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چه خبر از جـامعه

وام مشاغل خانگی
 2/5برابر شد
صاحبان مشــاغل خانگی میتوانند تا
سقف  ٥٠میلیون تومان از طریق وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درخواست
وام کنند .این خبر که از ســوی ستاد
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
کشور اعالم شــده موید افزایش سقف
وام مشاغل خانگی از  ٢٠به ٥٠میلیون
تومان است که به  2/5برابر شدن سقف
این وام د ر سال جاری منجر شده است.
افزایش ایــن وام که ارتباطی با وامهای
کسبوکارهای آســیبدیده ناشی از
کرونا ندارد ،از جمله برنامههایی است
که احتماال میتوانــد به رونق برخی از
مشــاغلی که در دسته مشاغل خانگی
جای گرفتهاند ،کمک کند.
در حــال حاضر  ٣٠٠شــغل خانگی با
طبقهبندی استانداردهای بینالمللی
مشاغل کشور در نظر گرفته شده و در
این میان مشاغل خانگی نیز به صورت
کامال مشــخص بازتعریف شــدهاند.
مهناز امامدادی ،رییس دبیرخانه ستاد
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
در اینباره گفت« :طبقهبندی استاندارد
شــغلی( )ISCOاز عناصر مهم تجزیه،
تحلیل و طبقهبندی اطالعات مشاغل
اســت که اطالعاتی مربــوط به انجام
وظایفومسئولیتها،تقسیمکار،رابطه
بامشاغلدیگر،دانشومهارتهایمورد
نیاز برای تصدی شغل و شرایط کاری
آن را فراهم میکند .این اســتانداردها
همچنین مبنایی برای مقایسه آمارهای
مربوط به مشاغل کشورهای مختلف و
ارزیابی برنامههای اقتصادی و اجتماعی
با استفاده از استانداردهای یکسان در
سطوحملیوبینالمللیاست.همچنین
به دلیل انجام فراینــد تغییر ،اصالح،
ویرایــش ،اضافه و حذف در شــغلها،
کدگذاریها مدام بهروز میشوند».

«کژکارکردهای» شغلیچالشمیآفريند
گفتوگو با مصطفی مهرآیین ،درباره علل برخورد بعضی از افراد جامعه با پزشکان

[ عکس :فاطیما خوشبویی]

 ۷۰درصد از اعتبارات
سازمان از پرداخت
حقبيمه تأمين میشود
عضــو هیا تمدیــره ســازمان
تأمیناجتماعی گفت :بیش از ۷۰درصد
از منابع اعتبارات این ســازمان از محل
پرداخت بیمه تأمین میشود .مرتضی
لطفــی در خصوص اهــداف و وظایف
سازمان تأمیناجتماعی در کشور اظهار
داشت :امروز سازمان تأمیناجتماعی
در ســه حوزه بیمه ،درمان و اقتصاد با
ارائه خدمات  44میلیون نفر از جمعیت
کشور ( ۵۷درصد) را تحت پوشش خود
گرفته اســت .وی در خصوص منابع و
مصارف این سازمان تاکید کرد :سازمان
تأمیناجتماعیازردیفاعتباراتدولتی
در بودجه ســنواتی برخوردار نیست و
بیش از  ۷۰درصــد از منابع آن از محل
پرداخت حقبیمه تأمین میشــود که
کارفرمایان و کارگران به صورت ماهیانه
پرداخــت میکنند .لطفــی در ادامه،
بودجه ســازمان تأمیناجتماعی را در
ســال جاری  ۱۷۰هزار میلیارد تومان
عنوان کرد و گفت :این بودجه از طریق
سود سرمایهگذاریها و بیمهپردازیها
تأمین میشود .وی همچنین ادامه داد:
دولت نیز در سال  ۱۳۵۴متعهد شد که
به منظور حمایت از جامعه کارگران سه
درصد از ســهم بیمه کارگر را پرداخت
کند و این ســهم هر ســال در بودجه
تعریف و پرداخت شود .او همچنین در
ادامه گفت :در ادوار مختلف سهم دولت
پرداخت نشده ،بنابراین امروز این بدهی
برابر با  ۳۲۰هزار میلیارد تومان برآورد
میشــود که این مبلغ ناشــی از سهم
سه درصد و  ۱۸تکلیف قانونی مصوب
مجلس شورای اســامی در خصوص
بیمه برخی از شاغالن خصوصی نظیر
رانندگان حملونقل سنگین ،قالیبافان
و تاکسیرانان است.

علینامجو

روزنامهنگار

در مسیر
فعالیت در
حرفه پزشکی،
ممکن است هر
خطایپزشکی
باعث مرگ
بیمار شود .در
این شرایط هم
برای پزشک و
هم برای بیمار
او در کارکرد
شغلپزشکی
یک اختالل
ایجاد میشود

در چند دهه گذشته ،فعاالن در مشــاغلی از جمله وکالت و پزشکی در میان عموم جامعه از
گفتوگو احترام و جایگاه ویژهای برخوردار بودهاند .همین توجه و اهمیت هم باعث شد تا سالهای سال
حضور در این مشــاغل جزو محبوبترین انتخابها باشد و بسیاری از نوجوانان و جوانان در
دوران تحصیل رویای حضور روی صندلی یک وکیل یا پزشک را در سر بپرورانند .عموم مردم هم کسانی
را که در این دو کار فعالیت داشتند ،انسانهای مهمی میدانستند .علت اهمیت این دو شغل از نگاه عموم
را از دو بعد میتوان مورد توجه قرار داد؛ از یکسو باور به درآمدزا بودن چنین کارهایی سبب شد در طول
سالها طیف وســیعی از افراد جامعه این دو حرفه را مهم و ویژه ب ه حساب آورند و از سوی دیگر ،رسالت
اصالح جامعه از جمله ویژگیهایی بود که باعثشــد کارهایی مانند طبابت (در اصالح مشکالت جسمی
و روحی) و وکالت (در نظمدهی به ارتباطات میان انســانها) مهم و شایسته توجه تشخیص داده شوند.
سوگند خوردن در آغاز فعالیت کسانی که میخواهند در قامت وکیل یا در قامت طبیب فعالیت کنند نیز به
این مشاغل رنگ و بویی آسمانی داد و در ساحت نظر جایگاهی ویژه به این مشاغل بخشید .در سالهای
اخیر اما اتفاقاتی برای برخی فعاالن در عرصه پزشــکی و وکالت در کشور ما افتاد که باعث شد عدهای
از نگاه شما شغل پزشکی در حال
حاضر با آنچه رسالت یا ماموریت
این حرفه در نظر گرفته میشود،
چقدر نزدیکی دارد یا احیانا از آن
تا چه حد فاصله گرفته است؟

در ابتدا باید بگویم که ما در جامعهشناسی
اصطالحی به نــام کارکــرد داریم .این
اصطالح از یک دوره زمانی به بعد بسیار
مهم شد؛ درست از وقتی که ما با افزایش
جمعیت مواجه شــدیم .در این شرایط
بود که جامعه به ســمت مدیریت مسائل
جمعیت رفت.
به همین خاطر هم بایــد گفت که میان
جمعیت ،مدیریت و حکومت یک پیوند
وجــود دارد .به بیان دیگــر ،جامعه بعد
از رشــد جمعیت نهادهایــی را در درون
حکومت به وجود آورد تا مسائل جمعیت
مدیریت شود .دو شغل وکالت و پزشکی
از جمله مهمترین مشــاغلی هستند که
مســائل جمعیت حاضر در درون جامعه
را مدیریت میکننــد؛ اولی درصدد نظم
بخشــیدن به روابط میان انسانهاست و
دومی در پی مدیریــت کردن جان و تن
آنان .در کنار اصطــاح کارکرد ،مفهوم
دیگری هم به نام کژکارکرد وجود دارد.
ایــن مفهوم محصول دورهای اســت که
بــر نهادهــای اجتماعی
مســائلی بار شود که
پیش از آن برایشان
پیشبینی نشــده
بــود .در چنیــن
وضعی هم اســت

که ما در روند طبیعی نهادهای اجتماعی
با اختــال روبهرو میشــویم .در چنین
شــرایطی با اینکــه چنیــن نهادهایی
برای نظم بخشــیدن به وجود آمدهاند،
فعالیتهایشــان میتوانــد کژکارکرد و
بینظمــی ایجاد کند .البتــه باید به این
نکته هم اشــاره کرد که بروز اتفاقاتی در
جامعه انسانی باعث میشود تا نهادهای
یاد شــده به این ســمت و ســو حرکت
کنند .بنابراین در مشاغلی نظیر پزشکی
و وکالت میتوان اینطور پیشبینی کرد
که امکان بروز کژکارکردها وجود دارد .در
حقیقت این وضعیت به ماهیت درونی این
دو شغل بازمیگردد.
بنابراین قرار است در این گفتوگو
در دو بخش ماهیت درونی و نگاه
بیرونی به این دو حرفه بپردازیم؟

بله .وقتی قرار است شــما به عنوان یک
پزشــک تن را منضبط کنید ،همین تن
برای شــما به مســاله تبدیل میشود یا
وقتی قرار اســت ارتباط میان انسانها را
با هم منضبط کنید ،همین ارتباط میان
انســانها برای شما مساله میشود .برای
نمونه مســائل مربوط به تن در شغل یک
پزشــک از قبل با مســائل دیگری پیوند
خورده که ممکن اســت در آینده بحران
ایجاد کند .یکی از سادهترین مثالها برای
این وضع ،پیوند خوردن تن با مرگ است.
در مســیر فعالیت در این شــغل ،ممکن
است هر خطای پزشکی باعث مرگ بیمار
شود .در این شرایط هم هست که هم برای
پزشک و هم برای بیمار او در کارکرد شغل
پزشکی یک اختالل ایجاد میشود .به بیان
دیگر توقع این است که وقتی یک بیمار به
یک پزشک مراجعه میکند ،جسم او بعد
از انجام اعمال پزشکی ،به شکل تنظیم
شده به جریان عادی زندگی بازگردد
اما گاهی جسم بیمار از بین میرود
و مرگ اتفــاق میافتد .در نهایت
چون این اتفاق ،اختاللی در کار

معتقد شوند فعاالن در این دو حرفه ،دیگر حتی امنیت جانی ندارند .نمونه اتفاقاتی که در ماه گذشته برای
چند پزشک و وکیل در ایران افتاد ،میتواند تاییدی باشد بر این نظر .همین چند روز قبل بود که وکیلی در
استان آذربایجان غربی به قتل رسید و مدتی بعد از آن وکیل دیگری در استان تهران با سالح سرد مورد
حمله قرار گرفت .درباره پزشکان هم اخبار مشابهی در این ایام از سوی رسانهها مخابره شد .برای نمونه
دندانپزشکی نامآشنا در شهر خرمآباد در مطب خودش به ضرب چاقو به قتل رسید و پزشکی هم در یک
بیمارستان دولتی در شهر یاسوج با حمله همراهان یک بیمار دچار شکستگی از ناحیه سر و دست شد.
فعاالن در این دو حرفه در این ایام نبود قوانین سلبی شفاف و گویا برای بازدارندگی از چنین برخوردهایی
و البته انعکاس تصویری غیرواقعی و حتی غیرمنصفانه از وکال و پزشــکان را در رسانه ملی جزو عواملی
میدانند که سبب شده چنین برخوردهایی از سوی برخی افراد در جامعه با آنان صورت گیرد .در این میان
اما بررسی موضوع و البته تالش برای رسیدن به علت وضع موجود بخصوص درباره این دو شغل در ساحت
جامعهشناسی احتماال میتواند الاقل برای گروهی راهگشا باشد .مصطفی مهرآیین ،جامعهشناس و استاد
دانشگاه با ما است تا درباره علل به وجود آمدن شرایط حاضر برای مشاغل پزشکی و وکالت سخن گوید:

پزشکی است ،امکان در معرض خطر قرار
گرفتن پزشــکان به وجود میآید .سویه
دیگر این وضــع ،زمانی اتفاق میافتد که
تن با تن درگیر میشود.

اما شاید این موارد دالیل چندان
محکمی برای به قتل رساندن یک
پزشک نباشد...

البته گاهــی در ارتباط پزشــک با بیمار
ممکن اســت این اتفاقات رخ دهد .شاید
ایــن حالت را بتــوان با یک مثــال بهتر
توضیح داد .برای نمونه یک بیمار میرود
که بینیاش را به تیغ جراح زیبایی بسپارد
با هدف زیباتر شــدن ،اما آن بیمار بعدها
میمیرد.
البته این ویژگیهــا به طور کامل ممکن
اســت تحت کنتــرل یک پزشــک قرار
نداشته باشد اما به هر حال جزو مواردی
است که میتواند در بروز این اتفاقات موثر
باشد .در این شرایط باید گفت مهمترین
کژکارکردی که ممکن اســت پیش آید
سوءاستفاده از تن است ،در حالیکه اگر
بیماری بعد از درمان پزشکی یا در حین
آن جاناش را از دســت بدهد ،این امکان
وجود دارد که کمیســیونهای پزشکی
تشــکیل شــود و مرگ بیمار را توجیه
کنند.
همانطــور کــه گفتــم در این مســیر
سوءاســتفاده از تــن وجهی اســت که
امــکان توجیــه آن مثال در شــوراها یا
کمیسیونهای پزشکی وجود ندارد و اگر
رخ دهد ممکن اســت خود افراد تصمیم
بگیرند خودشان جزای یک پزشک را به
او دهند .این شرایط میتواند باعث کشته
شدن پزشکان شود.
یکی از نقدهایی کــه جامعه در
این سالها نســبت به پزشکان
مطرح کرده و بســیاری هم روی
آن تاکید دارنــد ،اولویت قرار
گرفتن اقتصاد در شــغلی است
که الاقل در ســاحتنظر گفته

میشود رســالتاش نجات جان
انسانهاســت .نگاه شما به این
دیدگاه چگونه است؟

البته این موضوع درست است که قلمرو
پزشــکی در برخی موارد با پول و اقتصاد
پیوند خــورده اما اگر به بیمارســتان ها
مراجعه کنیــد ،میبینید که باالی تخت
بیمار نام پزشــک و نام پرســتار نوشته
شــده اما بیمار فقط یک شماره دارد .در
این وضع وقتی پزشــکی بــر بالین بیمار
حاضر میشــود ،آزمایشهــا و تصاویر
مختلف پزشکی را میبیند و در حقیقت با
مجموعهای از اعداد درباره آن بیمار مواجه
اســت .در دوران گذشــته طبیبــان
میکوشــیدند ارتباطــی حســی بــا
بیمارانشــان بگیرنــد .اصال بــه اطباء
حکیم میگفتنــد؛ چون با بیمارشــان
پیوند روحی هــم برقرار میکردند .امروز
اما چون پزشــکی با دنیای اقتصاد پیوند
خورده و به قلمرو پزشکی امروز به عنوان
یکــی از قلمروهای پردرآمــد اقتصادی
نگاه میشود ،پیوند حسی و عاطفی بین
پزشک و بیماران تاحدودی گسسته شده
است .در شرایط امروز ،تن به امری عرفی
تبدیل شده و پیوند چندانی با روح و روان
و احســاس و عاطفه ندارد .حتی با انسان
هم ارتباطی ندارد و فقط یک عدد است .به
همین دلیل هم هست که فوکو میگوید
از وقتی کالبدشــکافی روی کار آمد ،تن
انسان بیمعنا شد و مرد.
با این شرایط آیا میتوان برخورد
برخی افراد در جامعه با پزشکان
را در ایام اخیر متاثر از به قول شما
کژکارکردهایی دانست که به این
حرفه وارد شده است؟

در شــغلی که منطــق درونــیاش آن
ویژگیهــا را دارد و منطق بیرونیاش به
سمت و ســویی حرکت کرده که انسان
برایش بیمعناست ،چندان عجیب نیست
که چالشها و درگیریهای انسانی بین

آدمها را دامن بزند و همین وضع باعث رخ
دادن اتفاقاتی شود که امروز دارد در عالم
پزشکی رخ میدهد .در کنار این واقعیت،
امروز در جامعه ما اتفاق دیگری هم افتاده
اســت .البته در گذشته هم پزشکان جزو
اقشــار پردرآمد جامعه بودهاند اما امروز
یک تغییــر در این زمینه اتفــاق افتاده
است.
برخی از آنــان امــروز وارد عرصههای
اقتصادی دیگر هم شدهاند و با این توضیح
میتوان گفت جامعه پزشکی ما عالوه بر
آنکه به لحاظ روحی و روانی دچار تغییر
در نگاه به بیمار شده و در این مسیر بیمار
به یک عدد تنزل پیدا کرده ،امروز به کلیت
جامعه هم به همین شــکل نگاه میکند.
امروز برخی از انبوهســازان از پزشــکان
هستند یا صاحبان بسیاری از خانههایی
که گفته میشــود خالی است ،پزشکان
هســتند .جالب اینکه در این عرصه آمار
پزشــکان زن در قیاس با مردان پزشک
بسیار بیشتر است.
در نهایت باید بگویــم تحوالت به وجود
آمده در بستر اجتماعی و البته در منطق
درونی شغل پزشکی ،این حرفه را تبدیل
به کاری کــرده که وقتی امــروز میزان
نارضایتــی جامعه از وضــع موجود باال
میرود ،فعاالن در این شــغل هم در کنار
کســانی که پیش از این مردم آنان را در
بروز شرایطشان مســئول میدانستند،
مقصر میدانند.
عموم جامعه امروز بر این باور اســت که
دنیای پزشــکی یکی از عرصههایی است
که امروز کمترین پیونــد را با جمعیت و
مسائل آن دارد و ســعی نمیکند آنان را
درک کند .همین نگاه هم باعث شده که
جامعه نسبت به پزشکان تبدیل به حسی
غیرقابل اطمینان شود .با توجه به اتفاقات
و تحوالتی که در این مسیر رخ داده ،امروز
جامعه نسبت به پزشکان تا حدودی حس
خشونت پیدا کرده است.

