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شيرين كاري پدر و دختر
يک دانشجوي کارشناسي ارش�د معماري کامپيوتر دانشگاه 
خوارزمي ب�ا همراهي پدر خود موفق به توليد ش�يرين کننده 
گياه�ي جايگزين ش�کر ب�ر پايه گياه اِس�ِتويا ش�ده اس�ت. 
شقايق مهدي زاده، »اِسِتويا« را يک گياه کاماًل شيرين توصيف کرد 
و افزود: متأسفانه تا کنون به اين گياه به علت دارا بودن ۲ گليکوزيد 
تلخ و ماندگاري طعم آن در ده��ان)After taste(، چندان توجه 
نشده اس��ت. وي تلخي محصوالت بر پايه اين گياه را يادآور شد و 
خاطرنشان کرد: بعد از ۱۱ سال توانستيم طي فرآيند عصاره گيري، 
گليکوزيد تلخ و ماندگاري طعم را از اِس��ِتويا جدا کرده و محصول 

نهايي را در قالب يک قطره ۳۰ ميلي ليتري به بازار عرضه کنيم. 
اين دانشجوي کارشناسي ارشد معماري کامپيوتر دانشگاه خوارزمي 
با اشاره به وجود شيرين کننده هاي شيميايي از جمله آسپارتام، آس 
سولفام، ساخارين و. . . در برخي آدامس ها، اين مواد را سرطان زا و 
موجب آسيب رساندن به تيموس مغز و بروز ميگرن دانست و توضيح 
داد: اين مواد نيز داراي ماندگاري طعم در دهان بوده و معموالً تلخي 
بعد از خوردن آنها در دهان مي ماند. شيرين کننده گياهي جايگزين 
شکر بر پايه اِسِتويا که در قالب يک قطره ۳۰ ميلي ليتري عرضه شده، 
رتبه نخست دومين رويداد ملي »ايده  بازار خوراکي و نوشيدني« 

دانشگاه صنعتي اميرکبير را به دست آورده است. 
----------------------------------------------

 توليد زعفران 
با سامانه آبياري هوشمند

مدير مجتمع تحقيق�ات گياهان دارويي جهاددانش�گاهي 
آبي�اري  سيس�تم  اس�تقرار  از  جنوب�ي  خراس�ان 
مجتم�ع  تحقيقات�ي  مزرع�ه  در  زعف�ران  هوش�مند 
تحقيق�ات گياه�ان داروي�ي خراس�ان جنوب�ي خب�ر داد. 
محسن پويان در اين باره گفت: زعفران به عنوان گياهي ارزشمند 
و بوم سازگار در منطقه خراسان از مهم ترين محصوالت صادراتي 

کشاورزي کشور محسوب مي شود. 
وي ادامه داد: در س��ال هاي اخير نيز خشکسالي هاي متمادي و 
کاهش سطح زير کشت محصوالت زراعي داراي نياز آبي باال، باعث 
افزايش روبه رشد زعفران کاري به  عنوان گياهي با نياز آبي پايين 

به  ويژه در استان هاي خراسان رضوي و جنوبي شده است. 
ابراهيمي، عضو هيئت علمي مجتمع تحقيقات گياهان دارويي 
جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي بيان کرد: با وجود نياز آبي نسبتاً 
پايين زعف��ران، اعمال تنش رطوبتي به طور مس��تقيم منجر به 
کاهش عملکرد ماده خشک و خصوصاً عملکرد اقتصادي زعفران 
مي شود. کمبود رطوبت خاک از مهم ترين عوامل کاهش عملکرد 
زعفران است و رشد بنه هاي اين گياه نيز به شدت متأثر از شرايط 
رطوبتي و عوامل خاکزي است، هرچند زعفران گياهي مقاوم به 

کم آبي است اما نبايد در شرايط تنش خشکي قرار گيرد. 
وي اظهار کرد: به همين دليل اس��تفاده از سيس��تم هاي دقيق 
آبياري در زراعت زعفران عالوه ب��ر صرفه جويي در مصرف آب، 
در افزايش عملکرد اين گياه ارزشمند نيز تأثير قابل مالحظه اي 

خواهد داشت. 
عض��و هيئ��ت علم��ي مجتم��ع تحقيق��ات گياه��ان دارويي 
جهاددانشگاهي خراس��ان جنوبي بيان کرد: در همين راستا و با 
توجه به اهميت مديريت زنجيره ارزش محصوالت کش��اورزي، 
پژوهش��کده فناوري اطالعات جهاد دانش��گاهي ب��ا همکاري 
پژوهشکده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي و مجتمع تحقيقات 
گياهان دارويي جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي اقدام به نصب 
و راه اندازي اولين سيستم هوشمند آبياري زعفران در خراسان 

جنوبي کرده اند. 
ابراهيمي تصريح کرد: اين سيستم هوشمند آبياري که به صورت 
پايلوت در مجتمع تحقيقات گياهان دارويي جهاد دانش��گاهي 
خراس��ان جنوبي مستقر شده اس��ت، قادر اس��ت تا با پردازش 
اطالع��ات مربوط ب��ه رطوبت خ��اک و تطبيق آن ب��ا داده هاي 
هواشناسي، در زماني که مزرعه زعفران نيازمند آبياري است، به 

طور اتوماتيک نسبت به آبياري آن اقدام کند. 
با توجه به تالش هاي صورت گرفته توسط وزارت جهاد کشاورزي 
در س��ال هاي اخير در راستاي پياده س��ازي سيستم هاي نوين 
آبياري در زمين هاي کشاورزي و از جمله مزارع زعفران، تلفيق 
سيستم هاي نوين آبياري با اين سامانه مدرن آبياري در زعفران 
مي تواند سهم سرنوشت سازي در کاهش هدررفت آب، افزايش 
راندمان توليد، افزايش سطح زير کش��ت زعفران، بهبود درآمد 
زعفران کاران و افزاي��ش ارزآوري اين محصول اس��تراتژيک در 

خراسان جنوبي داشته باشد. 

دستاورد ايراني

به تازگي معاون آموزش�ي وزارت علوم اعالم 
ک�رده اس�ت ک�ه پيش بين�ي الزم در جهت 
پاس�خگويي به ني�از دانش�جويان معلول مد 
نظر مراک�ز آموزش عال�ي قرار گي�رد. اين در 
حالي اس�ت که سال هاس�ت موان�ع متعددي 
دانش�جويان معلول را از تحصيل باز مي دارد. 
شريعتي نياسر به مناسبت روز جهاني معلوالن، با 
ارسال بخشنامه اي به تمامي دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي کشور اعالم کرد که »حتي االمکان 
در س��اختمان هايي که فاقد آسانس��ور هستند، 
کالس هاي درس و امتحانات در کالس هايي که 
افراد جانباز و داراي معلوليت در آنها حضور دارند، 
در طبقه همکف برگزار شود. ضمناً انتظار مي رود 
پيش بيني الزم در جهت پاس��خگويي به اين نياز 

براي سال هاي آينده نيز مد نظر قرار گيرد.«
آي��ا اين بخش��نامه مي تواند گره��ي از معضالت 

دانشجويان معلول را باز کند؟ در حال حاضر بيش 
از ۱۲ هزار دانشجوي معلول در دانشگاه هاي کشور 
مش��غول به تحصيل هستند. س��اختار نامناسب 
فيزيکي دانشگاه ها فقط يکي از مشکالت معلوالن 
است، بنابراين نبايد از ديگر دغدغه هايشان مثل 
همراهي نکردن برخي مدرسان و مشکالت شهريه 

غافل شد. 
  يک چشم خندان و يک چشم گريان

در حال حاضر حق تحصيل در دانش��گاه و رشته 
مورد عالقه به بهانه عدم مناسب سازي دانشگاه ها از 
معلوالن سلب شده است. بسياري از مراکز آموزش 
عالي فاقد کمترين امکانات براي حضور معلوالن 

هستند و معلوالن در تنگنا قرار گرفته اند. 
در اين نابرابري از سرانه تحصيل براي هر دانش آموز 
معلول گرفته ت��ا نبود س��اده ترين امکانات براي 
حضور دانش آموزان و دانش��جويان معلول، نبود 

سرويس هاي اياب و ذهاب مناسب نوع معلوليت، 
شهريه  دانش��گاه ها و ناهماهنگي و بدقولي هاي 
سازمان بهزيستي در پرداخت ش��هريه و از همه 
مهم تر مشکل عدم مناسب سازي اماکن آموزشي، 
تحصيل دانش آموزان معلول را با دش��واري هاي 
فراواني روبه رو کرده اس��ت، مشکالتي که گاه به 

ترک تحصيل و گوشه گيري آنها ختم مي شود. 
اين مش��کالت تا جايي پيش مي رود تا زماني که 
فرد داراي معلوليت، غول کنکور را پش��ت س��ر 
مي گذارد يک چشمش خندان و ديگر چشمش 
گريان مي شود؛ چراکه مي داند ممکن است مقابل 
غول پله هاي دانش��گاه ها و محيط هاي آموزشي 

متوقف شود. 
  مشکل از باال بايد حل شود

طاهر رعدي فارغ التحصيل کارشناسي ارشد هم 
با اشاره به مشکالت ناش��ي از عدم مناسب سازي 

دانشگاه ها براي ادامه تحصيل افراد داراي معلوليت 
اظهار کرد: حدود ۲5 سال قهرمان کشوري شنا 
هستم و حدود ۲۰ سال است که نماينده معلوالن 
در ايران هس��تم. وي با بيان اينکه در حال حاضر 
کارشناس نظارت به درمان دانشگاه شهيد بهشتي 
در س��اختمان قديمي وزارت بهداش��ت هستم، 
گفت: متأسفانه ساختمان وزارت بهداشت نيز فاقد 
دستشويي فرنگي است. رعدي با بيان اينکه وزارت 
بهداشت سرويس اياب و ذهاب براي معلوالن در 
نظر نگرفته است، گفت: به نظر من بايد براي حل 
مشکالت معلوالن اول سراغ وزارتخانه ها رفت و تا 
زماني که مش��کالت در وزارتخانه برطرف نشود، 
انتظاري از دانش��گاه ها نيس��ت. وي ب��ا بيان اين 
ادعا که دانش��گاه اجازه هيئت علمي ش��دن را به 
يک فرد معلول نمي دهد، عنوان کرد: متأس��فانه 
در حال حاضر قانوني مبني ب��ر عدم امکان معلم 
و استاد ش��دن در وزارتين علوم و بهداشت وجود 
دارد و دليل اين امر را تأثي��ر نامطلوب بر روحيه 

دانش آموزان و دانشجويان قلمداد مي کنند. 
  درخشش يک رعد

دانش��گاه علمي کارب��ردي رعد اولين دانش��گاه 
مناسب س��ازي ش��ده ويژه افراد داراي معلوليت 
در کشور است که دانش��جويان داراي معلوليت و 
غيرمعلول در کنار يکديگر در حال تحصيل هستند 
و به گفته دانشجويانش اين در کنار هم بودن کمک 
زيادي به باال رفتن اعتماد به نفس معلوالن مي کند 
و باعث مي شود ديگران با شرايطشان بيشتر آشنا 

شوند و آنها را بهتر درک کنند. 
دانش��گاه رعد در پنج رشته حس��ابداري، مربي 
پيش دبس��تاني، نرم اف��زار، م��ددکار اجتماعي و 

گرافيک مشغول به فعاليت است. 
 انتظار اين مرکز از سازمان بهزيستي اين است که 
در پرداخت شهريه دانش��جويان داراي معلوليت 
تس��هيالت بهت��ري را فراه��م کن��د. همچنين 
کمک هاي جانبي از قبيل سرويس اياب و ذهاب و... 
ارائه دهد تا دانشجويان از رفاه بيشتري برخوردار 
باش��ند. وجود اين مرکز به تنهايي ناکافي است. 
فضاهاي آموزش��ي مش��ابهي بايد در نقاط ديگر 
کشور وجود داشته باش��ند و ديگر دانشگاه ها نيز 
براي ميزباني دانشجويان معلول احيا شوند. اگرچه 
همه  مش��کالت دانش��جويان معلول، محدود به 
فضاس��ازي براي تردد در دانشگاه ها نمي شود اما 
مطمئناً بخش زيادي از دغدغه ها ي اين قشر براي 
تحصيل علم را رفع مي کنند؛ دغدغه اي که بسيار 
مهم تر از طرح هايي همچون حضور بدون کنکور 

معلوالن در دانشگاه هاست.

 عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

در س�ال  »حماي�ت از کاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم که وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشکي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از کاالي ايراني اس�ت که اگر به طور کامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

غيبت دانشگاه هاي ممتاز ژاپني و چيني در تبادل علمي با دانشگاه هاي ايراني

نگاهي به موانعي که سد راه پيشرفت آموزش پزشکي شده اند

دانشكدههاييكهازكمبودتجهيزاترنجميبرند

در دو ده�ه اخي�ر ش�اهد توس�عه کم�ي 
دانش�کده هاي عل�وم پزش�کي و افزاي�ش 
ج�ذب دانش�جوي پزش�کي بودي�م. ح�ال 
آنکه تجهي�زات و امکانات آموزش پزش�کي 
متناس�ب با اين روند رشد نکرده است اکنون 
بسياري از دانش�گاه هاي علوم پزشکي تازه 
تأس�يس به خصوص در اس�تان هاي محروم 
از کمبود تجهيزات آموزش�ي رن�ج مي برند. 
در دهه 6۰ کمبودهاي پزشکي به قدري بود که 
مجبور به وارد کردن پزشکان هندي و پاکستاني 
بوديم. اکنون ولي به س��طحي رس��يده ايم که از 
توريسم درماني هم کسب درآمد مي کنيم. ميزان 
جذب دانش��جو در مقاطع تحصي��الت تکميلي 
دانشگاه هاي علوم پزشکي در سال هاي اخير رشد 
قابل توجهي داشته و توانسته دستاوردهاي خوبي 

را نيز به دنبال داشته باشد. 
  در فقدان هيئت علمي

در همين زمينه معاون آموزش��ي سابق دانشگاه 
علوم پزش��کي مازندران مي گويد:» بعضاً پيش 
مي آيد دانش��جوها از دانش��کده هاي ديگر براي 
برخي کارهاي آموزشي نظير پايان نامه سراغ ما 
مي آيند و وقتي مي پرسيم چرا در دانشکده خود 
و نزد اساتيد خود کار را انجام نداديد؟ مي گويند 
در دانشکده ما کسي نيس��ت و تنها سه نفر عضو 
هيئت علمي هس��تند، اين در حالي است که در 

هر دانشکده داروس��ازي پنج گروه آموزشي بايد 
باشد و هر گروه آموزش��ي حداقل بايد سه تا پنج 
هيئت علمي داش��ته باش��د و وجود حداقل بين 
۲۰ تا ۲5 عضو هيئت علمي ابتدايي ترين چيزي 
است که دانشکده داروسازي نياز دارد.« به گفته 
دکتر آزادبخت، وقتي يک دانشکده داروسازي که 
چند سال از فعاليت آن مي گذرد، فقط دو تا سه 
عضو هيئت علمي داشته باشد، اوضاع بدي است 
و بايد در سطح کالن برطرف ش��ود و مهم ترين 
راهکار عزم جدي است و تقويت بحث هاي علمي 
در دانشگاه هاس��ت که اگر واقعاً به اين مس��ئله 

توجه شود، خيلي از مسائل مختلف جامعه حل 
خواهد شد.

  انتخاب مناطق زيان ده
در سال هاي اخير جذب دانشجويان در رشته هاي 
مختلف علوم پزشکي رش��د چشمگيري داشته 
است. اين در حالي است که امکانات و تجهيزات و 
فضاي آموزشي و حتي بازار کار متناسب با تعداد 
دانش��جويان فراهم نبوده اس��ت. ايجاد و تمرکز 
دانشگاه ها و رشته هاي مختلف در برخي مناطق 
امري غيرکارشناسي و زيان ده است که هزينه هاي 
زيادي را بر کشور تحميل مي کند. به عنوان مثال 

دانشکده دندانپزش��کي بايد در منطقه اي ايجاد 
ش��ود که حداقل 5۰۰ هزار نفر جمعيت داشته 
باشد، اما در حال حاضر حتي برخي مناطقي که 
۲5۰هزار نفر جمعيت دارند، داراي دو دانشکده 
دندانپزشکي هستند. با توجه به اهميت آموزش 
پزشکي در کشور عدم توجه به اين نکات مي تواند 

مضر و خطرناک باشد. 
  باز هم طرح تحول

با شروع طرح تحول سالمت، وزارت بهداشت عمده 
تالش و تمرکز خود را روي طرح تحول سالمت قرار 
داد اما اين مس��ئله سبب شده که تمرکز کمتري 
روي آموزش علوم پزشکي وجود داشته باشد.  البته 
در آموزش نيز در دو سال اخير حرکت هايي شروع 
شده است اما با توجه به اينکه راه اندازي و حمايت 
از شرکت هاي دانش بنيان مستلزم زمان و هزينه 
بيشتري است، وزارت بهداشت بايد بيشتر از اين 
در زمينه آموزش هزينه کند تا بتواند در اين زمينه 
در بين ديگر کش��ور ها حرفي براي گفتن داشته 
باشد. متأسفانه در حال حاضر بحث هاي سياسي، 
غيرکارشناسي و غيرعلمي در دانشگاه ها برجسته 
است که بايد اين نگرش اصالح شود و بحث هاي 
علمي در دانشگاه ها تقويت شود و وزارت بهداشت 
به عنوان يک نهاد متولي شورايي از افراد کارشناس 
و دلسوز را تشکيل بدهد تا مجدانه اين موضوعات 

را پيگيري کنند. 

مبينا صدیقي
   گزارش 2

نگاههمچنانبهغرباست!

به رغ�م اينک�ه چندي پي�ش ب�ه بهانه هاي 
سياس�ي، اتحادي�ه اروپا دانش�گاه ش�ريف 
را تحري�م ک�رد، بس�ياري از دانش�گاه هاي 
اروپايي همچنان با دانش�گاه هاي کشورمان 
دارن�د.  تخصص�ي  و  علم�ي  م�راودات 
در فهرس��تي ک��ه وزارت علوم از دانش��گاه هاي 
متولي کارگروه هاي مل��ي هماهنگي و پيگيري 
همکاري هاي علمي بين المللي با ديگر دانشگاه ها 
منتش��ر کرده اس��ت، همچنان تبادل علمي با 

دانشگاه هاي غربي ديده مي شود. 
مرکز همکاري هاي علمي بين المللي نهادي است 
که وظيفه آن تقويت ارتباط با دانشگاه هاي ديگر 
کشورها براساس اسناد باالدستي و راهبردهاي 
آموزش��ي و اجتماعي در نظام آموزش��ي کشور 

است. 
  صف طوالني براي تبادل با اروپا

بنا بر آم��ار اين مرکز، دانش��گاه ته��ران رئيس 
کارگروه ارتباط با دانش��گاه هاي اروپايي است. 
جال��ب اينکه ۲۲ دانش��گاه عضو اي��ن کارگروه 
هستند و براي همکاري با دانشگاه هاي اروپايي 

فعاليت مي کنند. دانشگاه دامغان، مراغه، علمي- 
کاربردي، شريف، زنجان، کاشان، زابل و شهرکرد 

از جمله دانشگاه هاي اين کارگروه هستند. 
دانشگاه علم و صنعت هم به طور خاص رياست 
ارتباط با دانش��گاه هاي آلم��ان را برعهده دارد 
و ۲۱ دانش��گاه در اين کارگروه به تبادل علمي 

مي پردازن��د. اما اگ��ر از اين تمايل گ��ذر کنيم، 
وضعي��ت دانش��گاه هاي بلوک ش��رق اس��ت؛ 
دانشگاه هايي که طي سال هاي اخير با رشد باالي 
علمي داشته اند، به طور نمونه تنها هشت دانشگاه 
آمادگي خود را براي همکاري با دانش��گاه هاي 
کره جنوبي اعالم کرده اند يا وضعيت کشورهايي 

همچون چين و ژاپن در اين فهرس��ت مشخص 
نيست، حتي در فهرس��ت داوطلبان عالقه مند 
به دانشگاه هاي چين، هيچ دانشگاهي داوطلب 

همکاري با دانشگاه هاي اين کشور نشده است. 
  غيبت دانشگاه هاي ممتاز شرقي

اين مسئله در حالي صورت گرفته است که طبق 
آخرين رتبه بندي موسس��ه »ي��و. اس. نيوز« از 
يکصد دانش��گاه برتر دنيا که اکثر آنها از امريکا 
هستند، کشورهاي چين، ژاپن و سنگاپور باالتر از 

بسياري از دانشگاه هاي غربي حضور دارند. 
 به ط��ور مث��ال دانش��گاه فن��ي » نانيان��گ« 
 Tsinghua« سنگاپور در رتبه 49، دانش��گاه
University« چين رتبه 5۰ و دانشگاه توکيو 
رتبه 6۲ دانش��گاه هاي برتر دني��ا را در آخرين 

رتبه بندي پايگاه يو اس نيوز کسب کرده اند. 
درست است که دانش��گاه هاي باس��ابقه و برتر 
رياس��ت کارگروه هاي تبادل علمي را در دست 
دارند ولي غفلت از ارتباط گيري از دانشگاه هاي 
ممتاز ژاپن، چين و روسيه نکته اي است که جاي 

سؤال دارد. 

ابراهيم مشيریان
   گزارش3

 توليدكنندگان علم در ايران 
جريمه نقدي مي شوند!

  رضا دانش *
در چند سال اخير بدعتي در عرصه علم ظهور کرده 
اس��ت که چندان با عقل س��ليم ، انص��اف و عدالت 
سازگاري ندارد. بدعت چنين است که پژوهشگري 
)منظور توليدکننده علم است نه س��ارق علم!( که 
کمينه ۱۰۰ س��اعت براي نگارش يک مقاله 5هزار 
تا ۱۰هزار واژه اي وقت صرف نموده و رنج ش��يرين 
مطالعه، آزمايش و تجزيه و تحليل را بر خود هموار 
ساخته است و اينک مي خواهد حاصل کار چند ماهه 
)و گاه س��االنه ( خود را در يک چارچوب استاندارد 
علمي به جهان علم ارائ��ه کند. با ورود به س��امانه 

مجالت علمي با اين پيام مواجه مي شود: 
»نويس��نده محترم، ب��ه منظور تأمي��ن هزينه هاي 
داوري، شما بايد مبلغ )8۰، ۱۰۰ و. . . ( هزار تومان 
به شماره حساب مجله در نزد بانک. . . و پس از تأييد 
نهايي مقاله نيز مبلغ )۱۲۰، ۱5۰، ۲۰۰ و. . . ( دوباره 
به حس��اب مجله بابت چاپ مقاله واريز فرماييد. در 
غير اين صورت، مقاله ش��ما داوري و چاپ نخواهد 

شد.«
پژوهش��گر خوش بين و خوش باور ما، زماني که اين 
پيام جريمه نقدي را مي بيند نخستين تازيانه دردآور 
و جانکاه را از سياس��تگذاران علمي کشور دريافت 
مي کند. تصور فرماييد اين پژوهشگر جوان ما بسيار 
پُرکار بوده و مقاله هاي متعددي در هر سال بنويسد. 
در اين صورت، وي بايد در هر سال جزاي نقدي اي 
معادل با ۳ ي��ا 4ميليون تومان به حس��اب دولت يا 
نشريات غيردولتي واريز کند تا »از دولت يا مجالت 
حمايت نمايد!«؛ هر که توليد علمش بيشتر، جزاي 

نقدي اش هم بيشتر!
  هزين�ه عل�م را توليدکنن�ده بده�د ي�ا 

مصرف کننده؟!
آيا کسي که روزها، ماه ها و گاه سال ها تالش و فکر 
کرده بايد هزينه داوري و چ��اپ آن را نيز عهده دار 
شود يا آن کسي که  ظرف مدتي کمتر از دو ساعت 
آن را دريافت و مطالعه کرده است يا اينکه خود دولت 
بايد پرداخت اين هزينه ها را بر عهده گيرد زيرا براي 
توليد علم و رس��يدن به نقطه علمي موعود چنين 

هزينه هايي الزم است؟
 اي��ن با ک��دام عدالت و انصافي س��ازگار اس��ت که 
نويسنده بي مزد )که تا همين جا نيز گاه ميليون ها 
تومان هزينه کرده است(، هزينه داوري و چاپ را نيز 
عهده دار شود؟ چرا چنين بدعتي تا چند سال پيش 

وجود نداشت؟ 
 مگر توليد علم در کش��ور جرم اس��ت که براي هر 
مقاله 5هزار تا ۱۰هزار واژه اي بايد مبلغي در حدود 
۲5۰هزار تومان به حساب دولت يا مراکز غيردولتي 
پرداخت شود. تازه جزاي نقدي جرم به مراتب بهتر و 
مساعدتر به حال مجرم است؛ زيرا حسب مورد قابل 

عفو، تعليق، تخفيف، معافيت، تقسيط و. . . است. 
 چرا مجالت علمي به جاي آنکه ۲5۰هزار تومان به 
پژوهشگر پاداش دهند، ۲5۰هزار تومان او را جريمه 
مي کنند؟ مگر از همه کشور شعارهاي زيبا و فريباي 
»جهش علمي«، »پيش��رفت علمي«، »رسيدن به 
جايگاه برتر علمي در منطق��ه«، »حمايت از توليد 
علم«، »حمايت از نخبگان« و. . . سر داده نمي شود؟! 
پس چرا در عرصه عمل سياس��ت هايي مش��اهده 
مي شود که اثر »علم زدايي« دارند نه »علم زايي«؟! 
آيا پيامد چنين سياس��ت هايي، »هج��رت علم« و 
»هج��رت انديش��مندان« )نگوييم »ف��رار مغزها« 
بلکه بگوييم »ف��راري دادن مغزه��ا«( از اين خاک 

نخواهد بود؟ 
راستي، آيا رواس��ت در نظامي که مبتني بر الگوي 
زمامداري اسالمي اس��ت و در آن »عمل هر انساني 
ارزشمند دانسته مي شود« و در برابر آن بايد مزدي 
پرداخت شود، نه تنها حق الزحمه اي پرداخت نشود، 
بلکه هزين��ه داوري و چاپ ني��ز از توليدکننده علم 
دريافت شود؟ اين سياست و رويه به تازگي جا اُفتاده 
با کدامين خوانش از عدالت و انصاف سازگار است؟ 

آيا سياس��تگذاران علمي کش��ور يک بار اين رويه 
ناعادالنه را با نگاه��ي نّقادانه بررس��ي کرده اند که 
اگر قرار بر فراگير ش��دن اين بيماري خطرناک در 
جامعه باشد، چه باليي بر سر علم و دانشگاه خواهد 
آمد؟ آيا با چنين سياست هاي پَسروانه اي مي توان 
سخن از پيشرفت علمي به ميان آورد؟ واقعاً تعريف 
ما از عدالت چيست؟ تعريف ما از حمايت چيست؟ 
تعريف ما از علم چيست که به جاي آنکه به استقبال 
نويس��ندگان رفته و از تالش آنان قدرداني نماييم، 
در انديش��ه آنيم ک��ه از جيب هر نويس��نده مبلغي 

برداريم! 
رس��يدن به نقطه علمي موعود هزين��ه مي خواهد، 
ولي اين هزينه ها بايد عادالنه توزيع شوند؛ اگر يکي 
از جان و س��رمايه فکري خويش هزينه مي کند، آن 
ديگري بايد از س��رمايه مالي خويش هزينه کند، نه 
اينکه هزينه ها از جيب يک نفر برداشته شده و منافع 
به جيب نفر ديگر سرازير شود؛ چراکه اين عين ظلم 

است و ظلم نيز ناپايدار! 
 * دانشجوي دکتري حقوق
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