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نشانه خوانى

اما و اگرهای تغییر  استاندارد
آلودگی هوا

خبرگزاری رسمی کشــور از قول وزیر کشور تیتری به این مضمون زده 
که «اســتانداردها برای تصمیم گیری در کمیته اضطرار آلودگی هوا تغییر 
می کند». در ســال جاری شدت آلودگی در مقایسه با سال های قبل بیشتر 
و غلیظ تر و تعداد روزهای تعطیلی مدارس نیز بیشــتر بود. این وضعیت 
صدای همه را درآورده اســت؛ از برخــی فعاالن فرهنگی گرفته تا اولیای 
دانش آموزان و خود آموزش و پرورش نیز شــاکی این تعطیلی بودند. به 
همین خاطر وزیر کشور اظهار کرد پیشنهاد جدیدی به دولت ارائه شده تا 
این اســتانداردها را کمی تغییر دهند که الزم نباشد در این شرایط مدارس 
تعطیل شــوند. اما این اظهارات بالفاصله با واکنش روبه رو شــد. منظور 
از ســخنان وزیر کشــور چه بود؟ کدام اســتانداردها باید تغییر کند؟ پس 
تکلیف ســالمت فرزندان و دانش آموزان چه خواهد شد؟ آیا در این میان 
باز هم پای منافع سیاســی و تبلیغاتی در میان است؟ نکته در اینجاست 
که اظهارات وزیر کشــور تا اندازه زیادی دچار بدفهمی شــده است. حتی 
مطالعه متن کامل آن در خبرگزاری رســمی کشــور هــم تغییر زیادی در 
شفاف ســازی ذهن مخاطب ایجاد نمی  کند؛ چراکه اساســا نحوه تنظیم 
خبر مذکور مناسب نبوده است. در این زمینه سایر سایت ها و خبرگزاری ها 
تالش موفق تری داشــته اند. اکنون سؤال این است که منظور وزیر کشور از 
این ســخنان چه بوده اســت؟ پیش از پاسخ به این سؤال باید به این نکته 
اشــاره کرد که به طور کلی دو نوع متغیر در هر تصمیم گیری وجود دارد 
(البته برخی نوع سوم را هم ذکر کرده اند). این متغیرها عبارت اند از متغیر 
مستقل و متغیر وابسته. متغیر وابسته آن متغیری است که به مطالعه آن 
عالقه داریم و متغیر مستقل نیز آن متغیری است که دچار تغییر می شود 
تا میزان تأثیر آن بر متغیر وابســته مطالعه و بررسی شود. متغیر مستقل 
متغیری اســت که از طریق آن متغیر وابســته تبیین می شــود. به عبارت 
دیگر پژوهشــگر با دستکاری متغیر مستقل، تمایل دارد که آثار و تغییرات 
پدیدآمده را بر متغیر وابسته مطالعه کند. چنان که وزیر کشور توضیح داده، 
گویا یک مصوبه  وجود دارد که در آن مشــخص شــده اگر میزان آلودگی 
به فالن اندازه (یا شــاخص) برسد، آنگاه طبق قانون باید مدارس تعطیل 
شــود. در همه جای کشور بر اســاس همین مصوبه در صورت رسیدن به 
ســطوح مشــخصی از آلودگی باید مدارس تعطیل اعالم شوند. احتماال 
این به آن معناســت که اگر میزان آلودگی به سطوح مربوطه برسد، آنگاه 
عدم تعطیلی مدارس یک ترک فعل محسوب می شود. در عین حال آقای 
وحیــدی در ادامه صحبت های خود اشــاره می کند که با کمک ســازمان 
محیط  زیســت، پیشنهاد جدیدی به دولت ارائه شده که استانداردها کمی 
تغییر کند تا دیگر الزم نباشد در این شرایط نسبت به تعطیلی مدارس اقدام 
کرد. اکنون وزیر کشور موضع افراد و گروه ها و سازمان هایی را تأیید می کند 
که به تعطیلی بیش از حد مــدارس اعتراض دارند. این گروه ها معتقدند 
تعطیلی مدارس نقشی در میزان آلودگی هوای تهران ندارد و باید تعطیلی 
مراکز آموزشی آخرین راه حل باشــد و نه اولین راه حل. همین جمله آخر 
گواه این است که این رابطه هنوز ثابت نشده و ارتباط متغیرهای وابسته و 
مستقل باید با دقت بیشتری مطالعه شود. اهالی فلسفه در این مواقع به 
یک دوگانه مألوف اســتناد می کنند. فرض کنید چیزی شما را آرام کند که 
می دانید سراسر غیرواقعي است. در این صورت آیا آن موضوع، محصول 
نیاز به آن آرامش است؟ یا نیاز به آن آرامش، محصول آن موضوع است؟ 
در حال حاضر که تهدید ســرمای طاقت سوز و آلودگی مستمر هوا از بین 
رفته اســت، طبعا دولت باید فکری به حال این تعطیلی ها بکند که گویا 
در قالب تغییر اســتانداردها صورت خواهد گرفت؛ تغییری که وزیر کشور 
آن را «کم» می داند. احتماال مصوبه جدیدی به زودی ابالغ می شــود. در 
این مصوبه اندازه شاخص آلودگی که منجر به تعطیلی مدارس می شود، 
افزایش خواهد داشت. وزیر آموزش و پرورش گفته در کشور ما با شاخص 
الودگی ۱۵۰ تعطیلی اعالم می شــود ولی در مکزیک و چین با شــاخص 
۳۰۰ هم مدارس همچنان باز هستند. طبعا این میزان دو برابری نمی تواند 
مصداقی از تغییر «کم» مطمح  نظر وزیر کشور باشد. به هر تقدیر این انتظار 
وجــود دارد که تصمیم گیــری در این زمینه بــا درنظرگرفتن تمامی ابعاد 
ماجرا و با لحاظ کردن الزامات ناظر بر ســالمتی این ســرمایه های انسانی 
بی بدیل کشور باشــد و تا حد امکان از امثال آن کلی گویی های مقایسه ای 
وزیر آموزش و پرورش به دور بماند. هرچند اکنون به  واسطه این جو شدید 
که ذیل انتقاد از تعطیلی مدارس ایجاد شده است، هرگونه انتقاد از چنین 
مصوبه احتمالی نیز نامســموع باقی خواهد ماند. در انتها باید مشخص 
شــده باشــد که در معادله ارتباط میان شــاخص آلودگی هوا و تعطیلی 
مدارس، کدام یک قرار است متغیر مستقل و کدام  متغیر وابسته باشد. هر 
پاسخی که به این سؤال داده شود، آنگاه حالت عکس آن نزد وزیر آموزش 

و پرورش برقرار خواهد بود.

ماد- جف نیکولز - ۲۰۱۲
ماد (متیو مک کانهی): رودخونه آشغال های زیادی را با خودش می آره،

بعضی هاشون با ارزشن، بعضی هاشون نه!
باید بدونی چی ارزش نگه داشتن داره، چی نداره!

انتخاب با خودته!

دیـالـوگ روز

جهان خوانى

نشست ساالنه داووس
از بحران انرژی تا کمبود مواد غذایی

پنجاه و سومین نشست ساالنه 
(مجمــع  داووس  اجــالس 
جهانــی اقتصاد موســوم به 
اجالس داووس) از ۲۶ دی ماه 
در ســوئیس آغاز به کار کرد 
و تا ۳۰ دی ماه ادامه داشــت. 
این اجالس برای اولین بار در ژانویه ســال ۱۹۷۱ و در شهر داووس سوئیس 
به عنوان مکانی برای جمع شــدن رهبران اقتصادی و سرمایه داران اروپایی 
راه اندازی شد. ایده اصلی اجالس این بود که اقتصاددانان، سیاست مداران، 
صاحبان ســرمایه، نظریه پردازان و هنرمندان در یک جا جمع شوند تا درباره 
مســائل روز جهان تبادل نظر کنند. در نشســت سال جاری بیش از دوهزارو 
۷۰۰ رهبر از ۱۳۰ کشــور جهان از جمله ۵۰ رئیس کشــور و دولت شــرکت 
داشــتند. روسیه برای دومین ســال متوالی در این اجالس شرکت نداشت و 
در واکنش به حمله روســیه به اوکراین از نمایندگان روسیه برای حضور در 

مجمع اقتصاد جهانی دعوت نشده بود.
مناقشه روسیه و اوکراین

مناقشــه روســیه و اوکرایــن یکــی از مهم  تریــن موضوع هــای مباحثه 
سیاســت مداران جهان در این نشســت بود. هیئت بلند پایه ای از واشنگتن به 
کی یف آمد تا دربــاره جزئیات کمک آمریکا گفت وگو کند. مالقات آمریکایی ها 
با همکاران اوکراینی خود پشــت درهای بســته برگزار شــد. در داووس از روز 
اول صحبت از عرضه محموله های جدید تسلیحات به اوکراین، امنیت انرژی 
و فشــار تحریم به روسیه به راه افتاد. هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه اسبق 
آمریکا، در داووس مدعی شد ایده جایگاه بی طرفی اوکراین دیگر معنی ندارد؛ 
«در آینــده می تــوان اوکراین را در ناتو پذیرفت. تا پیــش از جنگ، من مخالف 
عضویت اوکراین در ناتو بودم، به خاطر اینکه از این می ترسیدم که آن پروسه ای 
که ما حاال شاهدش هســتیم، آغاز شود. حاال که این پروسه به چنین سطحی 
رسیده است، ایده بی طرفی اوکراین در این شرایط دیگر معنی ندارد و عضویت 
اوکراین در ناتو قابل قبول اســت». کیسینجر در گذشته جایگاه بی طرفی برای 
اوکراین را برای حل مناقشه روسیه و اوکراین ضروری می دانست. او چندین بار 
از ابتــدای آغاز عملیات نظامی در اوکراین، درباره ضرورت در نظر گرفتن چنین 

جایگاهی برای اوکراین سخن گفته بود.
بحران اقتصادی در جهان

اجالس داووس با شــرکت رهبران اقتصادی و سیاســی جهان، چهره های 
سرشــناس و فعاالن اجتماعی در برهه ای برگزار  شــد کــه اقتصاد جهان به  
دلیــل تورم و رکود باال، بحران انرژی، اختالل در زنجیر عرضه ناشــی از جنگ 
در اوکرایــن و بازگشــت مجدد کرونا در چین، بار دیگر تحت فشــار قرار گرفته 
اســت. این اجالس مهم بین المللی همچنین در بحبوحه یکی از شــدیدترین 
رکودهــای اقتصادی در قرن جاری برگزار  شــد. «کالوس شــواب»، بنیان گذار 
مجمــع جهانی اقتصاد، اعتقــاد دارد بحران های اقتصادی، زیســت محیطی، 
اجتماعی و ژئوپلیتیکی در حال هم گرایی و ترکیب شــدن با یکدیگر هســتند و 
آینده ای بسیار متنوع و نامطمئن را ایجاد کرده اند. نشست ساالنه داووس باید 
اطمینان یابد که رهبران در اندیشه این بحران گرفتار نخواهند ماند. به اعتقاد او، 
«برای آنکه آینده در دستانمان باشد، باید امروز بستری داشته باشیم که تمامی 
عوامل ذی نفع جامعه جهانی (از جمله دولت ها، کسب وکارها، مردم عادی و 
جوانان) را در بر گیرد». موضوع نشســت امسال «همکاری در جهان چند پاره» 
نام داشت؛ عنوانی که خبر از چالش  پیش روی جهانی می دهد که امروز بیش 
از همیشــه متحد نبودنش آشــکار است. مهم ترین مســائل در دستور کار این 
اجــالس، بحران های انرژی و مواد غذایی، تورم باالی جهانی، ســرمایه گذاری 
در تکنولوژی های در حال ظهور و همچنین خطرات ژئوپولیتیکی کنونی برای 
اقتصــاد جهان و جنگ اوکراین و تبعات گســترده ناشــی از آن، محور اصلی 
مذاکرات امســال را تشکیل می داد. تورم در اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا 
و منطقه یورو به اوج خود رســیده اســت؛ این امر بانک های مرکزی را مجبور 
کرده در مسیر افزایش نرخ های بهره بانکی باقی بمانند. این به  معنای افزایش 

هزینه های وام در مواجهه با روند کند اقتصادی است.
از تنش تا استقبال

از دیگر مســائل مطرح شــده در اجالس می توان به اظهارات نخست وزیر 
یونان در این نشســت مبنی بر اینکه با ترکیه وارد جنگ نخواهیم شــد، اشاره 
کــرد. به  گفته او «باید بتوانیم مانند دو فرد بالغ گفت وگوی منطقی داشــته و 
اختالفات مــان را از جمله تعیین حدود مرزهای آبــی در دریای اژه و مدیترانه 
شرقی حل کنیم». حمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر نیز در حاشیه 
این نشســت اقدامات اخیر دولت طالبان در افغانســتان علیه زنان را بســیار 
ناامیدکننده دانست و تأکید کرد قطر این اقدامات را نه از ُبعد دینی و نه حتی از 
ُبعد فرهنگی، منطقی نمی داند. وزیر امور خارجه عربستان نیز در این اجالس 
توافق برای تشــکیل کشور مستقل فلسطین را پیش شرط ریاض برای برقراری 
روابط رســمی و دیپلماتیک با رژیم اسرائیل دانســت. معاون نخست چین از 
ســرمایه گذاری خارجی در این کشور استقبال و تأکید کرد چین پس از سه سال 
 که از انزوای کرونایی آن می گذرد، اکنون درهای خود را به روی جهان گشــوده 
اســت. او با این ســخنان، به وضوح نشان داد کشــورش برای جبران کاهش 

سرعت رشد اقتصادی خود رو به همکاری های بین المللی آورده است.

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی

هرچنــد در خبرهــای منتشر شــده او را به عنــوان «ی.د» یا 
«مددجو» نامیده اند، اما «یاشــار دارالشــفایی» برای من و خیلی 
از کســانی که او را می شناســند «مددجو» نیست، برای ما «ی.د» 
نیســت. برای من و خیلــی از ما، او نماد انجام اتفاقات نشــدنی 
اســت. برای ما اتفاقا او مدددهنده خیلی از کارگران است؛ خیلی 
از پیک موتوری ها . «یاشار دارالشفایی» قبل از زندانی شدن به خاطر 
اعتراضات اخیر در حال تحصیل در مقطع دکترای دانشگاه علوم 
بهزیستی و توان بخشی تهران در رشته «سالمت و رفاه اجتماعی» 
بود. طبق گزارش خبرگزاری های رسمی او روز یکشنبه دوم بهمن 
۱۴۰۱ در زندان رجایی شــهر کرج از رســاله خود با عنوان «بررسی 
وضعیت کارگران و رفاه آنان» دفاع کرد. از تز او ســطح دغدغه و 
عالقه مندی اش کامال مشــخص می شود. برای او «بهبود» زندگی 
«کارگران» حرف نیســت، هدف است و آرمان. در خبر آمده است 
که او در حضور اســتادان راهنما، مشاور و سه نفر به عنوان داور، 
به دفاع از رســاله دکترای خود تحت عنوان «بررســی وضعیت 
کارگران و رفاه آنان بعد از پیروزی انقالب اسالمی» پرداخته است. 
خبرگزاری تسنیم درباره اش نوشته است: «دارای مدرک تحصیلی 
کارشناســی مدیریت صنعتی از دانشــگاه بین الملل و کارشناسی 
ارشــد در رشــته رفاه و برنامه ریزی از دانشــگاه تهران است که 
چــاپ دو جلد کتاب درباره عدالت و سیاســت گذاری اجتماعی و 
همچنین چهار مقاله از دستاوردهای علمی او محسوب می شود» 
و همراه این خبر دو عکس منتشــر شــده است؛ دو عکسی که در 
زیرنویــس یکی از آنها از همان کلمه غریبــه و دردآور «مددجو» 
اســتفاده شده است. خبر رسمی خبرگزاری تسنیم تکمله ای دارد 
که نشان می دهد واقعا چه کار بزرگی خانواده دارالشفایی انجام 
داده اند و آغازگر چه مسیری بوده اند. «به گفته عزیزی، مدیر زندان 

رجایی شــهر، همه منابع مورد نیاز برای تنظیم رســاله دکتری با 
همکاری و مساعدت واحد فرهنگی در اختیار مددجو قرار گرفته 
اســت. در این زمینه الزم به ذکر اســت که در حال حاضر با ایجاد 
زیرســاخت های الزم و تأمین ابزار و تجهیزات مــورد نیاز، امکان 
تحصیــل در ایام تحمل حبس برای همــه مددجویان عالقه مند 
از ســوی واحدهای ذی ربط فراهم شده است». در این خبر کوتاه، 
سپیدخوانی زیادی وجود دارد؛ ولی وقتی همشهری خبر را با این 
تیتر منتشر می کند که «به چینش استادان نگاه کنید» سعی دارد 
حس تلخ تحقیر را عیان کند؛ حــس تلخی که انگار با دیدن این 
عکس کفایــت نمی کند، حتما باید با انتخاب کلمات مشــخص 
شود. این جلسه دفاع خیلی چیزها کم دارد؛ ازجمله دانشجویان 

همکالسی «یاشار دارالشفایی» که شنونده این تز دکتری باشند.
شاید به زودی یاشــار دارالشــفایی برایمان از جلسه دفاعش 
بنویسد و بگوید که چه کسانی در جلسه حضور داشتند. آیا از پدر 
و مادر و خانواده اش هم کســی بودند؟ اســتادان چه کار کردند؟ 
یعنی وقتی دســتش را گرفتند و به او تبریک گفتند و با او صحبت 
کردند، چطور توانســتند بغض شــان را مخفی کنند؟ یا درباره این 
موقعیت منحصر به فردی که «دارالشفایی» توانسته بود برایشان 
فراهم کنــد، از او سپاســگزار بودند؟ اســتادان داور و راهنما که 
به عنوان استادان دانشــگاه حضور در زندان را تجربه کردند و در 
موقعیت داوری قرار گرفتند و احتماال با مســئوالن زندان ناهاری 
یــا غذایی هم خوردند. شــاید در خبرها بارها خوانده باشــیم که 
یک زندانی توانســته تحصیلش را ادامه دهــد. مثل متن همین 
خبر که در آن آمده اســت: «هم اکنون تعداد ۱۱ نفر از مددجویان 
زندان رجایی شــهر در مقطع کارشناسی رشته حســابداری و دو 
نفر در مقطع کارشناســی ارشد رشــته مهندسی عمران و حقوق 

بین الملل در حال ادامه تحصیل هســتند»، اما موضوع این است 
که این عزیزان زندانی ما از کســانی بودند کــه خود خالق فکر و 
اندیشــه بودند. راستی در این دو عکس یک نکته هست که شاید 
کمی موقعیت دراماتیک تصویر را متفاوت می کند، اما به هر حال 
اتفاق افتاده اســت؛ یعنی این ســنت عجیب پذیرایی در جلســه 
دفاع تا رجایی شهر هم رفته است. هرچند اگر حداقلی نگاه کنیم، 
همین که سعی شده است شــرایط دفاع سیار شبیه جلسه دفاع 
در دانشــگاه باشد، خود شایان توجه است. دیدن این دو عکس از 
جلسه دفاع «یاشار دارالشفایی» برای ما کسانی که در ایران زندگی 
می کنیــم، خلق موقعیت خاص زندگی در این روزگار کشــورمان 
اســت؛ حس یک تجربه متفاوت اشــک و لبخند، حس متفاوت 
غم و شادی، پیروزی و شکســت، افسوس و حسرت و توانستن و 
رســیدن. آن وقت است که با تمام وجود می توانیم از درخواست 
آزادی نخبه های زندانی و آزادی دکترهای زندانی بنویسیم؛ از دکتر 
یاشار دارالشفایی، از دکتر مدنی جامعه شناس، از دکتر محمدرضا 
جالیی پور و چندین نفر دیگر از پزشــکان زندانی. از دکترهایی که 
با عالیق و ســلیقه های مختلف سیاســی، همه آنها در یک نکته 
مشترک اند؛ عشــق به ایران و مردم ایران. از وکال، روزنامه نگاران، 
پزشــکان، فعاالن مدنی و دکترهایی کــه قطعا آزادی آنان خیلی 
بیشتر به نفع ایران اســت تا ادامه بازداشت شان پشت میله های 
زندان. ۲۵ همکار روزنامه نگار در زندان هســتند. نیلوفر حامدی و 
الهه محمدی بیش از ۱۲۵ روز اســت که در زندان هســتند. بقیه 
همکاران مان با حکم های ســنگین مواجه شده اند و در چند روز 
اخیر ســه روزنامه نگار دیگر، ملیکا هاشــمی، سعیده شفیعی و 
مهرنوش زارعی، به اوین منتقل شده اند. دوستان و عزیزانی که به 

همراه خانواده هایشان چشم انتظار آزادی شان هستیم. 

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران براى درگذشت 
ابوالحســن مختاباد پیام تسلیتی منتشــر کرد. در 
این متن آمده اســت: «خبر تأســف بار درگذشــت 
سیدابوالحســن مختابــاد روزنامه نــگار متعهد و 
نویسنده دردآشــناى حوزه موســیقی در خارج از 
وطن، جامعه روزنامه نگارى کشور را داغدار کرد. او 
که زمان زیادى از عمر گران قدر خود را براى کمك 
به هم صنفان خود اختصــاص داده بود، به عنوان 
بازرس و یکی از اعضاى کمیته حل اختالف انجمن 
صنفی روزنامه نگاران ایران در رفع مشــکالت کارى جمعی از همکاران روزنامه نگار 
بســیار تالش می کرد. عالقه وافر مختاباد به انجام امور صنفی و نیز خیرخواهی اش 
نســبت به روزنامه نگاران آسیب دیده از او شخصیتی شریف و دوست داشتنی ساخته 
بود. فقدان این عزیز را به اصحاب رســانه و اهل فرهنگ و خانواده محترم تســلیت 
عرض می کنیم و از خداوند متعال بــراى آن مرحوم، آمرزش و رحمت الهی و براى 

بازماندگان، صبر و شکیبایی خواستاریم».
ابوالحسن مختاباد از روزنامه نگاران باسابقه ایران است که صبح روز دوشنبه سوم 
بهمن در آمریکا به علت ایســت قلبی درگذشــت. مرگ ناگهانی او، اهالی رســانه و 

موسیقی را شوکه کرده است.

درحالی که حدود یک ســال و نیم از روی کار آمدن تیم جدید سیســتم 
بهداشــت و درمان می گذرد و عدد اســتیضاح تیم وزارتی در رسانه ها 
حول و حوش ۹ یا ۱۰ می چرخد، مرور اتفاقات این مدت، فعل و انفعاالت 
چندین دهه را به ذهن متبادر می کند. از کنترل کرونا و گسترش تاریخی 
پوشش واکسیناسیون شروع شد، با هزارتوی افزایش سهمیه پزشکی در 
کنکور ادامه یافت، دانشگاه ها تأسیس و دانشکده ها تبدیل به دانشگاه 
شــد، مقررات طرح نیروهای متخصص و ســال های تعهد و خرید آن ساماندهی شد، طرح دارویار شکل گرفت و 
به شــکل غیررسمی سقوط کرد، داروهای رایج در مقاطعی شدیدا کمیاب شد، دریافت پروانه مطب تسهیل شد، 
شــیب مهاجرت بیشتر از پیش توجهات را جلب کرد و چندین اتفاق ریز و درشت دیگر. مانند هر کارنامه دیگری، 
این کارنامه شــلوغ هم نکات مثبت و منفی زیادی دارد و حتی شــاید بتوان از بخشی از این کارنامه تمام قد دفاع 
کرد. برای مثال کنترل وضع اســفبار کرونا نه تنها در جلســات پیش رو برای استیضاح، بلکه برای کل دنیا و آخرت 
وزارت نقطه قوت و دستاورد بزرگی محسوب می شود . یا مثال ساماندهی توزیع نیروهای طرحی کار قابل قبولی بود 
که توســط مسئوالن مربوطه انجام شد و شاید اگر زورشان به رانت بازی های خارج وزارتی (ازجمله آشنابازی های 
همین نمایندگانی که االن طلبکار هستند) می رسید، االن جایی از ایران خالی از پزشک نبود. نقص قوانین آزادسازی 
مدرک و ســال های تحصیل رایگان در دهه اخیر این اجازه را به برخی دانه درشت ها داده بود تا بدون گذران هیچ 
طرح و تعهدی با شــندرغاز پول پدر وثیقه ای بگذارند (اصال مطمئن نیســتیم پرداخت شده باشد) و بالفاصله از 
ســر کالس های دانشــگاه به کشــور های دیگر بروند. همان رفقای نه چندان باهوش و درس خوان االن پس از ۱۰ 
ســال سر از هاروارد و مایوکلینیک در آورده اند و پست می گذارند که «خودمان زندگی مان را ساختیم»، حال آنکه 
جای خالی این دانشــمند خودساخته در مناطق محروم کشور را همکالسی های بی رانت و سهمیه اش پر کرده و 
خواهند کرد. تغییر قوانین اخیر در آزادســازی مدارک شــاید مهاجران هارواردی را بر سر میز مذاکره نکشاند، ولی 
حداقل جلوی بعدی ها را می گیرد. در فهرست اقدامات تیمی که گویا عنقریب قرار است استیضاح و شاید برکنار 
شود، می توان نکات مثبت دیگری هم یافت که اشاره به آن در این مقال نمی گنجد. ولی برای اقدامات ناموفق هم 
می شود فهرست ساخت و شاید در رأس این فهرست از اقدامات شکسته خورده بتوان شتاب زدگی و عجله را نام 
برد. به همین سیاهه اقدامات ابتدای مطلب توجه کنید؛ همان طور که گفته شد، این حجم از اقدامات اگر به جای 
یک و نیم ســال با طمأنینه بیشــتر در سه یا چهار سال انجام می گرفت، شاید االن هم من و شما پول کمتری برای 
دارو می دادیم، هم خود مســئوالن مربوطه به جای راهروهای مجلس در راهروهای وزارت در حال عبور و مرور 
بودند. شاید اگر هر طرح با تمرکز بیشتر اجرا می شد و هم زمان دستاوردهای آن تبیین و شفاف سازی می شد، االن 
من و شما طرح دارویار را با تغییر ظرفیت پزشکی و آنفلوانزا و کرونا قاطی نمی کردیم. آینده استیضاح نامشخص 
است و شاید مناسبات بازی قدرت ناگهان تغییر کند و همه چیز آرام بگیرد که اگر این گونه شد، امیدواریم اقدامات 

بعدی آرام تر اجرا شود.
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گیسو فغفوری: عکسی که از سوی سازمان زندان ها و ابتدا در خبرگزاری تسنیم از جلسه 
دفاع تز دکترای «یاشار دارالشفایی» منتشر شده، شاید یکی از تأثیرگذارترین عکس های 
این روزهای ما است. «یاشار دارالشفایی» با حضور مسئوالن زندان و همچنین پنج نفر 
از اســتادان ازجمله اعضای هیئت علمی دانشــگاه تهران و نیز دانشگاه های علم  و 
فرهنگ و علوم توان بخشی  و سالمت اجتماعی به دفاع از رساله خود پرداخت. جلسه 

دفاع او در محل دارالقرآن شهید الجوردی زندان رجایی شهر بود.


