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یادداشت

عالج اتاق  گاز تهران
در بخش اول این مقاله که روز گذشته منتشر شد، به شرح چیستی 
و چرایی آلودگی مرگبار هوا پرداخته شــده بود. در این بخش قرار 

است چند راه برای عالج اتاق گاز تهران بررسی شود.
     

مســئله آلودگی هوا در بسیاری از کشــورها تا حد زیادی حل  شده 
اســت و نباید با غفلت از راه حل های تجربه شده در دنیا، به دنبال 
راه حل هــای به اصطالح ژانگولری مثل پنکه بزرگ برای شــهر یا آبپاش یا پمپ کــردن هوا یا خیس کردن دره ها 
باشــیم که طبیعتا برای حل مســائل چندوجهی نمی توان یک راه حل یک بعدی داد. مطابق تجربه بســیاری از 
کشــورها، مدیریت آلودگی هوا نیازمند یک برنامه جامع اســت که با اجرای آن بتوان طی چند سال منابع تولید 
آلودگی را کاهش و با افزودن راهکارهای جانبی مانند کاهش سفرها از طریق توسعه دولت الکترونیک، مدیریت 
ترافیک و افزایش ســهم حمل ونقل پاک، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و مهم تر از همه جدیت در اجرا 
و صــرف هزینه بــرای آن ، آلودگی هوا را کاهش داد. اما عمده تمرکز باید بر کاهش تولید آلودگی صرف شــود. 
متأســفانه ســازمان حفاظت محیط زیســت، به عنوان متولی اصلی کیفیت هوا، خود را یک نهاد نظارتی و فاقد 
قابلیت انجام اقدامات اجرائی می داند و نداشتن متولی قوی و مشخص در کشور، دلیل اصلی حل نشدن مسئله 

آلودگی هوا یا حتی بهبود شایان توجه آن است.
در مقیاس ســاالنه، منابع متحرک نقــش درخور توجهی در تولید آلودگی هوا دارند. کامیون های فرســوده، 
نــاوگان فرســوده اتوبوس رانی و خودروهای شــخصی، عمده منابــع تولید ذرات معلق در هوا هســتند. منابع 
ســاکنی نیز هستند که به  نوعی در خدمت منابع متحرک هستند؛ مانند تبخیر بنزین از پمپ بنزین ها، ترمینال های 
مســافربری شهری و بین شهری و تبخیر بنزین از خودروهای پارک  شده. در این میان، آنچه نقش منابع متحرک را 
در تولید آلودگی مضاعف می کند، وجود ســرعت پایین ترافیکی و کارکرد در جای خودروها  ســت. هرچه ترافیک 
روان تر باشــد، میزان تولید آلودگی خودروها نیز در پیمایش یکسان معموال کمتر است؛ بنابراین رابطه مستقیمی 
بین ترافیک و آلودگی هوا وجود دارد و توسعه حمل ونقل عمومی پاک و از رده خارج کردن اتوبوس های فرسوده 
و جایگزین کــردن آنها با اتوبوس های برقــی، نه تنها یکی از منابع متحرک تولید آلودگی را کاهش می دهد، بلکه 
بــا اعمال مدیریت صحیح حمل ونقل و کاهش بار ترافیکی، به طور غیرمســتقیم بر کاهش آلودگی ســایر منابع 

متحرک نیز تأثیرگذار است.
توسعه حمل ونقل انبوه بر یعنی خطوط مترو و مهم تر از آن افزایش ناوگان و کاهش سرفاصله ها و در نتیجه 
افزایش ســهم حمل ونقل پاک در توزیع ســفرهای شــهری، از موارد مؤثر در کاهش آلودگی هواست. بنابراین، 
به وســیله توسعه زیرســاخت حمل ونقل عمومی پاک و افزایش ظرفیت این مودهای حرکتی و هم زمان اعمال 
محدودیت بر تردد شخصی ها و تک سرنشین ها و در نتیجه افزایش سهم مودهای حرکتی پاک، تولید آلودگی در 
شهر به میزان قابل توجهی کاهش  می یابد و محیط برای تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه و تردد پیاده 

فراهم و سهم حمل ونقل پاک بیشتر و بیشتر می شود.
بنابرایــن افزایش ناوگان اتوبوس برقی و مترو، چه از طریق واردات و چه از طریق تولید داخل، برای مدیریت 
کیفیت هوا شدیدا توصیه می شود. به گفته شهردار تهران، حتی با وعده پیش خرید سه سال محصوالت داخلی، 

مجوز واردات اتوبوس به کندی صادر می شود و امیدواریم که این مهم رفع شود.
رؤیای داشتن سهم عمده حمل ونقل پاک در سفرهای شهری، رؤیایی بسیار شیرین است؛ اما االن بخش عمده 
سفرها توسط حمل ونقل شخصی انجام می شود و همه شاهد وفور تردد تک سرنشین ها، قیمت پایین سوخت و 
عدم کفایت سیســتم حمل ونقل عمومی هستیم. دولت الکترونیک و امکان انجام کارهای اداری، بدون مراجعه 

حضوری نیز شیرین است؛ اما هنوز در قدم های ابتدایی آن به سر می بریم.
ماتریس تولید و جذب ســفر نشان می دهد تردد، بین مناطق مختلف، به شدت جریان دارد و هرچه جمعیت 
بیشــتر باشد، نیاز به سفر بیشــتر می شود و تعداد جابه جایی های شــهری افزایش می یابد. در این میان، تحمیل 
خودروهای ســاکنان شــهرهای اطراف را نیز که عموما فرسوده و آلودگی زا هستند، نباید نادیده گرفت. جمعیت 
شهرنشــین بیشتر مساوی است با تردد بیشــتر. البته نباید فراموش کرد بر اساس تجربیات موفق موجود در دنیا، 
در صورتی که پیشــرفت پایدار رخ دهد، حتی با افزایش جمعیت می توان میزان تولید و انتشــار آالینده های هوا 

را به طور معناداری کاهش داد.
اخیرا جمعیت دنیا از مرز هشــت میلیارد نفر فراتر رفت و ۵۵ درصد این جمعیت در نواحی شــهری ســاکن 
هســتند. این در حالی اســت که درصد جمعیت شهرنشــین در ایــران، بیش از ۷۶ درصد اســت. نتایج آخرین 
سرشماری ۱۳۹۵ در ایران، جمعیت شهر تهران - شامل ۲۲ منطقه شهرداری - را ۶/۸ میلیون نفر نشان می دهد 
و بــا در نظر گرفتــن درصدهای افزایش جمعیت ســنوات قبل و نیز کاهش مرگ ومیــر، جمعیت تهران به طور 
تخمینی ۶/۹ میلیون نفر و مســاحت تهران ۵/۶۱ هزار هکتار یا ۶۱۵ کیلومترمربع است. بنابراین تراکم جمعیت 
تهران در ســال ۱۴۰۱ به طور متوســط حدود ۱۵۶ نفر در هکتار اســت. این تراکم از تراکم اکثر پایتخت های مهم 
دنیا بیشــتر اســت. عالوه بر نیاز سفرهای روزانه و شــبانه که برای جابه جایی ساکنان شــهر وجود دارد، تأمین 
مایحتاج این جمعیت نیز تعداد ســفرهای درخور توجهی را ایجاد می کند. مثال جابه جایی پســماند تولیدی به 
ایستگاه های میانی و سپس انتقال آن به محل دفن، یا انتقال مایحتاج مصرف روزانه خانوار به محل های توزیع 
یا مصرف کنندگان، یا ساخت وساز واحدهای مسکونی و ترددهای تأمین مصالح از مثال های مشهودی هستند که 
نشان می دهد جمعیت شهری بیشتر به معنی ایجاد تردد بیشتر است و تردد بیشتر به معنی تولید آلودگی بیشتر.
با تجمع و تمرکز آلودگی هوای موجود در شــهرها و با درنظرگرفتن جو پایداری که معموال در فصول ســرد 
ســال وجود دارد، تمرکز جمعیت در اتاق گازهای کشــور به خســارات جانی و اقتصادی منجر شــده و افزایش 
جمعیت شهرنشــین به معنی ورود بیشــتر جمعیت به این اتاق های گاز، افزایش مضاعف سنوات ازدست رفته 

عمر و خسارات اقتصادی مضاعف بر پیکره کشور است.
تجربیات موفق در سایر مناطق دنیا نشان داده مشکل آلودگی هوا قابل حل و راهکارهای آن کامال مشخص 
است. مهم ترین اقدامات شامل انجام مطالعات معتبر علمی برای کسب اطالعات پایه درباره وضعیت غلظت 
آالینده ها، ســیاهه انتشار، سهم بندی منابع و اثرات آنها بر ســالمت، ارائه شفاف و آزادانه داده ها و اطالعات، 
برنامه ریزی شهری جهت توسعه فضای شهری به سمت پیاده مداری و دوچرخه سواری، استفاده از انرژی های 
پاک، بهبود کیفیت ســوخت و خودروهای تولیدی، به روز کردن اســتانداردهای انتشار، آموزش همگانی جهت 
تغییر الگوی مصرف و بهینه ســازی انرژی، ارتقای حمل ونقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، 
نظارت جدی بر منابع انتشار ثابت، توجه جدی به مدیریت صحیح پسماندها، آمایش سرزمین و مدیریت منابع 
ـ فایده و  آب به منظــور جلوگیری از بیابان زایی و تولید منابع گرد و غبار، اولویت بندی اقدامات بر اســاس هزینه 
در نهایت  تعیین شــاخص های کمی برای اقدامات کنترلی اســت. تنفس در اتاق گاز تهران، حق ما نیست. به 

هوش باشیم.
*کارشناس محیط زیست و متخصص آلودگی هوا

بنــا بر تعریــف، جامعــه مدنی متشــکل از افراد 
یا ســازمان هایی اســت که مســتقل از دولت بوده و 
به عنــوان حلقه واســط بیــن دولت و مــردم، زمینه 
نزدیکی بین سیاســت های کالن کشــور و نگرش ها و 
باورهای شــهروندان را فراهم می کند. کاربرد کلی تر 
این مفهوم به مواردی نظیر آزادی بیان و قوه قضائیه 
مستقل اشــاره دارد که زیربنای شــکل گیری جامعه 
مردم ساالر اســت. ازاین رو شاید بتوان گفت مهم ترین 
کارکرد جامعه مدنی، حاکمیت قانون است؛ مفهومی 
به غایــت مهم که ســنگ بنای پیشــگیری از هر نوع 
آسیب، تبعیض و در نهایت نارضایتی های فراگیر است. 
بخشی از جامعه مدنی را پژوهشگران و روزنامه نگاران 
مستقلی تشکیل می دهند که به انواع و اقسام نواقص، 
کژکاری ها و تحریف از قوانین و مقررات پرداخته و به 
سیاست گذار و جامعه انعکاس می دهند. همان گونه 
که بخشی از سالمت روان افراد در عصر اطالعات، به  
واسطه تســلط به مبانی تفکر نقادانه تأمین می شود 
تا آنــان با تمییــز ِســره از ناِســره در دام اطالعات و 
توصیه هایی نیفتند که سالمت روان شان را مخدوش 
کند، خبرنگاران و پژوهشگران آزاد نیز با تاباندن نور به 
بخش های تاریک جامعه، تالش می کنند با شناسایی 
آســیب های اجتماعی، زمینه ارتقای آسایش جامعه 
را فراهم کنند. روشن اســت که استقبال از گزارش ها 
و پژوهش هــای نقادانه، تقویت جامعــه مدنی را به 
دنبال خواهد داشــت. متعاقبا تقویت جامعه مدنی 
اســت که ثبات و امنیــت را به دنبــال دارد. چنانچه 
سیاست گذار اهمیت و ارزش نقد را بداند، با استقبال 
از انــواع پژوهــش و تحقیــق و شفاف ســازی که به 
سیاســت گذاری ها و برنامه های اجرائــی می پردازند، 
مهم تریــن قدم را بــرای افزایش رضایــت عمومی و 
درنهایــت امنیت و ثبات برمــی دارد. معنای رضایت 
عمومی، احســاس مثبت افــراد از شــرایط فردی و 
اجتماعی اســت که خود ناشــی از مدیریت صحیح 
کشور است. به این ترتیب روشن است که خبرنگاران و 
پژوهشــگران به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی 
از جمله ارکان تقویت بنیان های حاکمیت کالن کشور 
به  حساب می آیند. محکومیت سعید مدنی به ۹ سال 
زندان، در کنار ســال ها حبس و تبعید در گذشته، گواه 
آن است که نگاه مثبتی به نقد علمی شرایط موجود و 
پیشگیری از وقوع چالش های اجتماعی وجود ندارد. 

جالب است که سوابق علمی و پژوهشی دکتر مدنی 
در حــوزه مســائل اجتماعی، به حــدی درخورتوجه 
اســت که انتظار می رفت مدت ها قبل، دانشگاه های 
طراز اول برای اســتخدام او به رقابت بیفتند؛ ولی بنا 
به مصاحبه روزنامه «شــرق» با دکتر حســن رفیعی 
نه تنهــا ایــن امر محقق نشــد؛ بلکــه او همــواره با 
قراردادهای بســیار غیررسمی با دانشگاه توان بخشی 
و ســالمت اجتماعی به فعالیــت می پرداخت. وقتی 
افرادی مثل مدنی تحمل نمی شــوند، عالوه بر اینکه 
امور تصحیح نمی شــوند، این پیام به جامعه مخابره 
می شود که کنارگذاشتن جامعه مدنی به جد در دستور 
کار اســت. نیم نگاهی به آثار پژوهشــی سعید مدنی 
نشــان می دهد که او با تمرکز بر مهم ترین آسیب های 
اجتماعی، در تالش بوده اســت که سیاست گذار را در 
جریــان آنچه در جامعه می گذرد، قــرار دهد؛ اعتیاد، 
فقر، کودک آزاری، روســپی گری و خشونت حوزه های 
پژوهشــی مورد عالقه او بوده اند که دهه هاســت با 
تحقیق و پژوهــش در این حوزه هــا، یافته های قابل  
اعتنایــی را عرضه کرده اســت. آشــکارا وقتی فردی 
ســال ها در حوزه آســیب های اجتماعی مشغول به 
مطالعه باشد، نگاه پیشگیرانه ای را پیدا خواهد کرد که 
به  تبع آن پیشــنهادها و نقدهایی را به نحوه مدیریت 
کشــور خواهد داشت. نکته درخورتوجه این است که 
او در دهــه ۷۰ به عنوان اولین گــروه از مدیران حوزه 
پیشــگیری مشغول به فعالیت شــد و از همان زمان، 
متمرکز بر نگاه پژوهشی و مبتنی بر شواهد بود. شاید 
علت تغییر جهــت او از علم روان شناســی به علوم 
اجتماعی همین موضوع باشد که با تحقیق و تفحص 
در حوزه آســیب های اجتماعی، درنهایت متوجه شد 

که مهم ترین راهبردهای پیشگیرانه برای جلوگیری از 
به وجودآمدن انواع آســیب های اجتماعی، دو عامل 
مهم فقر و بی عدالتی است. مشخص است که این دو 
عامل به  واسطه برنامه های پیشگیرانه مبتنی بر فرد، 
رفع نمی شــوند؛ بلکه الزم است سیاست گذاری های 
کالن کشور در راستای کاهش مداوم آنها برنامه ریزی 
و به اجرا درآیند. او در کتاب «وضعیت توسعه انسانی 
در ایران» که براساس گزارش جهانی توسعه انسانی 
تألیف کرده اســت، بــه موضوعات مهمــی پرداخته 
است که در شرایط فعلی نیز می توان از آنها بهره برد: 
«هــر جامعه ای در برابر خطرات ناشــی از بحران های 
اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و زیســت محیطی قرار 
می گیرد؛ اما سؤال مهم این است که چرا برخی جوامع 
در مقایســه با دیگران کمتر آســیب می بینند و سریع تر 
نیز بازسازی می شــوند؟ ... جهانی سازی، آسیب پذیری 
ســاختاری و دوره های مهم و حســاس چرخه زندگی 
مثــل کودکی، نوجوانی و ســالمندی ازجمله مباحثی 
هســتند که از دیدگاه گزارش توسعه انسانی، مسائل و 
مشــکالتی را برای جوامع و کشورها پدید آورده اند که 
در صورت بی توجهی به آنها، زندگی مردم در معرض 
آســیب پذیری و تهدیدهای جدی تری قرار می گیرد». او 
در فصل اول این کتاب به موضوع مهمی اشاره می کند: 
«در مقایسه با رویکرد رفاه اجتماعی که شاخص زندگی 
بهتر را میزان مصرف کاالها و خدمات می داند، رویکرد 
توسعه انسانی، عالوه بر رفاه، تأمین نیازهای غیرمادی و 
گسترش توانمندی ها و ظرفیت های انسانی را از عناصر 
مهم زندگی بهتر به شمار می آورد. همچنین درحالی که 
رویکرد نیازهای اساسی، هدف توسعه را تأمین نیازهای 
اساســی قرار می دهد، رویکرد توســعه منابع انسانی 

نه تنهــا تأمین این نیازها بلکــه اقتدارافزایی افراد برای 
زندگــی بهتر را نیز بــه همان میزان مهــم و ضروری 
می داند». در این کتاب، درباره اینکه «چه کسی، در برابر 
چه و از چه طریق آســیب پذیر است؟» در سطح سوم 
آسیب پذیری، این موضوع را به تصویر می کشد که همه 
جوامع در برابر کشمکش، منازعه و ناآرامی شهری به 
علت انســجام اجتماعی پایین، نهادهای غیرپاسخ گو و 
حکمرانی ضعیف آسیب پذیرند. در این کتاب در ادامه 
موضوع مهم تاب آوری مطرح می شود: «تقریبا همه بر 
سر این مفهوم مشــترک اتفاق  نظر دارند که تاب آوری 
انسانی عبارت است از اطمینان نسبت به امکان وجود 
فرصت های کافی در حال و آینده، تا افراد امکان مدارا 
و سازگاری در برابر حوادث نامطلوب را داشته باشند و 
از توانایی حفاظت از خود و دیگران برخوردار باشــند... 
بنابراین خطای بزرگی اســت اگر تاب آورسازی را امری 
روان شــناختی و فردی محســوب کنیم و انتظار داشته 
باشــیم افراد را فارغ از شــرایط اجتماعــی، اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی برای مقابله با تهدیدات ساختاری و 
نابرابری ها مهیا کرد». در کتاب وضعیت توسعه انسانی 
در ایران به تعریف حکمرانی خوب نیز پرداخته شــده 
اســت: «ارائه خدمات عمومی کارآمــد، نظام قضائی 
قابل  اعتمــاد و نظام اداری پاســخ گو. براین اســاس، 
شش شــاخص حکمرانی خوب عبارت اند از: ۱- حق 
اظهارنظر و پاســخ گویی، ۲- ثبات سیاسی، ۳- کارایی 
و اثربخشــی دولــت، ۴- کیفیت مقــررات و قوانین، 
۵- حاکمیــت قانون و ۶- کنترل فســاد». البته اینکه 
در جلســات دادگاه، مدنی و وکیلش چه توضیحاتی 
را ارائه دادنــد که در نهایت مورد قبــول قاضی قرار 
نگرفته و براســاس موارد اتهامی، او مجرم شــناخته 
شد و به ۹ ســال حبس محکوم شد، موضوع مهمی 
است. علنی نبودن جلسه، افکار عمومی را از این حق 
اجتماعی محــروم کرد که نتواند نقادانه درباره اتهام، 
جــرم متهم و مجازات تعیین شــده تأمــل کند. اگر بر 
روی میز دولت دو پوشه را در نظر بگیریم که در یکی 
تبیین شرایط موجود و در دیگری راهکارهای عملیاتی 
برای حل مســائل و مشکالت اساســی کشور موجود 
باشــد، به  احتمال زیاد تبیین و راهــکار اضافه ای نیاز 
نخواهد بود؛ چراکه هر دو پوشه، مملو از موارد دقیق 
و باکیفیتی هســتند که همگی از طرف امثال مدنی با 
نهایت دلســوزی و با هدف جلوگیــری از بحران های 
اجتماعی تهیه شــده اند. افســوس و صدافسوس که 
با حــذف افرادی ماننــد جناب مدنــی و بی توجهی 
بــه تبییــن و راه حل های اجرائــی آنان، روزبــه روز بر 
پیش بینی ناپذیــری رفتار جامعه افزوده خواهد شــد: 
کلید گنج سعادت قبول اهل دل است/ مباد کس که 

در این نکته شک و ریب کند.

«مدنی»ها و مدنیت

در ضمن، دوستت دارم - ریچارد الگراونیز – محصول ۲۰۰۷
پاتریشیا (کیتی بیتس):

 می دونی بدترین چیز برای پدر و مادر چیه؟ 
لحظه ای که بچه شون رو از دست می دن؟ نه! اینکه ببینن بچه شون داره همون مسیری رو تو زندگی طی می کنه که خودشون رفتن و جلوش 

رو هم نمی تونن بگیرن. وحشتناکه.

دیـالـوگ روز

دکتر رضا بیات*

این روز ها طرح اصالح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو 
در رشته های تخصصی در مجلس در حال بررسی است. طرحی که ریشه اش 
به بیش از یک دهه قبل برمی گردد و ترجمان ساده و قابل فهم آن، این است 
که می توانید با ســهمیه منطقه محروم با نمره پایین تر به تحصیل تخصص 
پزشــکی بپردازید؛ به شــرطی که بعــد از فارغ التحصیل شــدن برگردید و در 
همان منطقه سهمیه به طبابت بپردازید. مدت تعهد هم ابتدا سه برابر مدت 
تحصیل بود، ســپس دو برابر بعــد ۱/۷ برابر بعد ۲/۲ برابر شــد و نهایتا هم 
مطابق انتظار چند نرخی شد و بعضی رشته ها بیشتر بعضی کمتر باید تعهد 
خود را در مناطق محروم بگذرانند. روی کاغذ این طرح می توانســت در طول 
یــک دهه نیاز مناطــق مورد تعهد را برآورده کند و حتی شــاید کار به نیروی 
مازاد هم می رســید. کافی است یک حساب سرانگشتی بکنید و متوجه شوید 

با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیالن این سهمیه و انباشته شدن آنها در طول 
سال ها، منطقا دیگر منطقه محرومی نباید بماند که متخصص نداشته باشد. 
وقتی این هدف محقق نشــده، پس جایی از کار شدیدا می لنگد. علت لنگش 
هم این است که تورم و مشکالت اقتصادی این ۱۰ سال و  افزایش نیافتن درآمد 
پزشــکان متناســب با آن بخش عمده ای از این پزشکان متعهد را به زیر خط 
فقر برد. وقتی این اتفاق افتاد، انگیزه پزشــکان کم شــد و بهانه گیری ها زیاد 
شد. به قسمی که پزشک متعهد با ذکر این نکته که من باید ۱۲ سال عمرم را 
در این منطقه بگذرانم، از رفتن به شــهر یا روستای محروم تر شانه خالی کرد 
و با تأیید مرموزانه دانشــگاه های علوم پزشکی سر از مراکز استان ها درآورد. 
خالصه هر چه از این ور فارغ التحصیل ســهمیه محروم بیشتر، از آن ور مناطق 
محروم خالی تر شــد؛ یک ســقوط آزاد دیگر در یکی از طرح های بهداشتی و 
درمانی که روی کاغذ جذاب اند ولی در عرصه عمل کاغذ پاره ای بیش نیستند. 
شــاید همین مسائل باعث شد که این طرح برای بار چندم گذرش به مجلس 
بیفتد  بلکه چکش کاری شــود و چیزی از آن به سیستم درمانی کشور برسد. 
در همین مرحله یک انتقاد ریز وارد اســت و آن اینکه بهتر بود رأی دهندگان 
بــه این طرح و پیچیدگی های آن که اساســا فقــط در حیطه فکری و عملی 
پزشکان است، از عوام نمایندگان مردم انتخاب نمی شد. کافی است این روزها 

ســاعت ۹-۱۰ صبح شــبکه خبر را دنبال کنید و ببینید نمایندگانی که در حال 
نظر دادن هستند، اساســا چیزی از جزئیات مشکالت این طرح نمی دانند و با 
همان طرحواره ذهنی ۴۰ سال قبل خود به قضاوت موضوع می پردازند. یعنی 
فکر می کنند پزشــکان ابرثروتمندان جامعه هستند و آخر شب از مطبشان با 
گونی به خانه هایشان پول منتقل می کنند؛ غافل از اینکه با یک ضرب و تقسیم 
می فهمند به نسبت ســال های تحصیل و مشــقت، بدنه پزشکان ایران جزء 
فقیرترین اقشار جامعه هستند. شاید علت این طرحواره اوضاع خوب بعضی 
از نمایندگان پزشــک مجلس است که خودشان خیلی بهشان خوش گذشته 
و یادشان رفته کف خیابان پزشکی مملکت چه می گذرد. نمونه بارز بیگانگی 
قــوه مقننه با جزئیات این طرح این اســت که تبصره هــای ۱۲، ۱۴، ۱۵ و... که 
مربوط به محدودکردن پزشــکان طرحی بود، همه تصویب شــد ولی تبصره 
۱۳ که درباره معافیت مالیاتی پزشــکان منطقه محروم بود، تصویب نشــد و 
ســر از ناکجاآباد درآورد. نتیجه اینکه  ای کاش در رد و تأیید این مدل طرح و 
قانون ها اوال کار به نمایندگان مرتبط ســپرده شود، ثانیا از قشر جوان پزشکی 
هم نماینده ای در این جمع حاضر باشــد تا توازن قدرت بین پزشکان قدیمی 
ثروتمندتر و پزشکان جدید فقیرتر برقرار شود، شاید این گونه دردی از درد مردم 

و پزشکان درمان شود.

نقد هفته

عدالت آموزشی

چشم پزشک
امیر عربی

روان شناس پیشگیری
حسین ناصری


