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صفحه 7
 پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ 

۵ جمادی الثانی ۱4۳۹ - شماره۲۱8۵۰

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه 
تشکل های دانشجویی، دانشجویان و طالب محترم

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، بیانیه ها، مقاالت، یادداشت ها و تحلیل های فرهنگی یا سیاسی مرتبط با 
مقوالت دانشجویی استقبال می کند. عالقه مندان می توانند فایل حروفچینی شده مطالب مدنظر خود را به رایانامه 
Daneshgah@Kayhan.ir یا نمابر 33111120-021 ارسال نمایند. بدیهی است که روزنامه 

کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشار یا عدم انتشار متون ارسالی، آزاد است.

* تصاویری از برپایی اولین کنگره شهدای مدافع حرم دانشجوی 
استان تهران،  در دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام)ره( قاب دانشگاه

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم بابیان اینکه 
ســهم آمریکا از دانشجویان بین المللی در سه دهه گذشته 
کاهش یافته، گفت: فضای سیاســی در این کشور دلیل این 

کاهش است.
جعفر مهراد گفت: آمریکا در بین کشورهای جهان با بیش 
از یک میلیون دانشجوی بین المللی که در پائیز سال ۲۰۱۶ 
میالدی پذیرش شده اند، بیشترین دانشجوی خارجی را دارد.

وی افزود: این رقم تقریبا دو برابر دانشجویان بین المللی 
انگلستان است که از این نظر رتبه دوم جهان را در اختیار دارد.  
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم خاطرنشان 
کرد: با وجود این، ســهم آمریکا از دانشــجویان بین المللی 
در سه دهه گذشــته کاهش یافته و دانشجویان برای ادامه 
تحصیل کشورهای دیگری را مانند کانادا، انگلستان و استرالیا 

انتخاب کرده اند.
مهــراد تاکید کرد: کاهــش دانشــجویان بین المللی، 
متخصصــان آموزش عالی آمریکا را نگــران کرده و بر این 
عقیده اند تا زمانی که این کشور رویکرد خود را به دانشجویان 
بین المللی تغییر ندهد، مزایای فرهنگی و اقتصادی با اهمیتی 

را که دانشجویان بین المللی دارند از دست خواهد داد.
وی عنوان کرد: دانشجویان بین المللی در سال تحصیلی 
۲۰۱۶-۲۰۱۷ میالدی از بیش از ۴۵۰ هزار شغل پشتیبانی 
کــرده اند و 3۶/9 میلیون  دالر نیز به اقتصاد آمریکا کمک 

کرده اند.
بنیانگذار پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم گفت: در 
سال ۲۰۱3 میالدی، دولت آلمان طرح افزایش دانشجویان 
بین المللی را تا ســال ۲۰۲۰ به میزان 3۵۰ هزار نفر اعالم 
کرد، هدفی که در سال تحصیلی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ محقق شد.
مهراد اظهار داشــت: کانادا امیدوار است تا سال ۲۰۲۲ 
میالدی تعداد ۴۵۰ هزار دانشجوی بین المللی پذیرش کند، 
هدفی که در ســال ۲۰۱۶ میالدی بــه آن نایل آمده و به 

موازات آن گام های موثر و آسان تری را نیز برای شهروندی 
دانشجویان بین المللی برداشته است.

وی افزود: در ســال ۲۰۱۶، استرالیا راهبردهای آموزش 
بین المللی را اعالم کرد. تا اکتبر ســال ۲۰۱۷ میالدی این 
کشور اعالم کرد که بیش از 3۵۰ هزار دانشجوی بین المللی 
در آموزش عالی استرالیا تحصیل می کنند که نسبت به سال 

قبل حدود ۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم تاکید کرد: 
اکنون جذب دانشجویان بین المللی، آموزش عالی کشورهای 
برخوردار از آموزش عالی برتر را به یک صنعت سودآور تبدیل 

کرده است.
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم افزود: فضای 
سیاســی در آمریکا تنها دلیل کاهش ثبت نام دانشجویان 
بین المللی است. هزینه باالی آموزش عالی و تغییرات حاصله 
در برنامه های بورس کشــورهایی مانند برزیل و عربســتان 
سعودی سایر کشورهای مقصد را برای دانشجویان بین المللی 

جذاب تر کرده است.
مهراد خاطرنشان کرد: متوسط شهریه در سال تحصیلی 
۲۰۱۷-۲۰۱۸ در دانشــگاه های خصوصی بیش از ۴۰ هزار 
دالر، در دانشگاه های دولتی خارج از ایالت برای آمریکایی ها 
بیش از ۲۵ هزار دالر و در دانشگاه های ایالتی برای دانشجویان 

همان ایالت بیش از ۱۰ هزار  دالر است.
وی ادامه داد: دانشگاه های ایران نیز باتوجه به سیاست های 
وزارت علوم و وزارت بهداشــت نسبت به جذب دانشجویان 
بین المللی در مقایسه با سال های گذشته عالقه بیشتری از 

خود نشان می دهند.
به گزارش مهر؛ بنیانگذار پایگاه اســتنادی علوم جهان 
اســالم گفت: آمار وزارت بهداشت حاکی از آن است که در 
سال 9۴ در مجموع هزار و ۱۷9 دانشجو و در سال 9۵ تعداد 
هزار و ۴3۵ دانشجوی خارجی در دانشگاه های علوم پزشکی 

به تحصیل اشتغال داشتند.
مهراد اظهار داشت: بیشترین تعداد دانشجویان خارجی 
مربوط به کشــور عراق با ۴۰۴ دانشــجو، افغانستان با ۲9۶ 
دانشجو، سوریه با ۱۶۰ دانشجو و لبنان با ۱۰9 دانشجو است.
وی عنوان کرد: در دانشــگاه های وابسته به وزارت علوم 
نیز تعداد دانشــجویان خارجی بیشــتر است به نحوی که 
رئیس سازمان امور دانشجویان تعداد دانشجویان بین المللی 
در دانشگاه های وزارت علوم را ۲۶ هزار نفر اعالم کرده است 
که ۲۷ هزار نفر از آنها را دانشجویان افغانی تشکیل می دهد.

بنیانگــذار پایگاه اســتنادی علوم جهان اســالم گفت: 
طبق اعالم رئیس ســازمان امور دانشــجویان قرار است تا 
پایان برنامه ششم توسعه  این وزارتخانه ۷۵ هزار دانشجوی 

خارجی جذب کند.
مهراد گفت: صنعت آموزش عالی کشورهای پیشرفته و 
حتی در حال توسعه نیز  مانند هند و مالزی در این زمینه از 
سودآوری باالیی برخوردار است و هر روز با ارائه برنامه های 
راهبردی می کوشــند زمینه های مساعدتری را برای جذب 

حداکثری دانشجویان بین المللی فراهم کنند.
وی تاکید کرد: دانشــگاه های ایران بــه گواه نظام های 

رتبه بندی بین المللی در موقعیت نسبتا ممتازی قرار دارند.
بنیانگذار پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم گفت: هر 
ســال نام تعدادی از دانشگاه های بزرگ جامع و صنعتی در 

بین دانشگاه های برجسته جهان دیده می شود.
مهراد افزود: در برخی از رشــته ها به ویژه رشــته های 
نوظهور و فناوری های پیشرفته دانشگاه های کشور در زمره  

دانشگاه های ممتاز جهان قرار دارند.
وی گفت: به نظر می رسد آنچه موفقیت دانشگاه ها را در 
جذب دانشــجویان بین المللی لطمه می زند نبود برنامه های 
راهبردی موثر و زیرســاخت های الزم و عدم حمایت جدی 

دولت از این برنامه ها است.

شــهدا، همواره سرمایه و ذخایر عظیم هر ملتي به شمار مي آیند. از 
این رو، الزم است از این سرمایه ها براي جوامع و نسل هاي آینده، به عنوان 

الگو و سرمشق، استفاده شود.
با تحقق این امر مهم، دفن پیکرهاي مطهر شــهدا، در برنامه کاري 
مســئوالن و دست اندرکاران قرار گرفت و بسیاري از مکان ها، میزبان این 
عزیزان شدند و پیکر پاک شهداي گمنام این مرز و بوم، در گوشه و کنار 
شــهر و کشورمان، آرام گرفتند؛ اما از آنجا که اکثر این قهرمانان همیشه 
تاریخ، از نسل جوان این سرزمین بوده اند، تدابیري اندیشیده شد تا پیوندي 
از جنس آب و آینه، میان این شــهدا و جوانان برقرار شــود. در همین 
راستا، مراکز علمي و دانشگاهي، مفتخر شدند مکاني از سنگر تحصیل و 
انسان سازي خود را به پیکر شهدا اختصاص دهند و این گونه شد که طي 
سال هاي اخیر در دانشگاه ها و مراکز علمي - تحصیلي کشور، به آرامگاه 

شهداي گمنام مي رسیم. 
به همین بهانه، ما هم مشــق عشــق کردیم و با وضویي نه از جنس 
خون خود شــهدا، بلکه با نیت قربْهً الي اهلل و حصول معرفت شهدا، پا در 
دانشگاهي نهادیم که آرامگاه شهیدي را در خود جاي داده است؛ دانشگاهي 
که دانشجویانش قد و قامتي به بلنداي همان شهداي دیروزي دارند و در 
دستشان نیز سالحي است؛ اما نه از جنس سالح دیروز که اینان با سالح 
قلم و جوهر معرفت و آگاهي، در ســنگر دفاع از این کیان قرار گرفته اند 
و در هیاهو و مشغله هایشــان، ناگاه سرعتشان را کم مي کنند و یا تغییر 

مسیر مي دهند.
اکنون همین جوانان امروزي را مي بیني که خود را به آرامگاه شهید 
گمنام مي رسانند. برخي سالم و فاتحه اي نثار مي کنند و عده اي پا فراتر 
نهاده، در کنار مزار این عزیز همیشه تاریخ مي نشینند و با آنها به گفت وگو 

و درد دل مي پردازند.
فاطمه معصومي، یکي از این دانشجویان است. وي با اظهار خرسندي 

از وجود مزار شهیدي در محوطه دانشگاهي اش، مي گوید: طرح دفن پیکر 
مطهر شــهدا در برخي مکان ها و مناطق، طرحي بسیار در خور تحسین 
است و مخصوص کشور ما نیست؛ چنانکه در اکثر کشورهاي پیشرفته هم 
این طرح به اجرا در آمده اســت؛ تا مردم و مسئوالن در رفت و آمدهاي 
روزانه شان به آنها اداي احترام کرده، با آرمان هاي بلندشان، تجدید بیعت 
کنند؛ به طور مثال، مقبره ســرباز گمنام، آرامگاهي اســت که در میدان 
»اتوال« )شــارل دوگل( پاریس بنا شده است و زیر طاق نصرت معروف 
پاریس قرار دارد. این آرامگاه پس از پایان جنگ جهاني اول ساخته شد و 

سمبل جان فشاني مبارزاني است که در جنگ، کشته شدند. 
خانم معصومي مي افزاید: وجود متبرک این عزیزان در دانشــگاه ها، 
بسیار شایسته است؛ زیرا دانشجویان مي توانند در کنار آموزه هاي علمي 
و تجربي، آموزه هاي معنوي را هم توسط این اسوه هاي رشادت، فداکاري 
و ایثار، براي میهن خود فرا گرفته، اراده و همت خود را در انجام وظایف 

و خدمت به میهن خود، تقویت و بارور سازند.
حســین کشاورز دانشجوي دیگري است که به سخنان شهید استاد 
مطهري استناد کرده، مي گوید: خون شهید، هر قطره اش تبدیل به صدها 
قطــره و هزاران قطره و دریایي از خون مي شــود که وارد پیکره اجتماع 
مي گردد و در حقیقت، بزرگ ترین تأثیر شهید، خاصیت و اثر حماسه آفریني 
اوســت. جامعه، همواره نیازمند حماسه آفریني است؛ حماسه هایي نو و 
آفرینش هایي جدید که به جامعه و به نســل هاي آینده، تزریق و منتقل 
شــوند و در همین راستا، پیکرهاي شهدا از قداســت ویژه اي برخوردار 
مي باشند و همان گونه که بر اساس آموزه هاي اسالم، شهدا با لباس خود 
دفن مي شوند و احتیاج به غسل و کفن ندارند، با اتکا به همین دستورات 
و موازین اسالمي، مي توان دریافت که شهدا از چه جایگاهي برخوردارند. 
بنابراین، وجود پرارزش این عزیزان در مکان هاي مهمي مانند دانشگاه ها، 

انواري را در آسمان ظاللت و جهالت زمانه، مي تاباند.
دانیال ســعادتمند نیز با تأیید اظهارات دوستانش، مي گوید: یکي از 
اسرار کربال، این است که اجساد مطهر شهداي کربال و پیکر مطهر اباعبداهلل 
علیه الســالم را در خود جاي داده است. بنابراین، مکان، تأثیر خاصي در 
افکار و اعمال انسان دارد و به همین دلیل، اگر مي خواهیم دانشگاه هاي 
ما مکان هاي طیب و طاهر و منشأ برکت شوند، باید از تدفین پیکر مطهر 
شهدا در دانشگاه ها، به عنوان یک اقدام در خور تحسین، استقبال کنیم 
و قطعاً شــهدا با نورانیت خود، ما را معطر مي سازند. این عزیزان، نماد و 
پرچم همه خوبي ها هســتند؛ زیرا با اهداي جــان خود و در قالب پیکر 
مطهرشان، آمده اند که خوبي هایشان را با ما تقسیم کنند و ما را از فیض 

خودشان بهره مند سازند. 
به نقل از نشریه پرسمان؛ بسیاري از جوانان ما امروزه در پي منبع و 
یا استاد راهنما براي انتخاب راه زندگي مي باشند؛ اما به راستي آیا بهتر از 
شهدا مي توان استادي یافت؟ شهدا، استاداني هستند از جانب خدا تضمین 
شده اند. پس آنان را به عنوان استاد و اسوه، برگزینیم و از اجساد و ارواح 

مطهرشان، استمداد بجوییم.
فاطمه رهبري، دانشجوي دیگر این دانشگاه مي گوید: مي بایست در 
تمام زندگي خود، فرهنگ شهید و شهادت را سرایت دهیم و چه خوب 

است که هر واحد درسي دانشگاهي مان را با یاد شهدا به پایان ببریم.
وي افزود: ما در دانشــگاه مفتخریم که نه فقط تصاویر شــهدا، بلکه 
اجســاد مبارک آنها را داشته باشیم؛ به این امید که چراغ راهمان شوند 
و در همین راســتا مزار شهدا در دانشگاه ها، محل برآورده شدن حاجات 
بسیاري از دانشجویان و جوانان شده است و در حقیقت، قشر فرهنگي و 
فهیم دانشجو، شجاعت، بي تعلقي به دنیا و مبارزه با نفس را در پاي مزار 

همین شهدا کسب مي کند.
خانم رهبري ادامه مي دهد: بي شــک هدف از اجراي این طرح، زنده 
کردن روحیه شهادت در دانشجویان و استادان است و سعي شده سمبلي 
در این مکان ها فراهم شود؛ تا هر کس وارد دانشگاه شد، به یاد ایثارگري 
شــهدا بیفتد؛ زیرا در دانشگاه نیز مهم ترین امر، همین است که روحیه 
ایثارگري و شــهادت، توسعه و ارتقا یابد؛ تا جامعه یک دست شده، قادر 
باشــد دشمن را زود بشناسد و استقامتش در مقابل این اهریمن، افزون 
شــود. پس نکوســت با ورود به این مکان ها و تکریم یاد شهدا، به تزکیه 
نفس اماره خویش بپردازیم و حس کنیم که فرهنگ ناب اسالمي در این 

مراکز علمي و تحصیلي، جریان دارد.
امام علي علیه الســالم مي فرماید: »خدا، شهدا را در قیامت با جالل، 
عظمت و نورانیتي وارد مي کند که اگر انبیا از مقابل اینها بگذرند و سوار 
باشــند، به احترام اینها پیاده مي شــوند«. پس نیکوست که محل بارگاه 
این شــهدا، خلوتگاه و مکان راز و نیاز دانشجویان و تجدید میثاق با این 

شهیدان باشد.

شــهید مظلوم بهشــتی، تعبیری حکیمانه دارد که زینت بخش َمدخل بسیاری از ادارات دولتی و مراکز آموزشی است: »زود آمدن و دیر رفتن 
»ایثار« است؛ به موقع آمدن و به موقع رفتن »وظیفه« است؛ دیر آمدن و زود رفتن »خیانت« است.«

»ایثار«، »وظیفه« و »خیانت« سه واژه ای هستند که گویی در ایران امروز، فهم لغوی خویش را به یکدیگر عاریه داده و معنایی قلب و عکس یافته اند! 
»فالنی بدون تشــریفات و محافظ در فرودگاه!«؛ »حضور بهمانی در صفوف انتهایی نماز جمعه!«؛ »عزیمت بســیاری با اتوبوس و مترو به محل 
کار!« و...؛ تنها تعدادی از تیترهای رســانه های کشــور اســت و چنان با عالمات تعجب پی درپی و وجد و شعف بی حد و اندازه مخابره می گردد که 

هرکس نداند گمان می برد که مسئوالن مدنظر، در زمره »ایثارگران« دسته بندی می شوند!
حال ســؤال اینجاســت که آیا به واقع، »نداشتن محافظ« یا »مترو ســواری« یا »استقرار در آخر صف« که کار روزمره مردم عادی است، برای 

مسئوالن نیز »وظیفه« است یا »ایثار« تلقی می شود؟!
جای تأســف اســت که اصوالً چنین سؤالی – که پاسخش از پیش معلوم اســت! - مطرح شود اما مایه شرمساری مضاعف است که گفته شود 
مسئوالن کار را به کجا رسانده اند که اگر یکی از ایشان، همچون مردم عادی رفتار کند، خبرش از جمله پربازدیدترین اخبار فضای مجازی خواهد شد!
این یعنی سطح توقعات ولی نعمتان انقالب به حدی تنزل یافته که همین اندازه که مدیری دست از پا خطا نکرده، مرتکب »خیانت« نشود و 

به »وظایف« بدیهی خویش عمل کند، مستحق ستایش و اعطای نشان »ایثارگری« است!
ما را چه شده است که از موتور گازی شهید رجایی و دوچرخه قدیمی شهید الجوردی رسیدیم به تور مپناگردی تویوتا لندکروز VR و پورشه 
Cayenne وزیر باشعور؟!  به چه وضعی دچار شدیم که از منازل کوچک استیجاری در مناطق بعضاً دو رقمی پایتخت رسیدیم به باغ ویالهای چند 

ده هزار متری مسئوالن در مناطق یک الی سه تهران به انضمام لواسانات؟!
در چنین اوضاع و احوالی، اگر مســئولی خودروی تولید داخل داشــته باشد، گویی شق القمر کرده یا اگر احیاناً ساکن مرکز شهر باشد، یحتمل 

اعجازی رخ داده است!
حال به مجرد اینکه کســی بگوید همین به اصطالح ساده زیســتِی انگشت شمار مسئوالن نیز جزو »وظایف« ذاتی ایشان است و مّنتی بر مردم 
ندارند، یافت می شوند سینه چاکانی که سؤال را با سؤال پاسخ داده و به قیاس سطح رفاه »خائنین« با »موظفین« می پردازند، غافل از اینکه ساحت 

مسئولیت در جمهوری اسالمی باید نزدیک به سقف »ایثار« باشد و نه صرفاً عمل به کف »وظیفه«!
وقت آن رسیده که باز از شهید بهشتی استمداد بطلبیم که گفت: »کسی که در نظام جمهوری اسالمی مسئولیتی را می پذیرد یا عاشق است 

یا دیوانه!«
بنابراین مدیر و مسئول در نظام اسالمی، یا باید دل از تعلقات دنیوی َکنده و عاشق خدمت به خلق اهلل باشد یا اگر فردی دنیاطلب است، باید 
بداند که این مســئولیتی اســت با حداکثر زحمت و حداقل اُجرت، لذا اگر بدان تن در دهد، نامی جز »دیوانه« بر او نمی توان نهاد! حال اگر فردی 
یافت شود که مسئولیتی بپذیرد و در حین عهده داری آن، به یکی از »ذخایر ]ارزی[ نظام«! تبدیل شود، آیا این شخص »عاشق« است یا »دیوانه«؟! 
ناگفته پیداست که اتفاقاً چنین فردی نه عاشق است و نه دیوانه، بلکه از چنان عقل معاشی بهره مند است که دست تمام اعضای »مجمع عقال«! 

را نیز از پشت بسته است!
در چنین شرایطی می توان به آن نماینده مجلس حق داد که حق الزحمه خواب در دانشگاه را به آب باریکه بیداری در صحن علنی ترجیح دهد، 
یا به آن دسته از مدیران نجومی بگیر را نیز محق دانست که دست به قلم ببرند و با تنظیم شکوائیه و ارسال آن به دیوان عدالت، خواهان بازپس گیری 

پول هایشان باشند؛ چراکه اگر ساکت بنشینند و دست روی دست بگذارند، انگ »دیوانگی« به ایشان خواهد چسبید!
تعابیر فوق شاید در نگاه نخست خنده دار به نظر برسند اما حقیقتاً جایز است که در سوگ این فجایع گریست. فاجعه زمانی عمیق تر می شود که 
رخدادهای مذکور را با میزانی به نام »امیرالمومنین)ع(« بسنجیم هنگامی که برادر مستحقش عقیل را تنها به خاطر تقاضای چند درهم سهم بیشتر 
از بیت المال طرد نمود و یا زمانی که مراجعینی شخصی از نزدیکانش داشت، شمع بیت المال را خاموش می کرد و شمع خودش را روشن می نمود!

اگرچه میان وضع موجود تا وضع مطلوب، تفاوت از زمین تا آســمان اســت، اما دست نیافتنی هم نیست چه بسا اگر - به فرض محال - دست 
نیافتنی هم باشد، الاقل می توان شمه ای کوچک از دولت علوی را به منصه گذاشت.

حرف آخر اینکه بر اساس آمار موجود، اگر تعداد شهدای جنگ تحمیلی را بر حدود 3۰۰۰ پست مدیریتی مهم در کشور، تقسیم کنیم عددی 
قریب به ۷۲ حاصل می شود و این بدان معنی است که برای هر یک از این سه هزار ِسمت، به تعداد شهیدان کربال، جوانانی از این آب و خاک جان 
خود را »ایثار« کرده اند؛ لذا با تأسی از آیه شریفه »َهْل َجَزاُء اإلِْحَساِن إاِل اإلِْحَساُن| الرحمن-۵۵« جزای »ایثار« نه با عمل به »وظیفه« بلکه تنها 
با »ایثار« متقابل مسئوالن جبران خواهد شد؛ حال اگر عده ای یافت شوند که بخواهند با اعمال و رفتار نابهنجار، به خون شهداء »خیانت« بکنند، 

بهترین واکنش به ایشان، نشان دادن در خروجی است!

آمار پایگاه اســتنادی اسکوپوس در سال 
۲۰۱۷ منتشــر شد تا نشــان دهد که ایران 
صدرنشین رشــد تعامالت علمی بین المللی 
اســت و این تعامالت باالترین میزان رشد را 
در بین قدرت های علمی جهان دارد؛ اتفاقی 
که متولیان علم کشور از شنیدن و انتشار آن 
مشعوف هستند و با نگاهی تک بعدی در پی 

واکاوی آن هستند.
بررســی پایگاه اســتنادی اسکوپوس در 
3۰ کشــوری که بیشــترین کمیت علم دنیا 
را در ســال ۲۰۱۷ منتشر کرده اند، حاکی از 
صدرنشــینی ایران در رشــد تعامالت علمی 
بین المللی است؛ وضعیتی که نشان می دهد 
ایران از همه کشورهای توسعه یافته و قدرتمند 

علمی جهان در تعامالت علمی و جهانی پیشرو 
هستند.

در ایــن گزارش آمده اســت که تعامالت 
علمی جمهوری اسالمی ایران در سال ۲۰۱۷ 
نسبت به ۲۰۱۶ بیش از ۱۲ درصد رشد داشته 
که باالترین نرخ رشد در بین قدرت های علمی 
جهان است. بیش از ۸3 درصد از کمیت علم 
دنیا در ســال ۲۰۱۷ متعلق بــه همین 3۰ 

کشور است.
در همیــن رابطه دکتــر علی گزنی عضو 
هیئت علمی مرکز منطقه ای اطالع رســانی 
علوم و فناوری درخصوص دیپلماسی علمی و 
جایگاه ایران گفت: بر اساس بررسی اسکوپوس، 
در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۱۸ درصد از مقاالت 
ایران با مشارکت بین المللی انجام شده بود. به 
عبارت دیگر، در این سال ۸۲ درصد پژوهش ها 
به صورت مســتقل و بدون تعامل مســتقیم 

بین المللی به سرانجام رسیده بود.
وی افزود: این در حالی اســت که توسعه 
تعامالت علمــی بین المللی بــه عنوان یک 
سیاست، بسترسازی و اقدامات علمی در این 
زمینه از جمله عوامل مهمی بوده اند که موجب 
شده اند تا سهم پژوهش ها با مشارکت بین الملل 
در ســال ۲۰۱3 به قدری بیش از ۱9 درصد 
و در طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به حدود 

۲۰ درصد برسند.
گزنی خاطر نشــان کرد: در سال ۲۰۱۶ 
ســهم دقیق علم تولید شــده با مشارکت 
بین الملل از کل علم تولید شده کشور ۸/۱9 
درصــد بود. در ســال ۲۰۱۷ با یک افزایش 
۴/۲ درصدی در رشد تعامالت علمی کشور 
مواجه هســتیم. در این سال سهم مقاالت با 
مشارکت بین المللی از کل مقاالت کشور از 

مرز ۲۲ درصد گذشت.
وی یادآور شد: مقایسه رشد سهم مشارکت 
بین الملل از کل مقاالت کشور در سال ۲۰۱۷ 
در مقایســه با سال ۲۰۱۶ نشان از یک رشد 
۱۲ درصدی دارد که باالترین نرخ رشــد در 
بین 3۰ کشور برتر تولید کننده علم دنیا است.

عضــو هیئت علمــی مرکــز منطقه ای 
اطالع رســانی علوم و فنــاوری گفت: بعد از 
جمهوری اسالمی ایران به ترتیب کشورهای 
تایوان، لهستان، ترکیه، هند، روسیه، جمهوری 
چــک، مالزی، اســترالیا، آفریقــای جنوبی، 

انگلستان، آمریکا، ژاپن، فرانسه، برزیل، ایتالیا، 
کانادا، کره جنوبــی، مکزیک، آلمان، بلژیک، 
اتریش، ســوئیس، هلند، دانمــارک، پرتغال، 
سوئد، نروژ و اسپانیا بیشترین رشد تعامالت 

علمی بین المللی را داشته اند.
بر این اساس آنچه مسئوالن ایرانی در رابطه 
با رشد دیپلماسی علمی ایران و نیز پیشتازی 
ایران در این عرصه از آن با افتخار یاد می کنند، 
در حالی اســت که بسیاری از کشورها تمایل 
چندانی به ورود در این حوزه ها ندارند و این 
مســئله را الزام برای خود بــه عنوان افتخار 

محسوب نمی کنند.
در حالی بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
جهان در رابطه با مقاالت علمی و انتشار آن در 

مجامع جهانی مالحظات امنیتی دارند که در 
کشور ایران انتشار و به  اشتراک گذاری حاصل 
و چکیده پژوهش های علمی در جهان به نوعی 

افتخار محسوب می شود.
افتخار به چنین رتبه های بین المللی از این 
جهت مورد تشکیک است که جدا از رتبه های 
جهانی علمی باید برای افتخار به رشد علمی به 
کیفیت رفاه عمومی و افزایش سطح تولیدات 

علمی نیز در مقام عمل توجه کرد.
به گزارش تابناک؛ مسئوالن ایرانی در حالی 
از پیشتازی ایران در تعامالت علمی خرسندند 
که بسیاری از کشورهای جهان که در مقام های 
بعدی هستند از رفاه و کیفیت زندگی باالتری 

برخوردار هستند.
در این شــرایط به نظر مســئوالن ایرانی 
و متولیــان علم و دانش کشــور بهتر اســت 
بــرای افتخار به مســائل علمی کشــور به 
موضوعاتی اشــاره کنند کــه در قالب طرح 
و پژوهش هــای دانشــگاهی در نهایــت به 

بهره برداری مفید از آن منجر شود.
در ایــران کنونی بحران هــای عدیده ای 
وجود دارد که جز علم و دانش یارای حل آنها 
را ندارد. مســئله خودرو و ضعف در تولیدات 
این زمینه که منجر به خسارت های شدیدی 
چون آلودگی هوا و افزایش تصادفات جاده ای 
می شود، مسئله بحران آب و افزایش مشکالت 
زیست محیطی کشــور که امکان زندگی در 
بســیاری از مناطق جغرافیایی کشور را غیر 
ممکن کرده است، مســئله سفید بالک ها و 
تشدید آنها در شــهر تهران، موضوع افزایش 
بیماری صعب العالج چون سرطان در کشور، 
افزایش نرخ ارز و نابه سامانی اوضاع اقتصادی 
و... از جمله مشکالتی است که باید از طریق 

علم باید برای حل آنها راهکار ارائه داد.
بر این اســاس شــاید بهترین راه افتخار 
به محصوالت علمی کشــور نه  اشاره به رتبه 
بندی هــای جهانی و پیشــتازی ایــران در 
رده بندی هایی که بسیاری از کشورهای جهان 
اصــاًل به آن اعتقاد ندارند بلکه باید مبتنی بر 
داده هایی باشد که از طریق تولید علم به حل 
مشکالت جامعه ختم شود؛ موضوعی که اگر 
در یک نظام صحیح با کشورهای دیگر علمی 
جهان ارزیابی شــود چه بسا ایران در قعر این 

رده بندی باشد.

علمیکهعملیاتینمیشود!

امنیتی دارند که در  مجامع جهانی مالحظات 
کشور ایران انتشار و به  اشتراک گذاری حاصل و 

در حالی بســیاری از کشورهای 
توســعه یافته جهان در رابطه با 
انتشــار آن در  مقاالت علمی و 

چکیده پژوهش های علمی در جهان به نوعی افتخار محسوب می شود.

* محمد زندی
فعال دانشجویی

گزارشی از حال و هوای دانشجویان 
یادداشت دانشجوییدر جوار شهدای گمنام

»ایثار«، »وظیفه« یا »خیانت«؟!

آخرین آمارها از سهم کشورها از دانشجویان خارجی

* دانشگاه های ایران نیز با توجه به سیاست های وزارت علوم و وزارت بهداشت نسبت به جذب دانشجویان بین المللی در 
مقایسه با سال های گذشــته عالقه بیشتری از خود نشان می دهند. در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، سازمان امور 

دانشجویان تعداد دانشجویان بین المللی در دانشگاه های کشور را 2۶ هزار نفر اعالم کرده است.

*  پا در دانشگاهي نهادیم که آرامگاه شهیدي 
را در خود جاي داده اســت؛ دانشگاهي که 
دانشــجویانش قد و قامتي به بلنداي همان 
شــهداي دیروزي دارند و در دستشان نیز 
سالحي است؛ اما نه از جنس سالح دیروز که 
اینان با سالح قلم و جوهر معرفت و آگاهي به 

مصاف تاریکی می روند...

پرستوهايآرامگرفته
دردانشگاه


