
ماجراي يك شنبه  شب دانشگاه شريف بازتاب 
زيادي در فض�اي مجازي داش�ت. كار به  جايي 
رسيد كه وزير علوم همان شب به دانشگاه رفت. 
دانش�جويان تنها  محور اتفاقات اين دانشگاه 
نبودند، برخي اساتيد هم به ميدان آمده بودند. 
سالح سرد هم چاشني اغتشاش�ات شده بود. 
به رغم آنكه اعتراضات در دانش�گاه هاي ايران 
آرام و غالباً به  دور از تش�نج رخ مي دهد، اتفاق 
دانشگاه صنعتي ش�ريف كه معموالً يك جمع 
نخبگاني به  حس�اب مي آيد، ي�ك مورد خاص 
بود. درب�اره اين ماجرا با دكتر مهدي گلش�ني 
يكی از اس�اتيد باس�ابقه دانش�گاه ش�ريف و 
چهره مان�دگار فيزي�ك گفت  و  گ�و كرده ايم. 

در حالي كه در اتفاقات اخير دانشگاه 
شريف، بخشي از افرادي كه خود را به 
عنوان دانش�جو معرفي مي كردند با 
سالح سرد و فحاشي به نوعي اعتراض 
دانشجويي را به آشوب كشيدند. به 
نظر شمايي كه س�ال هاي زيادي در 
دانش�گاه ش�ريف بوده ايد اينها چه 
كساني هستند و چرا چنين رفتاري 

انجام دادند؟ 
من در آن روز در دانش��گاه حضور نداشتم، ولي به 
طور كلي شاهد قضايا هستم. در اين خصوص بايد 
يادآوري كنم كه متأس��فانه روي فرهنگ در اين 
كشور كار نشده اس��ت. اگر از دبستان و دبيرستان 
روي فرهن��گ كار و حس هويت مل��ي و ديني در 
دانشجو تقويت مي شد، ما شاهد اين اتفاقات نبوديم 
ولي متأسفانه به  دليل اينكه روي فرهنگ در اين 
كشور كار نشده، سطح فرهنگي بسيار پايين است. 
در گذشته مدام تأكيد كرده ام كه متأسفانه فرهنگ 
در اين كش��ور فراموش شده اس��ت. به سياست و 
اقتصاد اهميت داده مي شود، ولي آن چيزي كه به 
آن پرداخته نشده فرهنگ است؛ حس هويت بايد 
تقويت ش��ود تا فرد منافع ملي را تشخيص دهد و 
حتي اگر فرضاً اعتراضات بحقي ه��م دارد، كاري 
نكند كه خارجي ها برضد كشور از آن بهره برداري 
كنند. االن از وقايعي كه در دانش��گاه شريف اتفاق 
افتاده فقط خارجي ها بهره ب��رداري مي كنند. اگر 
دانشجوي ما يا هركس��ي كه اين اقدامات را انجام 
داده به اندازه كافي فرهنگ قوي داشت به خودش 
اجازه نمي داد اين كارها را انجام دهد.  متأس��فانه 
دانشجويي كه وارد دانشگاه شريف يا بقيه دانشگاه ها 
مي شود با فرهنگ وارد نشده و در داخل شريف نيز 
فرهنگي به او آموزش داده نمي شود. البته فرهنگ 
چيزي نيست كه شما به زور آن را به كسي بفهمانيد، 
بلكه موضوعي خيلي ظريف است. در اين شرايط 
توجه داشته باشيد كه در دانشگاه شريف يا ديگر 
دانشگاه ها رفتار استادها با دانشجويان هم خشن 
اس��ت. من در اين دهه هاي اخير اصاًل از وضعيت 
فرهنگي دانش��گاه راضي نبوده ام و علت آن هم به 
سال هاي پايين تر و نحوه تربيت در مقاطع قبلي باز 
مي گردد.  به دانشجو آموزش داده نشده كه وضعيت 
را تشخيص دهد؛ هر چند جاهايي بي همتي هايي 
در كشور شده است، ولي دانشجو بايد تشخيص دهد 
اين كاري كه انجام مي دهد به نفع چه كسي تمام 
مي شود و همين موجب شده تا بهره  رفتارهاي اخير 

در دانشگاه ها را خارجي ها ببرند. 
روش درس�ت اعت�راض توس�ط 

دانشجويان چگونه است؟ 
به نظرم اعتراض صحي��ح حداقل بايد بدون اينكه 
به كسي فحاشي شود، به كسي چيزي پرتاب شود 
و بدون اينكه ضرر مالي ايجاد ش��ود، باشد. خيلي 
مس��المت آميز بايد مي گفتند كه اين موضوعات 
خواسته ماست و بعد طرف مقابل مجبور مي شد به 
خواست آنها احترام بگذارد، ولي وقتي اينگونه رفتار 

مي شود همه چيز با هم مخلوط مي شود. 

اينكه گفته مي شود عده اي با سالح 
سرد به حراست دانشگاه و نيروهاي 
انتظام�ي حمل�ه كردند، چ�ه مقدار 

متعلق به دانشگاه است؟
معلوم است كه سالح س��رد از خارج دانشگاه وارد 
شده اس��ت. غرب در حال كار روي محيط ماست. 
بارها يادآور شده ام كه غربي ها صريحاً گفته اند با زور 
اسلحه در برابر ايران نمي توانند كاري انجام دهند، 
پس بايد از طريق فرهنگ وارد شوند و از دهه اول 
انقالب نيز بارها يادآور شده ام كه دارند فرهنگ ما را 
خراب مي كنند تا بتوانند هر كاري كه مي خواهند 
انج��ام بدهن��د؛ وزارت خارجه امري��كا طرح هاي 
تحقيقاتي را انجام داده و به اين نتيجه رسيده كه 
فقط از طريق دانشگاه ها و همچنين خراب كردن 

فرهنگ كشور مي تواند به ايران نفوذ كند. 
دليل اينكه دانشگاه شريف اين مقدار 

مورد توجه است، چيست؟
اوالً مقداري در مورد اين دانشگاه اغراق مي كنند ولي 
يك مقداري هم به دليل اين است كه دانشجويان 
تيزهوش به  دلي��ل مد يا هر چيز ديگري بيش��تر 
به دانشگاه ش��ريف مي آيند تا اينكه به سراغ ديگر 

دانشگاه ها بروند. 
تحقيقات مفصلي را ديده ام ك��ه غرب در حال كار 
كردن روي محيط ماست و در دانشگاه ها نيز نفوذ 
دارد؛ حتي قباًل بارها ب��ه وزارت اطالعات گزارش 
داده ام كه فالن معاون در دانشگاه شريف جاسوس 

غرب است، ولي اصالً هيچ توجهي به آن نشد. 
بعد فرهنگي دانش��گاه به ش��كل كل��ي فراموش 
شده است. فقط سياست و اقتصاد مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. حتي در انتخابات رياست جمهوري 
هم مسائل مورد توجه فقط سياست و اقتصاد بود، 
در حالي كه وقتي فرهنگ نباش��د، اقتصاد نيز به 

وجود نمي آيد. 
دانشگاه شريف  بايد در مورد فرهنگ 
دانش�جويي كه به گفته ش�ما قبل از 
آمدن به دانش�گاه در مورد آن كاري 

انجام نشده چه كاري انجام دهد؟
خود دانشگاه بايد در مورد كارهاي فرهنگي توجه 
مي كرده كه نكرده است و هيچ كار فرهنگي مهمي 
در دانش��گاه نش��ده چون دغدغه نبوده است. بايد 
كالس هاي مختلف برگزار مي ش��د نه اينكه فقط 
بيايند تعاليم اس��المي را ياد بدهن��د، بلكه جايي 
در محيط ما حتي اخالق ياد داده نمي شود. چند 
س��ال پيش به عنوان يك عض��و هيئت علمي كه 
سابقه بسياري در اين دانش��گاه دارم، عرض كردم 
كه اخالق در دانشگاه شريف تبخير شده است، ولي 
هيچ كس به آن اهميتي نداد؛ حتي بعضي از مواقع 
رفتار اساتيد با اساتيد نيز اصاًل محترمانه نيست و 

محيط بي اخالقي حاكم است. 
الزم است اخالق را هم به اساتيد و هم به دانشجويان 
آموزش دهيم. سال 58 معاون دانشگاه بودم. سوم 
خرداد همان سال، ميني بوس گرفته بودند با يك 
عده از دانش��جويان مي خواستيم خدمت حضرت 
امام خميني )ره( برويم، بعضي از بچه ها در مسير 
تندخويي مي كردند، من همان موق��ع به يكي از 
همكاران گفتم كه بايد ب��راي اينها كالس اخالق 

برگزار كنيم. 
در ميان علماي گذش��ته برگزاري كالس اخالق 
خيلي معمول بوده است. مثاًل خواجه نصير كتاب 
درس اخ��الق دارد، ولي اصاًل در دانش��گاه اخالق 
حاكم نيس��ت. دانش��جو مي رود در اتاق استاد را 
مي زند، استاد به دانشجوي دكتري پرخاش مي كند 
كه چرا االن آمدي، چرا اينگونه كردي، وقتي اخالق 
نيس��ت بيش از اين نبايد انتظار داشت؛ چون در 
كالس نيز يك درس خشكي تدريس مي شود و تمام 
شد و رفت. در حالي  كه آن چيزي كه بايد تعليم داده 
شود، اخالق، حس هويت ملي، تشخيص منافع ملي 
و مواردي از اين دست است كه اصاًل در كار نيست و 
اصالً متوجه نيستند كه دشمن چگونه از اين چيزها 
استفاده مي كند؛ فقط نگاه ها به غرب است، حواس 
دانشجو فقط به اين است كه فارغ التحصيل شود و به 

امريكا، انگليس، كانادا و مانند اينها برود. 
خ�ب دانش�جو ه�م پي�ش خودش 
مي گويد در اين فضايي كه در جامعه 
است، ش�ايد نتوانم پيش�رفت كنم؛ 
هر دانشجويي كه بخواهد برود غرب 

محكوم است؟
بله، رفتارها با دانشجويان درست نيست و به جاي 
جاذبه دافعه در مورد آنها وجود دارد؛ يكي از اساتيد 
جمله قش��نگي گفته بود. گفته ب��ود نگوييد فرار 
مغزها بلكه فراردهي مغزها بگوييد. بچه ها اغلب از 
رفتار اساتيد به من شكايت مي كنند، بنابراين واضح 
است شرايط براي دانشجويان سخت است، ولي اين 

واقعيت هم هست كه سطح تحصيالت در ايران باال 
است و نياز نيست حتماً طرف به خارج برود، ولي 
به شكلي به دانشجو نشان داده اند كه نگاه به غرب 
است، در حالي كه مثل چين بايد نگاه ها به داخل 
باشد، وقتي كه نگاه ها به داخل شد، مشكالت نيز 
حل مي شود؛ من در س��فري كه به چين داشتم از 
نزديك ش��اهد بودم كه وقتي نگاه ها به داخل شد 
نه امريكا و نه روس��يه هيچ ك��دام نمي تواند آنها را 
زمين بزند.  داخل جاذبه كم و خ��ارج جاذبه زياد 
است و حسابي پول مي دهند؛ حدود 20 سال پيش 
به معاون فناوري رياست جمهوري گفتم، شما چه 
مقدار به يك دانشجوي نخبه مي دهيد؟ امريكا پنج 
يا شش برابر آن را مي دهد كه اين دانشجوي نخبه 
را جذب كند، ولي متأس��فانه متوجه اين موضوع 
نيستند، خب مشخص است وقتي جاذبه اين طرف 
ايجاد نكرده ايد، بلكه دافعه ساخته ايد و طرف هم 
فقط مسائل مادي مانند پول و رفاه را نگاه مي كند 
اينگونه مي ش��ود، اگر اخالق ياد داده مي شد فقط 

پول مسئله نبود. 
به عنوان كس�ي كه س�ابقه بسياري 
در دانشگاه شريف داريد، دوره هاي 
مختلفي مانند زم�ان ترورهاي دهه 

شصت را در دانشگاه ديده ايد. . . 
در آن دوره بي اخالقي داخل دانش��گاه نبود، حتي 
قبل از انق��الب نيز من وارد اين دانش��گاه ش��دم 
بي اخالقي نبود و به دانش��جوي مسلمان احترام 
گذاشته مي شد، در حالي كه دانشجوي كمونيست 
هم بود، بي اخالقي نبود، چون هم اس��تاد مراعات 
دانشجو را مي كرد و هم دانش��جو احترام استاد را 
داشت، در دهه اول و دوم انقالب نيز تا حدي اخالق 

در دانشگاه ها وجود داشت. 
اين تمركزي كه توس�ط رس�انه ها و 
فض�اي مج�ازي ضدانق�الب روي 
دانشجويان دانشگاه شريف و ديگر 
دانشگاه هاي معروف است، چه مقدار 
ب�ر دانش�جويان تأثير داش�ته و اين 
اغتشاشاتي كه ما شاهد هستيم همه 

توسط دانشجويان انجام مي شود؟
يك عده زيادي دانشجو هستند و يك عده اي ممكن 
است نباشند ولي چيزي كه بايد توجه داشت اين 
است كه فضاي مد در محيط ما حاكم است؛ حتي 
يك زماني اينش��تين شكايت داش��ت از اينكه در 
محيط علم هم مد حاكم شده است؛ اكنون مد در 
كشور حاكم است، دانشجو االن فكر مي كند كه بايد 
بيايد شريف؛ مثالً آن زماني كه بهترين دانشجويان 
به برق شريف مي آمدند، يك دانشجوي نخبه برق 
شريف قبول شده بود و مي خواست بيايد فيزيك، 
پدر و مادرش با من فاميل بودند تماس گرفتند و 
مي گفتند به اين مي گوييم در برق بمان و اس��م  و  
رس��مي براي خودت به پا كن، گفتم بگوييد بيايد 
با هم صحبت كنيم. با من صحبت كرد، ديدم يك 
نخبه اس��ت به پدر و مادرش گفتم اين بچه را آزاد 
بگذاريد و به او زور نگوييد. مي خواهم بگويم حتي 
پدر و مادرها به دليل مدي كه حاكم است، دانشجو 
را مجبور مي كنند دنبال جو بروند؛ مد در هر چيزي 
در كشور ما حاكم است، از درس خواندن تا چيزهاي 
ديگر و علت آن نيز همين است كه به فرهنگ توجه 

نشده است. 
در مورد اعتراضات نيز همين مد مقداري تأثيرگذار 
است، يك عده اي مي گويند حاال كه فالني رفت من 
هم بيايم، ولي به جز اين يكي از دوستان من تعريف 
مي كرد دوشنبه گذشته وقتي از خانه داشته بيرون 
مي آمده ديده فردي دالر بين اغتشاشگران پخش 
مي كرده، اين وضعيت شوخي نيست، از مرز اسلحه 
وارد مي كنند يا پول پخش مي كنند، اينها واقعيت 
است، وقتي دالر بين اغتشاشگران پخش مي كنند، 
واضح است كه حاضر هستند براي دانشجوي شريف 
خيلي بيشتر هم خرج كنند براي اينكه بايد نخبه ها 
را خراب كنند و وقتي روي نخبه هم كار فرهنگي 

نشود، همين گونه مي شود. 
اگ�ر نخبه ه�ا را خ�راب كنن�د، چه 

مي شود؟
قدرت تخريب آن براي جامعه بيشتر است، چون 
ذهنش بهتر و بيش��تر كار  و بيش��تر خرابي ايجاد 
مي كند. چين بودم، رئيس آكادمي فرهنگس��تان 
پزشكي چين آمد در جلسه سخنراني كرد، چون 
جلسه مهمي بود از بيمارستان با ويلچر آمده بود. 
در جلس��ه گفت 90 درصد دانش��جويان ما كه به 
غرب مي روند، بازمي گردند و م��ن اين را در يكي 
از همكالس��ي هاي چيني ام در امريكا به چش��م 
ديدم. در ميان كره اي ها هم حتي ديده ام، ولي در 
ميان ايراني ها در خارج كمتر چنين چيزي هست. 
10 سال امريكا بود و ديده ام ايراني ها پيوندي كه 
بايد با يكديگر داشته باشند، ندارند، ولي چيني ها 
حتي در سانفرانسيسكو شهرك چيني ها را ايجاد 
مي كنند كه همه چيز آن چيني اس��ت، از س��وي 
ديگر در محيط ما خبرنگار سي ان ان بعد از بازديد از 
تهران مي گويد تهران امريكايي ترين شهري است 
كه من ديدم، همه اينها نتيجه اين اس��ت كه ما به 
فرهنگ توجه نداشته ايم، حتي من دهه شصت هم 
مقاله دارم كه از نظ��ر من فرهنگ مهم ترين عامل 
است و مهم ترين نقش را دارد كه حس استقالل و 
هويت ملي را در دانشجو و دانش آموز از همان اول 

تزريق مي كند. 
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 ریشه در دسیسه دشمن دارد

رس�انه هايی كه امروزه ميداندار ايجاد ش�قاق در ميان ما شده اند 
يا تاريخی سراسر دش�منی با ما دارند يا از جايی ارتزاق می كنند 
ك�ه هم�واره اي�ران و ايران�ی را ضعيف و زبون خواس�ته اس�ت. 
به گزارش تسنيم، حجت االسالم سيد حسن خمينی، نوه امام خمينی 
)ره( در بيانيه ای عنوان كرد: مايل بودم درباره »اتفاقات تلخ اين روزها« 
پيش از اين سخن بگويم، ولی به سبب آشفتگی فضای عمومی جامعه 
اين امر را به زمانی مناسب تر واگذاشته بودم. اما امروز)ديروز( كه رهبر 
معظم انقالب اسالمی حضرت آيت اهلل خامنه ای)حفظه اهلل( از همگان 
خواس��تند درباره اتفاقات اخير اظهار نظر كنند، ب��ه نظرم آمد تا چند 

جمله ای در اين باره بنويسم.
سيد حسن خمينی نوشت: ترديد نبايد داشت كه بين »اعتراض « كه 
حق قانونی هر شهروند است، با »اغتشاش « كه ريشه در دسيسه های 
دش��منان مردم دارد، تفاوت وجود دارد. اعتراض، نش��ان زنده بودن 
جامعه ای اس��ت كه برخی از آس��يب ها را بر نمی تابد، ولی آش��وب و 
هنجارشكنی -آن هم وقتی توسط رسانه هايی عاری از دلسوزی برای 
ملت ايران بر آتش آن دميده می ش��ود- ثمره ای جز حاكميت افراطی 
گری يا هرج و مرج ندارد. فراموش نكنيم رسانه هايی كه امروزه ميداندار 
ايجاد شقاق در ميان ما ش��ده اند يا تاريخی سراسر دشمنی با ما دارند 
يا از جايی ارتزاق می كنند كه همواره اي��ران و ايرانی را ضعيف و زبون 

خواسته است. 
وی نوش��ت: ما چاره ای نداريم ج��ز اينكه همراه و هم��دوش يكديگر 
زندگی كنيم. همه ما با هر سليقه و نگاهی، يك ملتيم؛ با ساليق متفاوت 
و با هدفی واحد. سربلندی كش��ورمان، با زندگی مسالمت  آميز با هم و 
ايستادگی در مقابل آنان كه ذلت ما را می خواهند محقق می شود. بايد 
با هم گفت وگو كنيم؛ جناح ها با مردم، و حاكميت با آنانی كه ديگر گونه 
می انديشند. و صد البته ترديد نكنيم كه ستيز با دين و جنگ با آنچه در 
منظر مردم »ارزش دينی« شناخته می شود، همانند جنگ با آزادی و 

رفاه به يك اندازه ابتر و ناممكن است. 
سيد حس��ن خمينی با اش��اره به اينكه گفت وگو تنها راه برون رفت از 
بن بس��ت های اجتماعی است، نوشت: اگر از يك س��و، شعارهای تند 
و خش��مگينانه ثمری نمی دهد، اما مجموعه نظام هم بايد گفت وگو با 
بخش های مختلف ملت را آغاز كند و شنيدن درد ايشان و در صورت 
لزوم مع��ذرت خواهی از آن��ان را -كه مدت مديدی اس��ت كمرنگ و 
فراموش ش��ده-بياموزد. طبيعی اس��ت كه نتيجه اي��ن گفت وگو نه 
ادامه »انعطاف ناپذيری در برخی روش ه��ا و ارزش ها«، و نه مطابق با 
خواسته های تند ساختارشكنانه خواهد بود. و از همين گفت وگوهاست 

كه ميزان مجاز انعطاف و تعريف ساختارشكنی به دست می آيد. 
وی نوشت:  امروز دردهای مختلفی بر جان مردم سنگينی می كند كه 
مهم  ترين آنها بحث معيشت و مشكالت اقتصادی است. حل هر مشكلی 

در حوزه های ديگر محتاج اصالح در امور اقتصادی است. 
سيد حسن خمينی نوش��ت: بخش زيادی از اعتراض و دلخوری های 
مردم ناش��ی از بس��ته بودن راه های قانونی اعتراض و در صورت لزوم 
تغيير قانونی برخی قوانين و سياست هاست. شك نبايد داشت كه باز 
كردن مسير حضور همه س��ليقه ها در اركان حكومت، راه دشمنان را 
سد می كند. برای اينكه ظرفيت حضور امريكا و رژيم غاصب اشغالگر و 
ايادی آنها را كم كنيم، بايد ظرفيت نظام را در مشاركت همه ساليق در 

تقنين و اجرا فراهم كنيم. 
وی نوشت: شخص رهبر انقالب اس��المی كه عالوه بر جايگاه حقوقی 
از ويژگی های ممت��از اخالقی برخوردارند و از س��رآمدان روزگار خود 
هستند، برای همه كسانی كه با معظم له از دور يا نزديك آشنايی دارند 
دارای احترام ويژه ای هستند و برای بخش های بزرگی از مردم از چنان 
احترامی برخوردارند كه توهين به ايش��ان مانع بزرگ هر نوع تفاهم و 
گفت وگوست. ضمن اينكه برای همه آشنايان به سياست محرز است 
كه صحت و سالمت ايشان پيوندی عميق با آرامش كشور و صالح امور 
دارد.  جمهوری اس��المی ثمره خون های پاكی است كه برای خدا و با 
پيروی از امام عظيم الشأن و با اميد سعادت مردم بر زمين ريخته شد. 
حفظ آن و صد البته اصالح آن و چشم نبستن بر اشكاالت آن و در عين 
حال دفاع از حقيقت ناب آن، وظيفه تمام كسانی است كه خود را وامدار 

اين اتفاق بی بديل می دانند. 

سجاد آذری
  گفت وگو

حسین سروقامت

بوي خيار توي جمع، باعث ترغيب شما به خوردن خيار مي شود. 
ديدن صندوق صدقات، شما را به دادن صدقه ترغيب مي كند. . . 

سرنخ هاي محركي كه به انجام كارها وادارمان مي كنند!
در س�ال 2001 محققان بريتانيايي براي ايجاد عادات ورزش�ي، 
پژوهش�ي را روي 248 نفر آغاز كردند. اين افراد را به سه گروه 
تقسيم كرده، از گروه اول ]كنترل[ خواستند دفعات ورزش خود 
را پيگيري كنند. از گروه دوم ]انگيزش[ خواس�تند عالوه بر آن 
مطالبي را هم پيرام�ون فوايد ورزش بخوانند، ام�ا از افراد گروه 
سوم ]ثبت انگيزه[ خواس�تند عالوه بر رفتارهاي گروه دوم اين 

عبارت را نيز كامل كنند:
-  طي هفته آينده در روزهاي. . . س�اعت. . . م�كان. . . 20 دقيقه 

ورزش خواهم كرد. 
نتيجه شگرف بود. 91 درصد اعضاي گروه سوم حداقل يك بار در 

هفته ورزش كردند!
زمان، مكان و ميزان انجام فعاليت مورد عالقه تان را يادداش�ت 

كنيد. . . انجامش خواهيد داد. 
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برخي شركت هاي پخش دارويي از موضوع كمبود سرم 

سوء استفاده می كنند و براي آنكه ساير داروهايي را كه روي 
دستشان مانده قالب كنند، فروش سرم را مشروط به خريد 

ساير اقالم دارويي مي كنند
»فروش سرم به ش�رط خريد دارو«! اين ترفندي تازه است كه برخي 
ش�ركت هاي توزيع با سوء اس�تفاده از كمبود سرم در كش�ور به كار 
گرفته اند و براي آنكه اقالم دارويي ش�ان را به داروخانه ها بفروشند، 
فروش سرم را مشروط به خريد س�اير اقالم دارويي مي كنند! درست 
ش�بيه آنچه در زم�ان گران�ي و كمب�ود كاالهايي همچ�ون روغن، 
ماكاروني يا س�اير اقالم خوراكي ب�ا آن مواجه هس�تيم و در مراجعه 
به س�وپرماركت ها، اين مغازه داران به ش�رطي روغن يا س�اير اقالم 
را مي فروش�ند كه در كن�ار آن اق�الم ديگري را كه روي دست ش�ان 
مانده است هم به مشتري قالب كنند. حاال شركت هاي پخش دارويي 
هم اين شيوه فروش كاال را در پيش گرفته اند. اين موضوعي است كه 
عضو هيئت مديره انجمن داروس�ازان تهران هم آن را تأييد مي كند، 
اما كمبود س�رم را نمي پذيرد. از نگاه وي كمبود س�رم كذب اس�ت. 
سرم از جمله اقالم مصرفي است كه در حوزه سالمت كاربرد زيادي دارد. 
به خصوص وقتي تب بيماري هاي فصلي ي��ا بيماري هايي مثل كرونا باال 
مي رود، مصرف سرم هم باال مي رود، چراكه اين ماده دارويي عماًل محملي 
براي تزريق ساير داروهاس��ت. به همين خاطر گاه و بي گاه با كمبود سرم 
مواجهيم و اين مسئله طي س��ال هاي اخير بارها تكرار شده است. از سوی 
ديگر اين كمبودها و تصميم گيري براي واردات گسترده سرم گاهي وقت ها 
به چالش هايي منتهي و موجب شده تا دهها تن سرم در گمرك بماند و تاريخ 
انقضايش بگذرد. در نهايت در شرايطي كه در بيمارستان ها و مراكز درماني 
با كمبود سرم مواجهيم به واسطه مشكالتي ناگزير از امحاي سرم هاي تاريخ 
انقضا گذشته هستيم. حاال هم روزهاي اخير مسئله كمبود سرم در كشور 
دوباره برجسته شده است. در برابر اين مسئله برخي كمبود سرم را به طور 
كلي انكار مي كنند و برخي ديگر بر آن صحه مي گذارند. در اين ميان برخي 
شركت هاي پخش دارويي از موضوع كمبود سرم سوء استفاده می كنند و 
براي آنكه ساير داروهايي را كه روي دستشان مانده است، قالب كنند، فروش 

سرم را مشروط به خريد ساير اقالم دارويي كرده اند. 
 كمبود سرم با افزايش مصرف 

بيش از دو هفته پيش، در 22 ش��هريور ماه بود كه محمدرضا ظفرقندي 
در حساب ش��خصي توئيتر خود با طرح اين س��ؤال كه »چرا سرم كمياب 
است«، نوشت: در اكثر بيمارستان ها سرم براي درمان بيماران سهميه بندي 
شده است. حتي براي بيماراني كه نياز به عمل جراحي دارند، سرم هاي مورد 
نياز وجود ندارد. علت كمبود ناگهاني سرم در كشور چيست؟ سالمت مردم 
و درمان بيماران بر امور ديگر مقدم است.« موضوعي كه مدير كل داروي 
سازمان غذا و دارو درباره چرايي آن اينگونه توضيح داده بود:»در حال حاضر 
مصرف سرم در كشور از حد معمول و طبيعي بيشتر شده كه علت اصلي آن 

فصل گرما و همه گيري برخي بيماري هاست.«
به گفته وي براي جبران كمبود احتمالي سرم سازمان غذا و دارو اقدام به 
واردات سرم كرده است. هر روز چندين محموله سرم وارد كشور و ترخيص 

مي شود  و احتماالً موضوع كمبود سرم تا دو هفته آينده برطرف مي شود. 
اين ماجرا اما باعث شد تا سرم س��هميه بندي شده و تنها در اختيار برخي 
داروخانه هاي دولتي قرار گيرد. علي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان، 
چرايي اين كمبود را افزايش مراجعه بيمار هاي گوارشي به مراكز درماني و 
افزايش مصرف سرم را دليل دانسته و گفته بود:»روزانه ۴00 تا 500 هزار 
بطري سرم در كشور توليد مي شود كه اين ميزان توليد، به اندازه نياز كشور 
است و در نتيجه نبايد كمبود سرم داشته باشيم، اما در برخي مقاطع مانند 
شرايط كنوني كه بيماري هاي فصلي زياد مي شود، متأسفانه با كمبود سرم 
مواجه مي شويم.« از نگاه وي هر كشوري بايد ذخاير استراتژيك دارو داشته 
باش��د تا در صورت كمبود، مردم دچار مشكل نشوند، اما متأسفانه ذخاير 
استراتژيك داروها به ويژه سرم طي دو سال ش��يوع كرونا به صفر رسيده 
و در حال حاضر به اندازه مصرف كشور اس��ت.  به گفته فاطمي كمبود در 
برخي ديگر از داروها هم هميشه وجود دارد. به عنوان مثال با وجود اينكه 
۴ تا 5 ميليون سرم از خارج از كشور وارد شده است، اما هنوز وضعيت عادي 
نشده و داروخانه ها به سختي مي توانند س��رم را تأمين كنند. براي توزيع 
س��رم عمدتاً داروخانه هاي منتخب و دولتي در اولويت اول قرار دارند. بعد 
از آن بيمارس��تان ها، درمانگاه ها و داروخانه هاي نزديك به مراكز جراحي 
محدود در اولويتند. داروخانه هاي س��رپايي هنوز هم سرم را با سهميه اي 

دريافت مي كنند. 
 سبد فروشي شركت هاي توزيع

با وجود آنكه مدير كل داروي سازمان غذا و دارو اواسط شهريور ماه وعده 
داده بود مشكل كمبود سرم تا يكي دو هفته ديگر رفع مي شود، اما زمزمه هاي 

كمبود سرم همچنان ادامه دارد. 
شهاب الدين جنيدي جعفري، عضو هيئت مديره انجمن داروسازان تهران 
با بيان اينكه كمبود سرم كذب است، مي گويد:» با وجود همه نظارت هايي 
كه از سوي س��ازمان غذا و دارو و مجموعه هاي مرتبط انجام مي شود، اما 
سبد فروشي و الزام به خريد برخي داروها كه مورد درخواست داروخانه ها 

نيست براي دريافت سرم از سوي شركت هاي توزيع كننده وجود دارد.«
به گفته وي گزارش هايي مبني بر اينكه توليدات در اين حوزه بيش از مصرف 
است، به گوش مي رسد، اما بازار دارويي به شرايط پايدار براي برخي اقالم از 

جمله سرم هاي تزريقي نرسيده است. 
عضو هيئت مديره انجمن داروسازان تهران مي افزايد: »اگر توليد و مصرف 
سرم شرايط نسبتاً متعادلي دارد، به نظر مي رسد كه سهميه بندي باعث 
ايجاد بحران و جو كاذب شده اس��ت.« وي معتقد است در حوزه سرم هاي 
تزريقي نيز در صورتي كه موجودي و توليدات سرم شرايط مناسبي دارد، 
مي توان با نظارت بيشتر بر توزيع و حتي اتمام سهميه بندي در صورتي كه 

كمبود كاذب وجود داشته باشد، آن را مديريت كرد. 
عضو مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي به دستورالعمل درمان و تجويز 
منطقي سرم از سوي جامعه پزشكي و آگاه سازي مردم نسبت به دريافت 
دارو اشاره مي كند و مي افزايد:»جامعه پزشكي و مردم بايد به اين امر واقف 
باشند كه لزوماً براي رفع هر مشكل نياز به تجويز و مصرف دارو از جمله سرم 
نيست و گاهي اوقات با رعايت يكس��ري از اصول مي توان به هدف درماني 

مطلوب دست يافت.«
 عوامل احساس كمبود كاذب 

محمود نجفي عرب، عضو اتاق بازرگاني تهران هم كمبود س��رم را داقعي 
نمي داند و معتقد اس��ت عوامل متعددي در شكل گيري احساس كمبود 
سرم نقش دارد. از نگاه وي با توجه به حجم انبوه توليد سرم در كشور، نبايد 
كمبودي وجود داشته باشد، اما تغيير در الگوي درمان و همچنين شيوع 

بيماري هاي فصلي تا حدودي به افزايش مصرف دامن زده است. 
نجفي عرب با اشاره به اينكه دولت براي مديريت تقاضا، توزيع داروخانه اي 
سرم را محدود كرده و اين سياس��ت، خود دليلي براي شكل گيري تنش 
در بازار بود، مي افزايد:»به هر حال بيمار به داروخانه هاي مختلف مراجعه 
مي كند و وقتي موفق به تأمين كاالي مورد نياز خود نمي ش��ود، احساس 

كمبود و اين مسئله يك جو رواني ايجاد مي كند. 
اين احساس كمبود در شرايطي ايجاد شده است كه واحدهاي توليدكننده 
با حداكثر ظرفيت در حال فعاليت هستند و حتي به تعداد شيفت هاي خود 
افزوده اند، البته فراخواني هم از سوي وزارت بهداشت براي واردات سرم صادر 

شده و احتماالً اين كمبود به زودي برطرف شود.«
عضو اتاق بازرگاني تهران راه حل ريشه اي رفع كمبود اين فرآورده دارويي 
را ايجاد واحدهاي توليدي جديد مي داند و مي  گويد:»اگر قرار اس��ت اين 
مسئله به صورت ريشه اي حل شود، راهكار اين است كه يك يا دو كارخانه 
سرم سازي ديگر در كشور راه اندازي شود كه البته سرمايه گذاري هايي نيز در 
حال شكل گيري است. به هر شكل، كشور ما نبايد در زمينه تأمين سرم پس 

از حدود ۴0 سال كه به خودكفايي دست يافته، دچار كمبود شود.«

زهرا چیذري 

پاسخ آموزش و  پرورش به گزارش »جوان«

جذب معلم باعث مازاد نیرو مي شود!
وزارت آم�وزش  و پ�رورش ب�ه گزارش »ج�وان« پاس�خ داد. 
پس از انتشار گزارشي با عنوان » بي كالسي در نسبت معلم و شاگرد « 
و در تاريخ 21 شهريورماه، وزارت آموزش و پرورش پاسخي را به دفتر 

روزنامه »جوان« ارسال داشته است. 
متن پاسخ به اين شرح است:

 روند رش��د جمعيت دانش آموزي به ويژه در مدارس دولتي كه منجر 
به تخصيص نيروي انس��اني موظف )و يا غيرموظف( مي گردد تا سال 
1۴06- 1۴05 افزايشي و پس از آن اين روند به جز در استان سيستان 
و بلوچستان كاهشي خواهد بود. بنابراين جذب نيروي انساني در حال 
حاضر باعث بروز نيروي مازاد در برخي از اس��تان ها در سال هاي آتي 
خواهد شد. علي ايحال كمبود نيروي انس��اني در سال جاري عالوه بر 
مديريت بهينه تخصيص كالس، با تدريس موظف عوامل، اضافه تدريس 
شاغالن و بازنشستگان، تبديل وضعيت مشمولين قانون تعيين تكليف، 
نيروهاي خريد خدمات آموزشي و به كارگيري دانشجومعلمان ورودي 

سال 1398 جبران شده است. 

نماي نزديک

چگونه یك جنبش مي تواند به انحطاط كشیده شود
من خشم دانشجويان را به خاطر همه آن چيزي كه »براي« نام دارد، مي فهمم و شجاعت جوانان را 
ستايش مي كنم، اما امروز متأسف و ناراحتم. هم براي شكستن حرمت دانشگاه شريف و دستگيري 
تني چند از دانشجويان و هم براي آنكه يك فيلم كوتاه از شعارهاي دانشجويان دانشگاه شريف ديده ام 
كه در آن ناسزاهايي گفته مي ش��ود كه با فرهنگ و فرهيختگي اي كه از دانشجويان انتظار مي رود، 
نسبتي ندارد. اعتراض به ناكارآمدي، به فساد، تبعيض و خيلي چيزهاي ديگر قابل فهم است، اما من 
نمي فهمم كه چگونه يك جوان تحصيلكرده مي تواند در جنبشي كه براي احترام به زنان آغاز شده، 
كنار يك همكالسي دختر بايستد و چنين زباني را براي بيان خشمش به كار ببرد. در جامعه ما كه به 
تحصيل علم و فرهنگ اهميت فراوان مي دهد، دانشجويان مي بايست سرمشق و نمونه فرهيختگي 
باشند. درست است كه خش��م و سركوب ممكن اس��ت كه اختيار زبان را از دانشجو بگيرد، اما زبان 
خشماگين او نيز مي بايست متناسب با فرهنگ او باشد. احتمال ديگر هم آن است كه كساني در جمع 
دانشجويان رخنه و سعي كرده اند كه اين انحراف زباني و فرهنگي را ايجاد كنند تا زمينه را براي ورود 
گروه هاي خشونت طلب به دانشگاه آماده كنند. اين آن چيزي است كه هر دانشجويي بايد آن را به ياد 
بسپارد. حفاظت از زبان و فرهنگ، حتي به هنگام خشم، به همان اندازه احترام به حقوق زنان مهم 

است. اين آن چيزي است كه از انحراف و انحطاط اين جنبش جلوگيري خواهد كرد.
وحيد كريمي پور/ استاد دانشگاه صنعتي شريف 


