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نجاتم نده لطفا!
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آموزش
ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ
ســوفیا ...عشــقم ...رجــب طیــب اردوغــان،
رئیسجمهور محبوب ترکیه گفت :با همکاری برخي
کشورها ،منطقه را نجات دهند .ما هم موافقیم .تنها
کســانی که میتوانند منطقه را نجات بدهند ترکیه و
بقیه هســتند .البته سؤال این اســت که از دست چه
کسانی؟ میدانی سوفیا؟ ما فقط نگران هستیم ترکیه
اگر بخواهد منطقه را نجات بدهد ،یکموقع حواسش
از خود ترکیه پرت نشــود و روزنامهنگارانش از دست
ترکیه نجات پیدا نکنند؟ اتفاقا سوفیا! من یک داداش
داشــتم که مــن را اذیت میکرد ،بعــد یکبار به من
پیشنهاد داد من با او همکاری کنم تا از دست بابامان
نجات پیــدا کنیم! مــن هرچه به داداشــم میگفتم
من میخواهم از دســت تو نجات پیدا کنم میگفت
مالیدی .سوفیا ،این حرف ترکیه البته مثل آن حکایتی
است که طرف بهزور دست یک پیرزن را گرفت و گفت
من میخواهم نجاتت بدهم و بعد از خیابان برد آنور،
بعد پیرزنه داد زد :خاکتوسرت! من تازه رسیده بودم
آنور و از خیابان نجات پیدا کرده بودم.

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮاﻟﯽ
عشقدرسپیدهدانایی
دو شــماره  ۱۲۳و  ۱۲۴ماهنامه
نظری-تحلیلی »سپیده دانایی«
در یــک مجلد منتشــر شــده
اســت .سرمقاله شــماره آذر و
دی  ۱۳۹۷ایــن مجله به قلم
دکتر محمود گلزاری ،مدیرمســئول بــا عنوان »حال
خوش خواندن« به پیروزی کتاب بر همه رســانهها و
ِ
ابزارهای ارتباطی پرداخته است .مبحث روانشناسی
عشــق در بخش روانشناسی وجودی بررسی شده و
در بخشهای روانشناســی فرهنگی و روانشناسی
مثبت بــه تجربه کودکــی در فرهنگهــای گوناگون
برمیخوریم .روانشناسی خانواده ،روانشناسی هنر،
روانشناســی اجتماعی و روانشناســی سیاسی نیز
بخشهای دیگر این مجله هســتند» .سپیده دانایی«
در  ۲۲۴صفحــه و به قیمت  ۱۵هزار تومان روی دکه
روزنامهفروشیها حاضر است.

www.sharghdaily.ir
دوﺷﻨﺒﻪ  8ﺑﻬﻤﻦ  21 1397ﺟﻤﺎدىاﻻول  28 1440ژاﻧﻮﯾﻪ  2019ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره  16 3354ﺻﻔﺤﻪ
اذان ﻇﻬﺮﺗﻬﺮان  12:17اذان ﻣﻐﺮب  17:46اذانﺻﺒﺢﻓﺮدا  5:41ﻃﻠﻮعآﻓﺘﺎب 7:07
fardashargh@gmail.com

ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب
ﮔﺎﺋﻮ ﮔﻮﻣﺰ

ﺑﺎﺑﮏ زﻣﺎﻧﻰ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰى
معاون محترم آموزشــی وزارت بهداشت اخیرا در
فراخوانی ،خواهان نظردهی جامعه پزشــکی در مورد
ســپردن آموزش پزشــکی به بخش خصوصی شــده
اســت؛ ازاینرو نامهای بر این ســری نامههــا افزودم.
)واقعا جای آموزش در این نامهها خالی بود( .آموزش
پزشکی بخشی از جوهره ذاتی اخالقیات پزشکی است.
داستان فورسپســی )ابزاری در مامائی( که تنها بعد از
زایمان موفق ،در وســایلش کشف
مرگ آن متخصص
ِ
شد ،مثال تاریخی رفتار غیراخالقی در این زمینه است.
از سوی دیگر در کشور ما در بسیاری از قسمتها بخش
خصوصی پیشگام و مدل بوده و قطعا دارای امکاناتی
اســت که میتواند باعث تعمیق تجارب دانشجویان و
دستیاران شود ،اما وقتی صحبت تأیید آموزش پزشکی
در طــب خصوصی توســط دولت در کشــور ما پیش
میآیــد باید به نکات دیگری نیــز توجه کرد .مهمترین
مســئله این اســت که در سالهای گذشــته دولت در
آموزش پزشکی مدل موفقی ارائه نکرده و آموزش در
طب خصوصی هم قطعــا از مدل موجود الگوبرداری
خواهد کرد؛ مدلی که در آن:
 نســبت دستیار به اســتاد درســت برعکس ایننســبت در تمام دنیاســت .تنوع و تکثری در اســتادان
وجود ندارد .استادان معدود هر بخش همه تنها از یك
تخصص بالینی هستند .وقتی برای آموزش پزشکی در
ازای  ۲۰عضو هیئت علمی ،شــامل بالینی ،علوم پایه

و تحقیقاتی پنج ،شــش دســتیار تخصصی باید وجود
داشته باشــد ،در بخشهای ما گاه تا  ۲۰رزیدنت ،تنها
پنج ،شــش اســتاد ،آن هم تنها از یك تخصص بالینی
دارند .آن هم استادانی که نیمی از آنها  -قدیمیترها-
در عمل ،نیمهوقت یا بسیار کمتر از نیمهوقت هستند!
جوانان تماموقت هم تمام وقت ،درمانی هســتند و در
ِ
ساعات اضافه تمام وقتشــان نهتنها دستیاران حضور
ندارند ،بلکه حضورشــان قباحت هم دارد! همانقدر
که افزایش دستیار سهل و آسان است ،استخدام هیئت
علمی پرپیچوخم و دشوار است .معلوم نیست دانش
پزشــکی روزبــهروِز در حال تحول را چه کســانی باید
آموزش دهنــد ،اصال مگر نه آنکــه »آموزش بهعالوه
درمــان« متخصصان بیشــتری نیاز دارد تــا آموزش یا
درمان هرکدام به تنهایی؟ همچنین گردش و چرخش
فراگیــران در بخشهای مختلف دنیــا بهدنبال آخرین
دانــش روز هم وجود ندارد ،بمانــد که حتی در داخل
کشور هم با موانع بسیار همراه است.
 بر اثر مرور ایام و عادتدیدگان به امری غیرمنطقی،دســتیار تخصصی ،این نیروی کاری رایــگان و مجبور،
بهعنــوان راهحلی طالیی برای مشــکالت ســاختاری
اقتصاد ســالمت نمود پیدا کرد .حتــی با همان حقوق
اندك هیئت علمی هم توان بهکارگیری تمام نیروهایی
که کار دانشگاهی را بر کار خصوصی ترجیح میدادند،
وجود نداشت .همه فراموش کردند که روز روشن و شب
تاریك اســت و همه بیماران را باید متخصصان ویزیت
کنند ،حتی در نیمهشب و دستیار تنها باید دستیاری کند،
حتی در نیمهشــب .وقتی امکان اســتخدام متخصص
کافی برای پوشش تماموقت مراکز وجود ندارد ،پذیرش
دســتیار حالل همه مشکالت اســت .بهعالوه ،فضای

آموزشــی کافی هم فراهم نشد ،مفهوم مکتب و سنت
در دانشــکدهها جا نیفتاد ،بیمارستانهای متعدد ،حتی
در شهرهای دور به صرف وجود متخصصان برای آنکه
استاد باشــند و دســتیاران برای آنکه کار کنند ،پیش از
آنکه سنتهای آموزشی جاافتادهای پیدا کنند ،دانشگاه
شــدند .ارتباط و روتیشن بینالمللی تقریبا بهطور کامل
قطع شــد و آموزش پزشکی به رشــد و تکاملی ایزوله
ادامه داد تا حــدی که جدا نمیدانیــم در راهیم یا در
بیراه؟ و اگر این بیراه است با راه چه نسبتی دارد؟
در چنین شــرایطی اســت که تحویــل آموزش به
بخش خصوصی میتواند ســالمت را تــا مرز فاجعه
ببرد و مصیبت دیگری بیافریند و آن هم همان مصیبت
قدیمي عادت به بحران و فاجعه است .وزارتی که قادر
به نظارت کافی بر بیمارستانهایی که خود اداره میکرد
نبود ،چگونــه میتواند بر بیمارســتانهای خصوصی
نظارت کند؟ از آموزش گذشــته ،آیــا تحتتأثیر برخی
سنتهای ناپســند بیمارستانهای آموزشی ،امر درمان
هم در بیمارســتانهای خصوصی بــه خطر نخواهد
افتاد؟ ســنتهایی مثل لیزخوردن وظایــف از اَتند به
دســتیار و از دستیار ســال باال به دستیار ســال پایین و
بعد انترن و صحنههایي مثل صفکشــیدن چند بیمار
در یك اتاق درمانگاه در کنــار هم و ویزیت بیماران در
حضــور یکدیگــر؟! رفتارهایی کــه در طب خصوصی
هنوز قبحشــان نریخته و اینجا دیگــر هرکدام معانی
اقتصادی هم خواهند داشــت .آمــوزش وظیفه ذاتی
هر طبیبی اســت؛ پزشکان در اساس کاری جز آموزش
ندارند ،اما لطفا انتقال آموزش رسمی پزشکی به طب
خصوصی را تا تبلور آموزش پزشکی در بخش دولتی،
هر چندسال که طول بکشد ،به تعویق بیندازید.
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ﻧﮕﺎه ﺳﺒﺰ

اﻣﺎن از آن زﻣﯿﻦ

ﺗﺮاژدى ﺗﺎﯾﺘﺎﻧﯿﮏ دوﺑﺎره رخ ﻣﻰدﻫﺪ

خمپاره که منفجر شــد ،ســنگ و خاك به
ســرورویمان ریخت .فوری هر سه از حال
یکدیگــر جویا شــدیم .در همیــن حال از
ﻣﻬﺪي ﺣﺠﻮاﻧﯽ همــان ســنگر پهلویي صــداي رزمندهاي
بلند شــد کــه با حالتــي بین نالــه و گریه
کمك ميطلبید .اهل تهــران نبود ،چون از حرفهایش چیزي متوجه نميشــدم.
لهجه داشــت .من که امدادگر بودم به خودم آمدم و احســاس کردم که باید کاري
کنم .به مصداق :اول وجود بعدا ســجود! زیر آن آتش شــدید ،بیرونرفتن از سنگر
را صالح ندانســتم .با خودم گفتم :تو نميتواني کاري کني .صبر کن تا آتش ســبك
شــود .در همین فکر بودم که جوان بغلدستيام که صداي ناله آن رزمنده را شنیده
بود بلند شــد و ســریع از ســنگر بیرون پرید و خودش را به سنگر او رساند .مجروح
مرتب نالــه ميکرد و او که به یــارياش رفته بود ،ميگفــت» :ناراحت نباش االن
پایت را ميبندم ،چیزي نشــده« .کمي که گذشت ،به سنگر خودمان برگشت و گفت
پایش را بســتم .بیایید کمك کنید تا بیاوریمش اینجا ،چون ســنگرش خراب شــده
و دیگر به درد نميخورد.
من که سر غیرت آمده بودم ،به خودم توپیدم که پس تو اینجا چه غلطي ميکني؟
بلند شدم و زیر آتش دونفري مجروح را کشیدیم و تا پاي سنگرمان آوردیم .بلندکردن
مجروح کار ســختي بود ،بهخصوص که باید او را از روي دیواره سنگر رد ميکردیم.
چارهاي نبود جز اینکه دســت و پایش را بکشیم .آن جوان دالور از پشت ،مجروح را
هل ميداد و من و نفر ســوم از توی ســنگر دست و پایش را ميکشیدیم .باالخره او
را بــه داخل آوردیم .من گفتم» :بقیه کارها با من« .مجروح را توی ســنگر درازکش
کردیم .پاي مجروح کج شــده بود .ســنگر ،تنگ و تاریک و ناامن بود و آتش دشمن
هنوز پرحجم .حاال من باید در همان حال نشسته و بيآنکه بتوانم سرپا بایستم یا در
محیطی باز مثل بیرون سنگر ،مجروح را پانسمان کنم ،همانجا این کار را ميکردم.
طبیعي بود که کمي دســتوپایم را گم کنم ،اما کمکم کار پیش رفت .باید پایش را
بيحرکت ميکردم ،چون شکســتگي شدید داشت .به دو آتل یا تخته چوبي احتیاج
داشــتم .یکي از دو جوان
همراه ،فرز پرید و از سنگر
بیرون رفت و  -نميدانم
از کجا  -یــك آتل آورد .با
ژســت یک پزشک حاذق
و آبدیــده ،یک دانه قرص
ناقابل ُمسکن را نمیدانم
از کجــای کولــهام بیرون
کشــیدم و با کمی آب به مجروح خوراندم .انگار جرئتم زیادتر شــده بود .احساس
کردم با دیدن زخمهاي شــدید هم ميتوانم بدون دستپاچگي کمکم کارم را انجام
بدهم .من در حالت عادي و پشت جبهه با دیدن زخم و خون حالم عوض ميشود
چه رســد به آن شــرایط واویال! امدادگري که در بیمارستان است در حالي به کمك
مجروح یا بیمار ميشتابد که جان خودش در خطر نیست و از آن گذشته در محیطي
ساکت که از امکانات کافي برخوردار است کار ميکند و دستکم جاي خودش تنگ
نیست ،اما امدادگر عملیاتي جان خودش در خطر است ،محیطش -اگر شب باشد-
تاریك است و باید با دستزدن به بدن مجروح زخم را پیدا کند و گاهي جایش تنگ
اســت و امکاناتش محدود و باالخره اینکه باید در محیطي پرسروصدا کار کند .تازه
اغلب امدادگرها مثل خودم در پشت جبهه شغل امدادگري نداشتهاند و بنابراین آن
آرامش ،مهارت و تجربه کافي را هم ندارند.
خوبیاش این بود که مرا پیش از اعزام به مدت  ۱۵روز به اورژانس بیمارســتان
امیرالمؤمنیــن )ع( در خیابان نیایش اعزام کرده بودند و من توی اورژانس زخمها و
صحنههای دلخراشی دیده بودم که بماند!

دانشمندان جهان  ۷۹سال است که ساعتی
موسوم به آخرالزمان را رونمایی کردهاند تا
به مردم هشــدار دهند در نتیجه آزمندی،
ﻣﺤﻤﺪ دروﯾﺶ رقابتهای هستهای و تشــدید مخاطرات
اقلیمــی ،چنددقیقه تا پایــان جهان باقی
اســت .چندروز پیش راشل برانسون ،مدیر »خبرنامه پژوهشگران هستهای« ،در برابر
خبرنگاران در واشنگتن هشــدار داد که شرایط امروز به اندازه خطرناکترین زمان از
دوران جنگ ســرد که فقط دودقیقه به پایان جهان مانده بود ،نگرانکننده اســت!
فرماندار سابق کالیفرنیا ،جری براون ،هم در تأیید این هشدار میگوید» :ما تقریبا مانند
مسافران کشتی تایتانیک هستیم که در حال لذتبردن از خوراک و شنیدن موسیقی،
کوه یخ را در مقابل خود نمیبینند«.
پژوهشگران دو تهدید حیاتی را که بشریت با آنها روبهروست ،یافتهاند :سالحهای
هســتهای و تغییرات اقلیمی .دلیل تشــدید این دو بحران هم یکی فسخ یکجانبه
قرارداد هســتهای با ایران و اعالم عقبنشــینی از یک پیمان خلعســالح هستهای
با روســیه از جانب ایاالت متحده اســت .همچنین مســئله غامض هستهای با کره
شمالی هنوز حلنشــده باقی مانده است .عالوهبراین ،قدرتهای هستهای همزمان
بهروزرســانی زرادخانههای خود را ادامه دادهاند که بیشــباهت به یک مســابقه
تســلیحاتی جهانی نیست؛ مســابقهای برای استقبال شــتابانتر از مرگ و ویرانی و
فروپاشی تمام سیاره!
پژوهشگران در مورد تغییرات اقلیمی گفتهاند که انتشار دیاکسیدکربن که به نظر
میرســید در دهه اخیر تا حدی ثبات پیدا کرده ،در سالهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸باز رو به
افزایش گذاشته و این شاید مهمترین دستاورد یک انتخاب اشتباه برای کاخ سفید از
ســوی مردم آمریکا باشد .این در حالی است که بارها دانشمندان هشدار دادهاند که
برای متوقفکردن وخیمترین عواقب تغییرات اقلیم ،همه کشورهای دنیا میبایست
انتشار کربن را تا آخر این قرن به صفر برسانند.
در طول دو ســال گذشته پژوهشگران ســاعت آخرالزمان خود را هربار برای ۳۰
ثانیه به جلو کشــیدهاند .پیش از آن این ســاعت از ســال  ۲۰۱۵روی ســهدقیقه به
نیمهشــب مانده ایستاده بود .آخرینبار این ســاعت در سال  ،۱۹۵۳پس از نخستین
تستهای بمب هیدروژنی روی دودقیقه به  ۱۲مانده ایستاده بود .این ساعت از سال
 ۱۹۴۷وجود دارد و در زمان ارائه آن عقربهها هفت دقیقه به  ۱۲را نشان میدادند.
پس از فروپاشی دیوار برلین ،پژوهشگران این ساعت را آشکارا  ۱۷ -دقیقه پیش
از نیمهشب -به عقب کشیدند.
»خبرنامه پژوهشگران هســتهای« در سال  ۱۹۴۵توســط دانشمندان آمریکایی
پایهگذاری شد که در ساخت نخســتین بمب اتمی همکاری داشتند .آنها با ساعت
آخرالزمان قصد پیشبینی آینده را ندارند ،بلکه بیشــتر روندها و رخدادها را ارزیابی
میکنند.
خواننده عزیز روزنامه شرق!
اینکــه نام ایران هم اینبار در باالترین ســطح بهعنوان یکی از کشــورهای مؤثر
در تغییر ســاعت آخرالزمان شنیده میشــود ،اصال خشنودکننده نیست؛ هرچند که
اهمیت نادیدهانگاشتن مالحظات ایرانی را به جهانیان گوشزد میکند .کاش همچنان
عقالنیــت به رهبــری جهانی بازمیگشــت و بهجای کوبیدن بر طبــل رقابتهای
تسلیحاتی و دهنکجی تفکر ترامپیسم به خطرات روزافزون تغییرات اقلیمی ،منافع
زمین خردمندانهتر لحاظ میشد .تنها نشانه امیدوارکننده در این میان ،شاید تزلزل و
ســردرگمی بیسابقه بین طرفداران خودخواه برگزیت در بریتانیا باشد .ما باید به آن
اندازه از درک و شــعور برسیم تا رقابتهای قبیلهای را در پای منافع کره زمین ذبح
کنیم و عمال نشــان دهیم که همگی ســاکن یک کشتی هستیم؛ آموزهای که حضور
ترامپ در کاخ ســفید و همفکران تمامیتخواهش در برخی از کشورهای اروپایی،
روسیه و چین بهشدت آن را به چالش کشیده است.

ﭘﺮﻧﺪه آﺑﻰ
ترامپ علیه روزنامهنگاران اخراجی
در این مدت که از ریاســتجمهوری ترامپ گذشته
چالش بین او و روزنامهنگاران ادامه داشــته است .اگر
قبلتر او بیشــتر خبرنگاران ســیانان یا نیویورکتایمز
را تمســخر میکرد ،حاال به ســراغ خبرنگاران اخراجی
در رســانههای پربازدیــد امــا کمترسیاســی بازفیــد
و هافینگتونپســت آمــده اســت .اخیــرا تعــدادی از
روزنامهنــگاران ،حدود هزار نفر ،بیکار شــدهاند و البته

اخراجهای دیگری نیز در راه اســت .از نظر ترامپ اینها
بــه دلیل اخبار جعلی و خبرنگاری بد اخراج شــدهاند.
او در توییتی به تیتر روزنامه نیویورکپســت اشاره کرده
بود کــه این فضا را مانند فرودآمدن تبر بر ســر بازفید و
هافینگتونپست توصیف کرده بود .ترامپ پیشبینی کرد
این اتفاق به شکل غمانگیزی قرار است برای رسانههای
دیگر نیــز رخ بدهد و اخراجها به دلیل خبرهای جعلی
و روزنامهنگاری بد اســت ،مردم حقیقت را میخواهند.

واکنش ترامپ ســبب شد بار دیگر روزنامهها و رسانهها
به او اعتراض کنند .اما اخیرا بازفید اعالم کرد  ۱۵درصد
از کارمندانــش را کنــار میگذارد تا بتواند به یک رشــد
پایدار برســد .هافینگتونپســت هم میخواهد ۲۰نفر از
روزنامهنگاران خالق خــود را اخراج کند .توییت ترامپ
جنبه دیگــری هم داشــت؛ او در حالــی توییت زد که
بســیاری از خبرنگاران اخراجشــده از طرف چند ترول
اینترنتی بهصورت هماهنگ تهدید به مرگ شده بودند.

