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 بھ قلم: دکتر فرزان نحوی.

 
 من یک دکتر ھستم اما توانایی پرداخت وام تحصیلی خود را ندارم.

ین مبلغ تنھا دالر وام تحصیلی داشتم. ممکن است این مبلغ عظیمی بھ نظر برسد اما ا ۱۸۰٫۰۰۰، نزدیک ۲۰۱۳پس از فارغ التحصیل شدن از دانشکده پزشکی در سال 
ج حداقل)در دالر بیش از وام تحصیل متوسط فارغ التحصیالن دانشکده ھای پزشکی امریکاست. در دوران سالھای تخصصی عمال با فقر زندگی میکردم(با مخار ۱۰٫۰۰۰

دالری وام  ۷۰۰ھا را میخوردم تا بتوانم اقساط  اپارتمان بسیار کوچکی در محلھ ی چینی ھای نیویورک و با دوچرخھ سرکار میرفتم و گاه ساندویچ پس مانده مریض
دالر افزایش یافت. یعنی کل کوششھای من حتی برای  ۱۸۸٫۰۰۰تحصیلی ام را بپردازم. با اینھمھ پس از پایان دوره تخصصی با کمال حیرت نھ تنھا کم نشد بلکھ بھ 

 جبران بھره انباشتھ شده روی وام ھم کافی نبوده است.
چھ رزوی بیرون آمدن از زندگی نوع کارگری در فکر پزشک شدن افتادم. والدین من از مھاجران ایرانی از مناطقی روستایی آن کشورند و کوشش ھرھنگام کودکی با آ

کده پزشکی ھنوز آن آینده سال پس از فارغ التحصیلی از دانش ۵بیشتری برای موفقیت فرزندانشان کردند. شغل پزشکی وعده ی آینده ی بھتری در زندگی میداد . اما اکنون 
 ۳۰۰۰رم تا بتوانم اقساط فاصلھ زیادی با من دارد. من ھنوز توانایی خرید خانھ ندارم، ھنوز با دوچرخھ سرکار میروم و ھنوز گاه بیش از یک یا دو وعده غذا نمیخو

 دالری وام خود را بپردازم.
دالر حقوق میگیرد ، یکبار بھ من گفت کھ مجبور شده  ۲۰۰٫۰۰۰سالی از من مسن تر است و سالی و من ھم اصال تنھا نیستم. یکی از مدرسین دوره تخصصی کھ چند 

 ازدواجش رد شد. است با والدین خود زندگی کند تا توان پرداخت اقساط وام تحصیلی اش را داشتھ باشد. ھمکار دیگرم بدلیل داشتن وام تحصیلی باال پیشنھاد
 اما مسئلھ بزرگتری برای جامعھ وجود دارد.

 
 درآمد مانند کودکان و روان پزشکی امتناع می کنند در حالیکھ کشور بھ آنھا احتیاج دارد. پزشکان جوان از رفتن بھ طرف تخصص ھای کم

اندازه است. این مسئلھ بر انتخاب محل کار پزشکان ھم اثر در عوض بھ طرف تخصص ھایی با درآمد بیشتر مانند جراحی قلب ھجوم می آورند کھ اکنون شمار آن بیش از 
 میگذارد. متخصصین در شھرھای بزرگ کھ اشتغال فراوان ھست میمانند و این بھ ضرر شھرھای کوچک و مناطق روستایی تمام میشود.

 بیمارستان در مناطق روستایی تعطیل شده اند. ۷۰تا بھ حال  ۲۰۱۰دکتر کمبود دارد و از سال  ۴۵۰۰۰مجمع ملی بھداشت روستایی تخمین میزند کھ مناطق روستایی 
 

چنین مشکل آفرین است، تصور کنید برای پرستاران، آموزگاران و دیگر فارغ التحصیالنی کھ درآمدشان بھ مراتب  اگر وام تحصیلی برای پزشکان (با چنین حقوقھایی)
بھره سنگین وام تحصیلی در دوره ھای دانشگاھی و تحصیلی شدیدا زیر فشارند. دوست دارم فکر کنم کھ  کمتر است اوضاع چگونھ است. در واقع یک نسل تمام بھ دلیل

با کارگران کم درآمد بھ  فشار بار تحصیلی دارد بھ پزشکان میفھماند کھ شکاف طبقاتی یعنی چھ. برای امید داشتن دلیل وجود دارد. بعضی گروه ھای پزشکی در ھمدردی
مزد باال ، و رند برنامھ ھایی برای کاھش فشار بر این کارگران بھ وجود آورند. آمار نشان میدھد کھ رای دھندگان فارغ التحصیل دانشگاه از حداقل دستدولت فشار می آو

 از بستن مالیات بیشتر بر ثروتمندان و بیمھ پزشکی ھمگانی بھ ھمان اندازه دفاع میکنند کھ دانشگاه نرفتھ ھا دفاع میکنند.
 

 


