزند به جدایی تبعات نامطلوبی به دنبال داشته است.

۷ چالش قضائی

وکیل  دادگستری
ابراهیم  ایوبی

جداسازی و تفکیک جنسیتی که در چهار دهه اخیر پیگیری و اجرا می شود، 
مبتنــی بــر ایدئولوژی «قلمروهــای متمایز و منفــک» مردانه و زنانه اســت. 
ایدئولوژی قلمروهــای منفک مردانه و زنانه مبتنی بر این نگرش مردمحور به 
حوزه عمومی است که این حوزه را یکسره متعلق به مردان می شمارد و طبق 
آن حضور زنان در این فضا مشــروط به اما و اگرهایی می شود که با استدالل ها 
و بهانه هایی مثل حمایت از زنان، نیازهای ویژه زنان، شرایط خاص زنان توجیه 
می شــود و نتیجه آن می شــود که حضور زنان در عرصــه عمومی محدودتر 
شود. در چنین ایدئولوژی ای زنان متعلق به و مناسب حوزه خصوصی هستند 
و بیرون آمــدن از این حوزه به هر دلیل غیرمناســب و نابجا به شــمار می رود. 

نامناســب از این  رو که نه تنها حضور زنان تهدیدی برای مالکیت مطلق مردانه 
بر عرصه عمومی شــناخته می شــود، بلکه از بین رفتن مرزهای بین مردان و 
زنــان، تهدیدکننده اخالق به حســاب می آیــد. علت هم ظاهرا کلیشــه های 
جنســیتی است که بر اســاس آن مردان قوی و متجاوز تصور می شوند و زنان 
ضعیف و در معرض تعرض و البته اغواگر. این گونه اســت که دولت به عنوان 
محافظ نظم جنسیتی کهن، خود را موظف می شمرد که ایدئولوژی حوزه های 
متمایــز و منفک را به اجــرا درآورد تا به این ترتیب هــم از مالکیت مردانه بر 
عرصــه عمومی دفاع کند و هم از زنــان به عنوان موجودات ضعیف و در عین 
حال اغواگر مواظبت و مراقبــت کند و آنها را مورد نظارت قرار دهد. بنا بر این 
ایدئولوژی اگر نتوان از خروج زنان از حوزه خصوصی جلوگیری کرد، دست کم 
بایــد آن را محدود کرد. مثال نمی توان گفت زن ها بــه پارک نروند، اما می توان 
عرصه عمومی را به گونه ای تغییر داد که قلمروهای منفک در آن تعبیه شود و 
زنان به بخش اندرونی و خصوصی رانده و نامرئی شوند؛ چنان که حاال صحبت 

از این است که پارک ها باید حصارکشی یا زنانه و مردانه شوند.
اجرای این ایدئولوژی، اکثرا بــدون توجه به پیامدهای آن صورت می گیرد. 
در حالی که یکی از دغدغه های نظام سیاســی کنونــی، حفظ نهاد خانواده و 
ازدواج و کارکردهای آن اســت، امــا همچنان بر جدایی مــردان و زنان تأکید 
می ورزد و اختالط زنان و مردان را به عنوان تهدیدی اخالقی شناسایی می کند. 
در ایدئولوژی تفکیک جنسیتی، خانواده به فراموشی سپرده می شود و زن و مرد 
به عنوان دو طبقه متضاد و متفاوت و تهدید در نظر گرفته می شــوند که باید از 
هم دورشــان نگه داشت. به این نکته توجه نمی شود که در صورت جداسازی 

جنسیتی، جایگاه خانواده در عرصه عمومی کجاست؟
اجــرای ایدئولــوژی قلمروهای منفک در بوســتان ها، در واقــع بار اجرای 
ایــن ایدئولوژی را به دوش بخش هایی از جامعــه می گذارد که می خواهند از 
تفریحات نسبتا ارزان عمومی بهره مند شوند و به علت محدودیت های مسکِن 
مدرن از دسترســی به فضای سبز شخصی محروم اند. وگرنه اقلیت ثروتمندی 
را که به گل گشــت و تماشــا در فضای سبز شــخصی می رود، چه حاجت به 
پارک های عمومی است. اضافه کردن محدودیت جنسیتی، با وجود اندک بودن 
میزان فضای ســبز و مراکز تفریحی شهری، ممکن اســت حق دسترسی را از 

بسیاری سلب کند یا برای دسترسی، آنها را متحمل زحمت بیشتری کند.
اتخاذ سیاســت جداســازی جنســیتی در عرصه عمومی، خواه ناخواه، این 
ذهنیت را شکل می دهد که فضای عمومی در ایران ناامن است و زنان در چنین 
فضایی آسیب پذیر هستند. در حالی که این ناامنی فضای عمومی به عنوان یک 
واقعیت ممکن است حضور زنان، کودکان و حتی مردان را محدود کند، سؤال 
این است که چرا تنها راه فراهم کردن امنیت، جداکردن و حصارکشی بین مردان 
و زنان تلقی می شــود و به طور ریشه ای به این مســئله پرداخته نمی شود و از 
سایر راهکارهای مناسب سازی فضاهای عمومی برای تأمین امنیت شهروندان 
به خصوص زنان اســتفاده نمی شــود. چرا همواره راهکارهایی اتخاذ می شود 
که فوری، کوتاه مدت، خشن، ســطحی و محدودکننده زنان است و عریان ترین 
شــکل نظارت بر شهروندان را اعمال می کند؟ واقعیت این است که جداسازی 
و حصارکشــی، حضور دولت را در عرصه عمومی به رخ شــهروندان می کشد 
و نظــارت دولت بر جامعه را به شــکل عیان در معــرض نمایش می گذارد و 
این شــاید برای برخی که تنها بــه ظاهر و ویترین جامعــه اهمیت می دهند، 
راضی کننده باشــد. عالوه بر این حضور نمایشــی و تحمیلی دولت در فضای 
عمومی که چشــم ها را به خود مشغول می کند، ممکن است غفلت این نهاد 
از وظایفی همچون تأمین واقعی امنیت و زمینه سازی برای شکل گیری فضای 

عمومی امن را در پس حصارها و دیوارها پنهان کند.
با جداســازی جنســیتی، تصور بر این اســت که اخالق و امنیت به جامعه 
برمی گردد، زنان نامرئی می شــوند، از این رو شــعائر  رعایت می شود و جامعه 
ظاهــر مطلــوب به خود می گیــرد؛ اما رجوع بــه نتایج تفکیک جنســیتی در 
دهه های گذشــته نشــان می دهد کــه هیچ یک از این اهداف محقق نشــده و 
مقاومت شــهروندان در برابر چنین تصمیماتی به شکل جدی و روزمره ادامه 
دارد. امن کردن فضاهای شــهری و تأمین امنیت شهروندان و نه فقط زنان یک 
مطالبه عمومی و مقوله ای تخصصی اســت که با کارهای نمایشی و تبلیغاتی 
حاصل نمی شود. ضرورت جامعه نوین این است که مرد و زن همراه با هم در 
عرصه عمومی حضور داشته باشند و زنان را نمی توان به عنوان نیمی از جامعه 
نامرئی و مخفی کرد. تصمیماتی مثل جداسازی جنسیتی عرصه عمومی، چون 
با واقعیات زمانه و نیازهای جامعه مطابقت ندارند، محکوم به شکست هستند.

ما برای «فصل کردن» آمدیم!

جنســیت زده  سیاســت های  و  تصمیمات 
زنان  علیــه  محدودیت  دربردارنــده  کــه 
اســت، به عنوان یکــی از برجســته ترین 
و جنجالی تریــن سیاســت ها و کارهــای 
دولتی شــناخته می شــود که گویــا برای 
تصمیمات  سلسله  است.  آمده  فصل کردن 
از  جنســیتی  تفکیــک  سیاســت های  و 
مدرســه و دانشــگاه و کتابخانه و اتوبوس 
و مترو و... اکنون به پارک ها و بوســتان ها 
رسیده و حصارکشــی پارک ها و جداکردن 
بوســتان های زنان و مردان از طرف برخی 

مدیران مطرح و بعضا اجرا شده است.

قـانون خـوانـی

فریفته تصادف
نســیم نیــکالس طالــب، ریاضی دان، 
تحلیلگر ریســک و بازارهــای مالی و یکی 
از نویســندگان شناخته شده دنیای معاصر 
اســت. طالب تحت تأثیر اندیشــه ذاتی و 
مصیبت هایی که بر سر اجداد ثروتمندش 
خراب شــدند، درک عالــی از مباحث آمار 
و احتمال و آشــنایی اش با ادبیات باستان، 

نگرش محتاطانه و منحصربه فردی به زندگی و کسب و کار – به ویژه 
در حوزه بورس و سرمایه گذاری – دارد . طالب نخستین کتاب خود 
را کــه با همین نگرش و جهان بینی شــکل گرفت، در ســال ۲۰۰۱ 
نوشــت. آن کتاب با عنوان «فریفتــه تصادف: نقش پنهان بخت و 
اقبال در زندگی و بازارها» به تازگی برای نخســتین بار در انتشارات 
کتابسرای میردشتی با ترجمه اصالن قودجانی منتشر شده است. 
این کتاب از آن نوشته هاســت که پیش و پس از خواندنش گویی 
دنیا را با دو عینک متفاوت نــگاه می کنید. طالب طرفدار حقیقت 
و داده های دقیق اســت. او هرچه را که غیردقیق باشد با واژه وزوز 
توصیــف می کند و بــه مخاطبانش می گوید که بایــد در زندگی و 
به ویژه در معامالت مالی از وزوزها برحذر باشــند. طالب می گوید 
اگر ریســک معامله ای زیاد باشد، مهم نیســت که سود آن چقدر 
است. اگر طوری زندگی یا معامله کنی که مطمئن باشی زیان هایت 
کوچک هســتند، آن زیان هــای کوچک باالخره با یک ســود بزرگ 
جبران می شوند. وی معتقد است آنها که سایه یک فروپاشی بزرگ 
و تکرار مصیبت های تاریخی را دست کم می گیرند، به احتمال زیاد 
«داغان» می شوند و داغان شدن چیزی فراتر از ورشکستگی است؛ 
داغان شــدن به معنای ازدست دادن همه چیز، از روحیه و انگیزه تا 
حتی خانواده و شــغل است. قوی سیاهی که رکن تمام تحلیل ها 
و کتاب های طالب است، روزی با سقوط قیمت سهام بر سر کسی 
خراب می شــود، روزی دیگر با ابتال به ســرطان، زندگی شخص یا 
خانــواده ای دیگــر را به زیر می کشــد و زمان رخــدادش معلوم 
نیســت؛ شــاید بیاید و شــاید خیر، ولی در هر حال باید برای دیدن 
و تحمل کردنش آماده بود! زندگی آکنــده از رخدادهای تصادفی 
اســت که ما بسیاری از آنها را متوجه نمی شــویم، اگر با هشیاری 
نسبت به این رخدادها، کمتر بابت موفقیت ها غره می شویم یا بابت 
ناکامی هایمان زانوی غم به بغل می گیریم. او نویســنده کتاب های 

پادشکننده و پوست در بازی نیز هست.

پیشخوان

از مانوس تا هرمز
ســال ۲۰۱۸ بود که انتشــار تصاویری از «بهروز بوچانی» که 
در اردوگاه مانــوس گرفتار شــده بود، مورد توجه رســانه ها قرار 
گرفت. ایــن تصاویر را هدی افشــار، عکاس ایرانی-اســترالیایی 
گرفته بود. بوچانی در همان روزها کتابی با عنوان «هیچ دوستی 
به جز کوهستان» نوشته بود و توانست پس از شش سال اسارت 
برنده جایزه ادبی نیوزیلند شــود و به این کشور سفر کند و از این 
اردوگاه خارج شــود؛ اما ایرانیان بسیاری در این اردوگاه با کمترین 
امکانات حضور دارند. هدی افشار سه سال پس از آنکه مجموعه 
عکس هایش از مانوس برنده شــد، پروژه «تراژدی یونانی» را در 
کســانی که افشــاگری می کنند اجرا کرد. هدی افشــار می گوید: 
«افشاگران نماد چهره غم انگیز جامعه کنونی ماست». به گزارش 
بی بی ســی، این عکاس ایرانی االصل ساکن ملبورن، مجموعه ای 
از پرتره های ســه بعدی تک رنگ از استرالیایی های معاصر گرفته 
است که اغلب با شجاعت درباره بی عدالتی صحبت کرده اند. او 
به گاردین اســترالیا می گوید: «برای من این انتخاب به شخصیت 
آنها مربوط می شــد، نه خودشان،  درباره اعمال آنها بود و در دل 
آن رازی نهفته بود که مرا به یاد تراژدی های یونانی می انداخت؛ 
تالطم شــخصی و مبارزه درونی. به عنوان یک مهاجر ایرانی، این 
تصور که کارمندان در یک دموکراسی مدرن به دلیل صحبت کردن 
تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند، آزاردهنده بود. تهدید کارکنان 
بــه زندان در صورت صحبت کردن یا مجبورکردن آنها به امضای 
ســند محرمانه و... برای من شــوکه کننده بود؛ زیرا فکر می کردم 
چگونــه چنین چیزی در یــک سیســتم لیبرال دموکراتیک مانند 
استرالیا امکان پذیر اســت؟». او به تازگی به جنوب ایران نیز سفر 

کرده و از زندگی و مردم دیار هرمز عکاسی کرده است.

خاطره خوانى

فارغ التحصیلی با پیج اینستاگرام

حــرف آخر را اول بزنیم. دریافتی پایین و خجالت آور پزشــکان طرحی در مناطق محروم، در کنار 
تأخیر دریافت کارانه با طعم کسورات بی پایه و اساس بیمه ها، قشر جوان پزشکی را با چالش اخالقی 
مواجه کرده اســت. این دســت از همکاران از خیلی از اتفاقات دل پری دارنــد. در نقطه مقابل آنها 
پزشکانی هستند که صرفا به علت چند دهه زودتر به دنیا آمدن، در یک محیط غیررقابتی به قله های 
رفیع علمی رســیدند درحالی که نه استرس کنکوری کشــیدند، نه آزمون دستیاری و ارتقایی دادند و 

نه کسوراتی خوردند.
 تازه به علت خالی بودن عریضه یک دور دور دنیا زدند و در بهترین دانشگاه های بالد کفر تحصیل 
کردند و برگشــتند، مراکز خصوصی شــان را زدند و آسایش ۷۰ نســل بعد از خود را تأمین و تضمین 
کردند. وقتی پزشــک جوان با این جبر زمانی وحشتناک روبه رو می شود اول از راهی که آمده پشیمان 
می شــود، دوم از راهی که می خواهد برود ناامید می شــود و ســرانجام طرحواره های اخالقی اش را 
طوری ویرایش می کند تا آنچه قبال بد و گناه و حرام محسوب می شده، در مناسبات ناعادالنه امروزی 

قابل توجیه به نظر برسد.
 نتیجه این می شــود که بعضی از آنها (و با تأکید بیشتر بعضی از آنها) بازار طب آرایشی و زیبایی 
غیرضروری و بی پایه و اساس را داغ می کنند و اصل درمان بیماران نیازمند درمان را به لطایف الحیلی 
می پیچانند . بازکردن یک پیج اینســتاگرام با دو عکس قبل و بعد از عمل یکی از مراحل تسویه حساب 
و فارغ التحصیلی پزشــکان امروزی است. از آن بدتر عده قلیلی هستند که نه برای عمل زیبایی، بلکه 
برای عمل های درمانی الزم و ضروری هم طلب مبالغ غیرمتعارف می کنند. غافل از اینکه گناه مردم 
چیســت؟!  مقصر فرد دیگری است. نظر این دست از پزشــکان این است که سال ها درس خواندن و 
شــب نخوابیدن و نام ســنگین پزشــک بودن را یدک کشــیدن، به هیچ طریقی با حقوق ماهی هشت 
تومان و پانســیون پر از مار و عقرب و خطر رانندگی در جاده های بکر کشــور در یک ســبد نمی گنجد، 
پس حاال که زورم به باالدســتی نمی رســد پولم را از مردم می گیرم. به هر حال لزومی برای قضاوت 
نیست. چالش های اخالقی هرکس برای خودش، هر کس در قبر خود می خوابد، بقیه اش بماند برای 

روز حساب! 
اما به واقع بازندگان اصلی این مناســبات به هم ریخته چه کسانی هستند؟ مردم. همان مردمی که 
زمانی برای ســرطان و شیمی درمانی خانه و ماشــین و دام می فروختند االن باید برای یک عمل الزم 
و ســاده مثل آب مروارید بخشی از زندگی خود را بفروشند تا بتوانند مبلغ طلب شده از جانب بعضی 
پزشــکان را پرداخت کنند. باز هم سیستم بد عمل کرد، دودش از چشم مردم درآمد. گنه کرد در بلخ 
آهنگری، به شوشــتر زدند گردن مسگری!! اگر حقوق پزشــک جوان تأمین می شد و احترامش حفظ 

می شد کار به اینجا نمی کشید. اشکال ندارد، این هم بماند برای روز حساب!

نقد هفته

چشم پزشک
امیر عربی

سیمین  کاظمی


