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هفته نوشت

انجام وظیفه در مقابل دارودسته داری و تعارض

در زندگــی هر آدمی کارها و بایســته هایی اســت و در زندگی کاری یا ســازمانی 
مسئولیت او در چارچوب «شرح وظیفه» روشن می شود. در برخی کارها هنگام سپردن 
کار یا پذیرفتن مســئولیت دستور کار یا شرح وظیفه مستند، سازمان یافته و نوشته شده 
به فرد داده می شــود. ارزشــیابی کارکرد او هم باید بر پایه مالک هــای برگرفته از آن 
شــرح وظیفه باشد نه تعارض ها و دارودســته  داری. در بسیاری از مسئولیت ها قانون 
به روشــنی دامنه توانایی ها، بایســته ها و وظیفه ها را بازگو کــرده و باید کارکرد فرد یا 
نهاد با توجه به وظیفه های قانونی ســنجیده شــود. با این همه در بنگاه هایی کسانی 
هستند که پشتوانه هایی آشــکار یا پنهان و در تعارض با نظام شایستگی ها داشته اند، 
مسئولیت کاری را پذیرفته اند ولی پاســخ گو نیستند و هنگام روبه روشدن با پرسش و 
ســنجش یا از پاسخ طفره می روند یا بار کاستی ها را گردن دیگران می اندازند. گذشته 
از سیاســت بازی ها، این یک چالش ارتباطی، خانوادگی، ســازمانی و کاری در رده های 
گوناگون اســت که بر کارایی و اثربخشــی اثر منفی می گذارد، باور مردم به توانایی و 
کارکرد مسئول یا نهاد در گره گشایی و پیشبرد کارها را به هم می ریزد و هزینه ساز است. 
در این راســتا باید به آگاهی (دانش) و توانایی (مهارت)هایی بایسته برای اداره کردن 
کارها پرداخــت. نیاموختن، ناآگاهی، پرش های نامتناســب، هل داده شــدنی و بدون 
توانایی راســتین، پیامدهایی از کار مسئول یا مدیر بر جای می گذارد که چه بسا زندگی 
شمار زیادی از مردم را دستخوش گیر و گره می کند یا به هدررفت سرمایه ها و ناکارایی 

سامانه ها می انجامد.
از ایــن چالش ها با نــام «تعارض» و از چگونگی چاره جویــی «مدیریت تعارض» 
دربردارنده دانش و توانش هایی یاد می شود. یکی از نوشته های کاربردی در این زمینه 
«مسئولیت های سرنوشت ساز: راهنمای جامع مدیریت تعارض» نوشته کری پترسن، 
جوزف گری، دیوید مکس فیلد، ران مک میالن و ال ســویتزلر با برگردان دردانه داوری 
و چاپ شــده از سوی انتشارات افرند است. برگردان فارسی این نوشته در ۳۱۲ صفحه 
سال ۱۳۹۴ با ســاختاری دربردارنده پیشگفتارهای برگرداننده یکی از مدیران صنعتی 
ایران و نویسندگان، همراه با ۹ گفتار و چهار پیوست چاپ شده  است. در پیش گفتارها 
به برخی راهبردهای زیان بار یا ناکارا در روبه روشدن با چالش ها پرداخته اند و می گویند 
بســیاری از مدیران در برابر چالش ها و پرســش ها نه تنها پاســخ گو نیســتند بلکه از 
راهبردها و سازوکارهای منفی بهره می گیرند. برجسته ترین این سازوکارهای منفی در 
برابر دشــواری ها، پرخاشگری و نابردباری اســت که به مدیران کم تجربه نسبت داده 
می شــود. در کنار پرخاشگری، راهبرد دیگر ســکوت و گریز از پاسخ گویی است که آن 
هم نه تنها چاره ســاز نیست، بلکه وضعیت را بدتر می کند. با این همه این راهبردهای 
منفی در سپهری غبارآلود که البیگری و جرگه ساالری روش های برجسته   به کارگماری 
و پیشــرفت افراد باشند، پرکاربرد هســتند. در این میان نویسندگان به گروهی زیستن یا 
اجتماعی بودن سرشــت آدمی هم پرداخته و پیوندهــای میان آدم ها و تعامل بخش 
جدانشــدنی زندگی، اجتماعی زیســتن را با معناداری و گفت وگو گره زده اند. پیش نیاز 
گفت وگو آموختن شــنیدن، گفتن و ســاختن و از دســتاوردها و هم زیرســاخت های 
فلســفی گفت  وگو نسبی دانستن و مطلق نپنداشتن هستند. همچنین بالندگی اخالقی 
یک پیش بایســته بنیادی است. در این نوشته کوشــش شده با بازگوکردن نمونه هایی 
از زندگــی روزمره یا کاری و چالش ها روند بهبود دانش و توانش مدیریت کنشــگرانه 
و ســازنده تعارض ها پیش چشم آورده شود. دانش و توانش که کمک می کند از پیله 
ترس و تنهایی بیرون بیاییم، به اخالق پایبند باشیم، بایسته های کارهایی را که بر دوش 
می گیریم بدانیم و در برابر دیگران پاسخ گو و مسئول باشیم. باورهای سازنده (اعتماد) 
و همکاری ازجمله دســتاوردهای این دگرگونی هستند که این روزها بیش از همیشه 
نیــاز به آنها را دریافته ایم. ایــن دگرگونی از خودمان آغاز می شــود ولی بر بهبود کار 
سازمانی به کارگماردن ها (انتخاب یا انتصاب ) یا کنارزدن آدم های ناکارا و آسیب رسان 
اثری چشــمگیر دارد. این نوشــته با روشــن کردن چیســتی و چگونگی مســئولیت 
سرنوشت ساز، پاسخ گویی و چرایی اهمیت آنها آغاز شده، از سنجش روزمره و ارزیابی  
(محاسبه)های خودکار ما در کارهای گوناگون و همچنین از امید و ناامیدی ها یا شور و 
سرخوردگی ها می گوید. دانش و توانش بازشناسی «چه»، «چرا»، «چگونه» و «اگرها»، 
چیرگی آگاهانه بر روندهای خود، استوارســازی امنیت، پرداختن به شکاف ها، انگیزه، 
پیشبرد روان  کارها، کانون مندی و هم نرمش (انعطاف) سرجسته های دیگر این نوشته 
هســتند. پس از اینها به چگونگی به کارگیری دانش و توانش در کار، بایستگی برنامه، 
باهم آموزی و ســنجش پرداخته شده است. پیوســت های این نوشته هم دربردارنده 
ابزارهای سنجش هســتند. نوشته ای که در این یادداشــت بازشناسی شد، کم و بیش 
روان و ســاختارمند است، برای آموزش نمونه هایی از زندگی روزمره شخصی و کاری 
بازگو می شود و تالش شده هم به راهبردهای سازنده و هم راهبردهای منفی پرداخته 
شــود. به کارگماری هایی هستند که فراتر از خواست و توان مردم یا متخصصان انجام 
می شوند و برخی رفتارها و گفتارها دلسردکننده و فرافکنانه هستند. با این همه سکوت 
یا پرخاش هیچ کدام چالش های ما را از میان نمی برند؛ ما نیازمند آگاهی بهتر و توانایی 
اثربخش تر هســتیم. گرچه برای بهبود و بسامان کردن روندهای بنیادی و پایه باید در 
الیه های باالیی مدیریت بازاندیشی و چاره جویی کرد، ولی همواره دگرگونی و بهبود از 
خود ما آغاز می شود. آموختن و تواناشدن در مدیریت تعارض ها و کنشگری مسئوالنه 
را در روزمره های خودمان و کارمان باید انجام دهیم تا بتوان سخن از گره گشایی هایی 

فراتر زد.

الهام فخاری
 گزارش اخیر سازمان نظام پزشکی مبنی بر روند 
رو بــه افزایش مهاجرت کادر درمــان البته موضوع 
تــازه ای نیســت؛ مدت هاســت این موضــوع وجود 
داشته و کســی به آن توجه نمی کرده است. ولی در 
چند سال اخیر مهاجرت پزشــکان و پرستاران چنان 

شدت یافته که متأسفانه تا چند سال دیگر با 
کمبود شدید پزشک و پرستار مواجه خواهیم 
شــد. نکته مهم اینجاســت که بســیاری از 
پزشکان نه به آمریکا و کانادا بلکه به همین 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس مهاجرت 
کرده انــد و آنجا هم کار کمتــری دارند، هم 
عزت و احترام بســیار بیشتری و هم حقوق و 
درآمد بســیار باالتری؛ و این درد بزرگی است 
که نه تنها هیچ گوش شنوایی ندارد، بلکه در 
کشور ما به نظر می رسد نوعی بی توجهی در 
فراری دادن نخبگان و قشــر تحصیل کرده نیز 
وجــود دارد. حتی یک بار هم نوعی همدلی 

بــا کادر درمان انجام نشــده و در عــوض با عبارات 
کامال عجیب، زحمــات بی دریغ آنهــا نادیده گرفته 
شده اســت. هفته قبل سخنان غیرمسئوالنه ریاست 
محترم دانشــگاه علوم پزشکی گیالن که متأسفانه با 
تأیید ریاســت محترم جمهوری هم همراه شد، کمر 
کادر درمان را شکست. این ســخنان نوعی ناامیدی 
محض را در دل کسانی ایجاد کرد که با تمام شرایط 
بــد کادر درمان در ایران، فقط و فقط برای کشــور و 
مردمشــان به تالش و کوشش خود ادامه می دهند. 
یعنی تمــام کوشــش کادر درمان در این دو ســال 
بــرای نجات مردمــان از موج های متعــدد کووید و 

مرگ ومیر باالی آن که به میزان زیادی حاصل همین 
ندانم کاری های مســئوالن محترم بود، به این زودی 
فراموش و به پای کســانی ریخته شد که نه تنها هیچ 
نقشــی در درمان ندارند، بلکه چیــزی هم از درمان 
نمی داننــد؟ یعنی بــه همین زودی فهرســت بلند 
شهیدان کادر درمان از خاطره ها رفته است؟ چگونه 
می خواهند آالم خانواده های این عزیزان را تســکین 
دهند؟ واقعا نمی دانم این حرف ها را باید به کجا برد 
و به که گفت؟ نمی دانم چرا باید کســی که خدمات 
کادر درمان خود را این گونــه نادیده می گیرد، رئیس 
یک دانشــگاه باشــد؟ نمی دانم چــرا رئیس جمهور 
محترم باید چنین سخنانی را تکرار کند؟ یعنی 
ارزش کادر درمان حتی در حد یک تقدیر ساده 
هم نیســت؟ این روزها تمــاس و پیامک های 
زیادی مبنی بر کار در کشورهای همسایه برای 
تمام پزشــکان ارســال می شــود. در شرایطی 
که پزشــکان درآمد ناچیزی دارنــد، تعرفه ها 
اندک هســتند و همان را هم بیمه ها پوشــش 
نمی دهنــد و بســیاری از اســتادان تمام وقت 
بیمارســتان در خــرج روزانــه خانــواده خود 
مشــکل دارند، تنها چیزی که بــرای آنها باقی 
مانده بــود کمی  قدردانی و عزت بود که آن را 

هم به باد دادند.

سرمایه ای که از دست رفت، پزشکانی که می روند

عسگرپور در خانه هنرمندان
 مستقر شد

به نظــر می رســد با انتخــاب محمدمهــدی عســگرپور به 
مدیرعاملی خانه هنرمندان، در گوشه  ای آرامش برای اهالی هنر 

و فرهنگ برقرار باشد. 
آن طور کــه روابط عمومی خانه هنرمندان ایــران اعالم کرده 
اســت، ســرانجام اعضای شــورای  عالی خانه هنرمنــدان ایران 
توانســته اند موافقت شــهرداری را جلب کنند و ایــن کارگردان 
و مدیرعامــل ســابق خانه ســینما را به عنــوان مدیرعامل خانه 

هنرمندان ایران انتخاب کنند. 
در متــن پیام آمده اســت: «افزون بر دو ماه بررســی، رایزنی، 
تبادل نظر و برگزاری جلســات مصاحبه بــا نامزدهای متعدد و 
اســتماع ســوابق، برنامه ها و نقطه  نظرات ایشــان، سرانجام و با 
اکثریت مطلق آرا، آقای محمدمهدی عسگرپور را برای مدت دو 

سال به مدیرعاملی خانه هنرمندان ایران برگزید». 
بعــد از اســتعفای مجیــد رجبی  معمــار در اســفند ۱۴۰۰ از 
مدیرعامل ســابق خانه هنرمندان ایــران، حمیدرضا نوربخش از 
اعضای شورای عالی، سرپرســتی این مجموعه فرهنگی-هنری 
را بر عهده داشــت. عســگرپور از چهره های شناخته شده عرصه 
سینماست که فعالیت های اجرائی متعددی از برگزاری جشنواره 

فیلم فجر تا مدیریت فارابی را بر عهده داشته است.
در تاریخ یکشــنبه ۲۲ خرداد خبر این انتخاب از ســوی برخی 
خبرگزاری ها از جمله ایرنا منتشر شــده بود؛ اما خیلی زود اعالم 
شد هنوز شهرداری موافقت خود را اعالم نکرده است. به گزارش 
خبرآنالیــن حمید نیلــی گزینه دیگری بود کــه از لحاظ نظری و 
سیاســی نیز به شــهرداری تهران نزدیک تر بود. خانه هنرمندان 
ایران به عنوان یک فضای فرهنگی با داشــتن چند سالن نمایش 
فیلم و چند گالری یکی از مراکز مهمی اســت که زیر نظر شورای 
عالــی هنرمندان اداره می شــود. هرکــدام از اصنــاف و نهادها 
می توانند با هماهنگی از فضای این خانه استفاده کنند و معموال 

مورد استفاده اقشار مختلف فرهنگی قرار دارد.

همین حوالى

این روزها در پی لغو یک حکم ۵۰ ســاله از ســوی دیوان عالی آمریکا که به زنان سراسر این کشور حق 
ســقط جنین را می داد، برخی چهره ها در این کشــور از جمله خواننده های زن، نسبت به این اقدام واکنش 
نشان داده اند. رأی دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا راه را باز کرده است تا هر کدام از ایالت ها بتوانند اختیار 
زنان باردار را برای سقط جنین ممنوع یا به شدت محدود کنند. در سال ۱۹۷۳ این دیوان در حکمی با عنوان 
«رو در برابر وید»، اجازه داده بود که زنان باردار در ماه اول بارداری خود حق سقط جنین دارند؛ در حالی که 
محدودیت های قانونی و ممنوعیت را در ســه ماهه دوم و سوم بارداری مجاز می دانست. اکنون این دیوان 
حکم قبلی را لغو کرده و عمال این امکان را برای ایالت ها فراهم کرده است که سقط جنین زودتر از ۱۲ هفته 
را ممنوع کنند. جانســون و مکرون نخست وزیران انگلیس و فرانسه و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و 
نانسی پلوســی نیز نسبت به این رأی اعتراض کرده اند. همچنین برخی شرکت ها از جمله اپل، گوگل، اوبر، 
اســتارباکس و... به کارمندانی که بخواهند برای انجام این عمل به ایالت هایی که هنوز این قانون در آنها 
اجرائی نشده، سفر کنند، کمک هزینه پرداخت می کنند و حتی اگر کسی بخواهد نقل مکانی به این ایالت ها 
انجام دهد، با آن موافقت می کنند. به گزارش ایســنا در همین راستا برخی چهره های شناخته شده در این 
کشــور از جمله تیلور سوئیفت، هالزی، بیلی آیلیش، لیزو، کریســتین بیل، هیلی بیبر، هری استایلز، کلسی 
بالرینی، میشل اوباما، جیسون جوردن، مارکو پرایس، جیسون ایزبل و... به لغو این قانون با انتشار توییت یا 
صحبت در اجراهای زنده خود واکنش نشان دادند. تیلور سوئیفت، ترانه سرا و خواننده آمریکایی، با انتشار 
پستی در توییتر خود به این اقدام دیوان عالی آمریکا واکنش نشان داد و نوشت: «حقیقتا نسبت به جایی که 
اکنون در آن قرار گرفته ایم، وحشت زده هستم». هالزی، ترانه سرا و خواننده هم با انتشار پستی در اینستاگرام 
خود نوشــت: «منتظر انقالبی ها برای تغییر جهان نباشــید، خودتان این نقش را ایفا کنید. هیچ کس به ما 
کمک نخواهد کرد. این وظیفه ما است و باید همین االن اقدام کنیم». بیلی آیلیش، خواننده و ترانه سرای 
آمریکایی، در اجرای خود در فســتیوال گلســتنبری به لغو حق قانونی سقط جنین در آمریکا اعتراض کرد 
و گفــت: «روزی واقعا تاریک برای زنان در ایاالت متحده آمریکا اســت. این را می گویم چون طاقت ندارم 
بیــش از ایــن به آن فکر کنم». این قانون بار دیگر بحث های متعددی را در زمینه حق مالکیت بدن  مطرح 
کرده اســت، از سوی دیگر نتایج یک بررسی جدید در نشریه پزشکی «British Medical Journal» از ارتباط 
سقط جنین با خطر افزایش احتمال سکته مغزی در زنان گفته است. آن طور که سی ان ان نیز گزارش داده 
است، تظاهرات در شهرهای لس آنجلس، واشنگتن، نیویورک و... در اعتراض به لغو این قانون ادامه دارد.

چه خبر

روبان قرمز - ابراهیم حاتمی کیا- ۱۳۷۷
جمعه (رضا کیانیان): امروز روز مباهله است آقا داوود، یا تو برحقی یا من (کفشش را در می آورد و با هر زخمه به سازش یک قدم در میدان 

مین بر می دارد) می بینی، نه دادگاهی هست و نه مردمی، محبوبه شاهده و خدا که اون باال قضاوت می کنه.
اگر حق با تو باشه جزاش مینی هست که میره زیر پای من ولی اگر تو ناحق باشی آقا داوود... به این دادگاه شک نکن پاشو بیا.

دیـالـوگ روز

یادداشت

نیاز به تغییر نگاه به روستانشینی

زندگی شهرنشــینی به طور مســتقیم متأثر از زندگی روستانشــینی اســت 
و وارونه شــدن ایــن ارتباط، بدون تردید یک بیماری و معضل جدی اســت که 
می توانــد به اشــکال مختلفی بروز یافتــه، تبدیل بــه ناهنجاری های عظیم و 
البته دوسویه شود. اگرچه در تقسیمات کشــوری، روستاها نیز باید مانند تمام 
نقاط دیگــر بهره مند از انواع خدمات رفاهی، آموزشــی، فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی باشند، اما در عمل، سیاست ها و برنامه ریزی ها اغلب و بیشتر بر روی 
کاغذها و دســتورالعمل ها باقی می مانند تا اینکه در عمل در راســتای بهبود 
زندگی روســتاییان وارد گام های عملی شوند. توجه به توسعه روستایی زمانی 
اهمیت مضاعف تری می یابد که بدانیم حیات و زیســت شــهری تا چه اندازه 
در گرو جان بخشی و پیشــرفت روستاهاست. قدرمسلم وقتی راجع به توسعه 
روستایی بحث می شــود، منظور کلیت ساختاری است که در تعاریف کشوری 
روســتا تعریف می شــود  و امکاناتی که باید به طور عادالنه و متوازن در اختیار 

مردم روستا قرار گیرد.
اولیــن و بدیهی تریــن تلقی از روســتا، محل های آبادی اســت که شــغل 
اصلــی مردم در آن کشــاورزی و دامداری باشــد. نگاهی بــه وضعیت فعلی 
روســتاها در ایران، نشــان دهنده افول جدی زندگی روستایی است. قرار گرفتن 
ایران در فهرســت کشورهای خشک و نیمه خشــک، خشک سالی های پیاپی و 
سوءمدیریت های قابل مشــاهده که نتیجه آن روستاهای اغلب خالی از سکنه 
و کشــاورزی های از دســت رفته است، نشــان می دهد که چرا وضعیت زندگی 
روســتاییان تا این اندازه دور از بدیهی ترین زندگی های معمول تعریف شــده در 

نهادهای جهانی مرتبط است.
توســعه روستایی معنایش رشــد تک بعدی در یک شاخه نیست. نمی شود 
وجود  یــا تولید محصول را به تنهایی توســعه روســتایی معنا کرد. توســعه 
امری پایدار اســت که موجب بروز پیشرفت در تمام جنبه های زندگی روستا و 
روستانشینان باشــد. وجود آب و زمین هایی که در آن امکان زراعت و باغداری 
و نیــز پرورش انــواع دام و طیور و آبزیان فراهم باشــد، در کنار وجود امکانات 
رفاهی آموزشــی دیگر چون مدرسه، خانه بهداشت، فضای سبز و البته وجود 
صنایع تبدیلی و امکان انتقال ســالمت محصوالت اولیه و تولیدی روســتاییان 
به شــهر در حداقل زمان ممکن از جمله اولیه تریــن و البته مهم ترین نیازهای 
جوامع روستایی است. حیات جوامع شهری به طور مستقیم و غیرمستقیم گره 

در حیات روستاییان دارد.
این در حالی است که امروزه روستاییان و به خصوص نسل جوان، با درک و 
مشاهده تفاوت های جدی موجود در زندگی روستایی و شهری و نبود هیچ گونه 
عدالتی در توازن این دو نــوع زندگی، اغلب تمایل جدی و عملی به مهاجرت 
دارند  و غمبارتر آن اســت که حتی در شهرها نیز اغلب ناچار به حاشیه نشینی 
و تن دادن به زندگی های دشــوار و حتی غیرمتعارف شده  و بسیار دیده شده که 
دچــار انواع بزه و ناهنجاری های اجتماعی می شــوند. وجود این اندازه تفاوت 
میان ســاختار و ساحت زندگی روستایی تا شهری، متوجه سیاست های کالن و 
غیر مسئوالنه ای اســت که نتیجه آن دوری فضای فکری- معیشتی روستاییان 
از اجتماعات شــهری اســت. فقدان شناختی که دو ســویه است و اصلی ترین 
شــاهد مثال آن  برنامه ریزی های غلطی است که نه تنها منجر به بهبود زندگی 
روستاییان نشده،  بلکه آنان را از هرگونه توجه جدی مسئوالن به مشکالت خود 

مأیوس و نومید کرده است.
برای مثال پراکندگی روســتاهای دوردســت با جمعیت اندک نشانه بارزی 
از عدم موفقیت آمایش ســرزمین روســتایی و نبود تالش هــای مؤثر یا جدی 
برای فراهم کردن بســترهای الزم برای تجمیع روستاها در فضاهایی است که 
امکانات مناســب تری برای زندگی و دسترسی آسان تری برای ارائه خدمات به 

آنها فراهم باشد.
در راســتای نبود شــناخت کافی از زندگی روســتاییان از ســوی نهادهای 
تصمیم گیرنده، می توان صدها واحد ساخته شــده را مثال زد که در استان هایی 
مانند کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچســتان بدون هیچ استفاده ای ساخته و 

رها شده است؛ چون مناسب زندگی و فرهنگ روستاییان نیست.
یکــی از بااهمیت ترین موانع در توســعه روســتاهای ایــران و به خصوص 
در مناطق محروم، نبود جاده اســت. می توان آب، آرد و جاده را ســه مســئله 
بســیار اصلی و عمده در راســتای جلوگیری از هرگونه توســعه و پیشــرفت 
معرفی کرد. نبود جاده یعنی فقدان دسترســی به همه امکانات؛ از آموزشــی 
تا بهداشــتی و رفاهی تــا اقتصادی. نبود جاده یعنی عمیق تر و وسیع ترشــدن 
فقــر و بــروز انــواع تبعیــض و نبــود عدالــت در حوزه  های مختلــف برای 
روســتاییان. آنها در شــرایطی از زندگــی جا می مانند که امــکان ادامه حیات 
شــهری ها و گردش صنعت و اقتصاد منوط به توســعه و پیشرفت روستاییان 
اســت و همین چرخه ناقص اســت که با مــرگ یا افول کشــاورزی، باغداری، 
دامــداری و دیگر گونه های روســتایی، رفته رفته موجب انواع وابســتگی و در 
 نهایــت از دســت رفتن تمام آن چیزهایی اســت که یک جامعه بــا آن تعریف

 و شناخته می شود.

زهرا مشتاق متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا  ناصرمقدسی

اعتراضات به لغو یک قانون


