
 نظر مردم درباره منشأ 
مشکالت فعلی کشور چیست؟

کانال تلگرامی »کیوآنالتیکز « خبر داد: بر اس��اس یافته های پیمایش 
ملی کیو، ۶۶ درصد از پاس��خگویان مش��کالت فعلی کشور را ناشی از 
عملکرد دولت می دانند. همچنین ۳۲ درصد این مش��کالت را ناشی 
از کارش��کنی  مخالفان دولت و ۲۹ درصد نیز متأثر از فش��ار تحریم  ها 
دانسته اند. مخاطبان در این سؤال می توانسته اند به بیش از یک مورد 

اشاره کنند. لذا جمع درصد ها از ۱۰۰ بیشتر است.

 منافقین حیثیت اسلوونی را هم 
ترور کردند!

رضا الغرابی در توئیتی نوش��ت: تروریس��ت های مجاهدین خلق روی 
بهره برداری از سخنرانی نخس��ت وزیر اسلوونی در نمایش ساالنه خود 
حساب کرده بودند اما با موضع گیری رئیس سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا که اظهارات وی را موضع رسمی اروپا ندانست، ناکام ماندند. آنها 

حیثیت اسلوونی را لکه دار و اعتبار اتحادیه را تهدید کردند.

 عکسی که اگر در ایران بود
 تراژدی قرن  می شد!

باران وکیلی با انتشار تصویر فوق نوشت: خانه تخیلی یک بی خانمان! اگر 
این عکس متعلق به ایران بود، یکی از بزرگ ترین تراژدی های قرن رو رقم  

می زدند ولی االن  که مال امریکاست، مطمئناً خیلی نایس و هنریه!

   رضا پورحسین:
اجبار برای انتشار مقاالت خارجی به عنوان 
مقاالت وتویی، یعنی اگر چند مقاله خارجی 
در پرونده نباشد، بقیه اعمال! اساتید محاسبه 

نمی شود. اصل، مقاالت wos است.
   کاظم فتح اللهی:

در مجمع اس��المی دانش��جویان دکتری 
دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران، مطرح 
کردم، وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها 
در یک س��امانه واحد و ش��فاف، مشکالت 
و موارد پژوهش��ی را ثبت کنند، اس��تادان 
و دانشجویان ارش��د و دکتری و محققان، 
پژوهش کنند و به می��زان عملیاتی بودن 

راهکارشان، پاداش و امتیاز بگیرند.
   سعید مزرعه:

اگر بر فرض محال ارتقای اعضای هیئت علمی 
صرفاً مبتنی بر حل مسائل کشور باشد، آیا 
مسئوالن و صنعت و... برای حل این مسائل 
به دانشگاه رجوع می کنند؟ گویی دانشگاه 
بیمارستان است و مسائل بیمار، که به جای 
رجوع بیمار به بیمارستان باید بیمارستان بر 

بالین بیمار حاضر شود!
   عباس قبادی:

کاش اون قدری که بر مقاالت علمی هیئت 
علمی و اساتید دانش��گاه ها تأکید داشتند 
روی نحوه آموزش دانش��جویان هم تأکید 

داشتند! هستند اساتیدی با مقاالت و سطح 
علمی باال ولی نحوه انتق��ال اون علوم رو به 
دانشجویانشون ندارند و زیر بار هیچ انتقادی 
نمی روند دانشجویان بسیاری متضرر شده یا 
کاًل انصراف داده اند. نح��وه آموزش و انتقال 
مفاهیم بسیار ضعیف است، در برخی رشته ها 

به ویژه رشته های فنی مهندسی.
   محمدصادق عبداللهی:

واقعاً مقاله نویسی اجباری یکی از اصلی ترین 
آفت های نظام دانش��گاهی است. در روزنامه 
جوان چند مصاحبه درب��اره این آفت گرفته 
بودم و حتی برخی اس��اتید معتقد بودند به 
دلیل گردش های مالی سنگین، احتمال وجود 

البی های اقتصادی پشت پرده وجود دارد.
   حسین حسینی:

بارها و بارها درب��اره این مصیبت گفته ایم و 
گفته اند اما گوش شنوایی نیست که نیست!

   کیان مهزاد:
مقاله نویسی در رشته های مهندسی عمدتاً 
باید به اصطالح س��مت  و س��وی لبه های 
دانشی را داشته باشد تا در مجالت خارجی 
چاپ ش��ود و این یعنی وقت و انرژی توان 
دانش��گاهی نه برای حل مس��ائل ایران که 
بعضاً تا لبه های دانشی فاصله دارد،  که برای 
چاپ کنن��دگان مقاالت می رود. دانش��جو 

تربیت می کنیم برای غربی ها.
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مسابقه مقاله نویسی به جای حل مسائل کشور!
انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی از اجبار مقاله نویسی برای ارتقای اعضای هیئت علمی

انتشار توئیتی از س�وی صفحه منتس�ب به مرکز پژوهش های مجلس در خصوص مصائب 
مقاله نویسی در دانشگاه ها موجب گپ وگفت فعاالن توئیتری در خصوص این آسیب و تجربه های 
خود از آن شد. مرکز پژوهش ها ذیل آسیب شناسی آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، نوشته 
است: »از آسیب های فعلی آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، توجه بیش از حد به انتشار 

مقاالت علمی بوده که موجب شده تمرکز اساتید به جای حل مسائل کشور بر انتشار مقاله باشد 
و شاهد کم توجهی به اولویت ها و نیازهایی باشیم که با عملکرد دانشگاه ها و اساتید در ارتباط 
است.« کاربران این آسیب را جدی دانسته و آن را مانعی جدی در برابر نقش آفرینی دانشگاه 
در حل مسائل کشور قلمداد کردند. در ادامه بخش هایی از واکنش های کاربران آمده است.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

فوران کالم های بی مصرف و اژدهاکشی

 کدام هویت محور برنامه های 
آموزشی و تربیتی است؟

وحید یامین پور در رشته توئیتی نوشت: دو 
نوع احس��اس هویت وجود دارد: ۱- هویت 
توده ای که ناشی منحل شدن در یک جمع 
و پناه آوردن به گروه ه��ای همفکر از ترس 
تهدید ش��دن ارزش  ها و عقاید اس��ت؛ ۲- 
هویت ناشی از رشد فردی که ناشی از قرار 
گرفت��ن در م��رز خط��ر و درگیر ش��دن با 

پرسش  ها و شبهه هاست.
راهبرد آموزشی و تربیتی این دو متفاوت است: هویت نوع نخست، از طریق جنگ روانی، ایجاد 
ترس از طرد شدن، استاندارد و یک شکل کردن هواداران و ساده سازی مفاهیم متعالی برای 
توده  ها ایجاد می شود. نوع دوم از طریق ارتقای س��طح تحلیل، تقویت شجاعت ابراز نظر، به 

رسمیت شناختن تفاوت  ها و دعوت به عمیق تر شدن در مبانی و مفاهیم پایه.
راهبردهای »آتش به اختیار « و »حرکت های خودجوش« که ناظر به جناح مؤمن فرهنگی بیان 

شده اند متناسب با نوع دوم است. نهادهای فرهنگی و رسانه ای انقالبی کدام راه را می روند؟

آماری از نمایشگاه مجازی کتاب بهمن ۹۹
کانال تلگرامی »احس��ان نامه« آماری را از 
نمایش��گاه مجازی کت��اب در بهمن ۹۹ به 
اشتراک گذاشت. بخش  هایی از این آمار در 
ادامه آمده است: خانه کتاب و ادبیات ایران، 
گزارش��ی از آمار فروش نمایشگاه مجازی 
کتاب ته��ران )که ده��ه اول بهمن  ۱۳۹۹ 
برگزار شد( منتشر کرده است. آمارهای این 
گزارش، ب��ه لح��اظ حج��م نمون��ه، آمار 

قابل توجهی از وضعیت خرید کتاب در کشورمان است.
اول اینکه در نمایشگاه کتاب مجازی پارس��ال، یک میلیون و ۳۶۴ هزار و ۵۶۵ نسخه کتاب 
توسط ۱۶۱ هزار و ۱۲۵ نفر خریداری شده. متوس��ط خرید هر نفر ۲۹۰ هزار تومان بوده و 

میانگین قیمت کتاب های عرضه شده ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان.
خریداران مرد )۵۶/۶ درصد کل خریداران( خریدهای بیشتری داشتند و به طور متوسط هرکدام 
۳۰۰ هزار و ۸۰۰ تومان خرید کردند و میانگین خرید زن  ها )۴۳/۳ درصد کل خریداران( ۲۶۵ 
هزار و ۳۰۰ تومان. در بین گروه های سنی اما میانسال  ها بیشتر خرید کرده اند. متوسط خرید ۴۰ 
تا۶۰ ساله  ها متوسط هر کدام ۳۹۸ هزار تومان بوده، گروه سالمند )باالی ۶۰سال( میانگین نفری 
۳۲۶ هزار تومان خرید داشتند و جوان  ها )۲۰ تا ۴۰ سال( به طور متوسط نفری ۲۶۲ هزار تومان 
خرید داشتند. در بین گروه های موضوعی کتاب، گروه کودک و نوجوان، ادبیات، علوم اجتماعی 
و دین به ترتیب بیشترین تعداد نسخه های فروخته شده را داشتند. اما بین آنهایی که بن خرید 

کتاب داشتند این ترتیب این طوری است: دین، ادبیات، علوم اجتماعی و کمک درسی.
در بین خریداران هم استان تهرانی  ها بیشترین خرید را داشتند با ۱۹/۶ میلیارد تومان. اهالی 
استان قم ۵ میلیارد تومان خرید کتاب داشتند، استان اصفهان ۴/۸۳ میلیارد تومان، استان 
خرسان رضوی ۴/۲۸ میلیارد تومان، استان فارس ۳/۳۲ میلیارد تومان و باقی استان  ها زیر 
۲ میلیارد تومان. کمترین میزان خرید کتاب هم برای کتاب دوس��ت های استان سیستان و 
بلوچستان با ۵۷۱ میلیون تومان، استان خراسان ش��مالی ۵۶۴ میلیون تومان، کهگیلویه و 

بویراحمد ۳۱۸ میلیون تومان و استان ایالم با ۲۶۵ میلیون تومان بود.

دردسر نقاشی های پسر رئیس جمهوری امریکا
کانال تلگرامی »USA Study « به نقل از 
»سی.ان.ان « نوشت: فرزند جو بایدن خودش 
را هنرمند نقاش می داند و قرار اس��ت آثار 
هنری خود را در ماه س��پتامبر برای فروش 
عرضه کند. نمایش��گاهی که نقاش��ی های 
هانتر بایدن را به نمایش خواهد گذاشت، از 
قیمت  هایی بین ۷۵ هزار تا نیم میلیون دالر 
برای هر اثر سخن گفته اما آثار هنری بر ترین 
هنرمندان جهان هم به این قیمت به فروش نمی رسد. کاخ سفید در واکنش به این اقدام گفته 
هانتر بایدن حق دارد شغلی داشته باشد و از آن پول دربیاورد. مالک نمایشگاهی که قیمت 
روی کارهای هنری هانتر بایدن گذاشته، گفته است نام خریداران آثار هنری را فاش نخواهد 
کرد و درنتیجه، هرگونه نگرانی درباره اعمال نفوذ جو بایدن به سود پسرش، برطرف خواهد 

شد. مالک نمایشگاه همچنین گفته از ورود خریداران مشکوک خودداری خواهد کرد.
والتر شاوب، مدیر پیشین اداره اخالق دولت در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما گفت: باید 
این را بپذیریم که در طول تاریخ، رویدادهای خیلی بدی اتفاق افتاده اما نباید دست به مقایسه 
بزنیم؛ نمی توان چهار سال ناکامی و ورشکستی اخالقی را با ناکامی اخالقی پاسخ داد. اما هیچ 
راهی وجود ندارد که تصور نکنیم هانتر بایدن نمی خواهد از جایگاه پدرش که رئیس جمهور 
است استفاده کند تا آثار هنری خود را با این قیمت های چشمگیر به فروش برساند؛ و این در 
حالی است که آثار هنری و نقاشی های او پیشتر هرگز در نمایشگاه هنری در معرض داوری 
قرار داده نشده است. و دخالت کاخ سفید برای تضمین اینکه فروش این نقاشی ها، محرمانه 
و سری باقی خواهد ماند هم ساده انگارانه و هم فریبکارانه است. ساده انگارانه از آن  جهت که 
هیچ راهی وجود ندارد که بتوان چنین اطالعاتی را محرمانه و پنهان نگاه داش��ت. هیچ کس 
نمی آید نیم میلیون دالر بدهد تا نقاشی پسر رئیس جمهور را بخرد و آن را همچون راز پنهان 
سازد. نکته دیگر اینکه، مردم با خود می گویند کاخ س��فید دارد وارد معامله می شود تا پسر 
رئیس جمهور، پول بیش��تری به جیب بزند! یعنی کاخ س��فید دارد تصدیق می کند که پسر 

رئیس جمهور می تواند به واسطه  شغلی که پدرش دارد، پول دربیاورد.

 گرمایش حاصل از استخراج بیت کوین
 دریاچه یخچالی را به استخر آب گرم تبدیل کرد

س��یده زینب عابدی راد در کان��ال تلگرامی 
»زومیت« گزارش داد: گرمایش حاصل از یکی 
از نیروگاه های سوخت های فسیلی که شرکتی 
خصوصی آن را به منظور استخراج بیت کوین 
خریده، باعث گرم ش��دن آب ه��ای دریاچه 
یخچالی ۱۲ هزار ساله در نیویورک شده است.

نیروگاه سوخت های فسیلی قدیمی گرینیج 
که یکی از ش��رکت های خصوصی به منظور 
تأمین توان برای استخراج بیت کوین خریده، نه تنها هوای منطقه آپ استیت در نیویورک را بسیار 
آلوده کرده است بلکه با واردکردن گالن  ها آب گرم به دریاچه یخچالی سنکا در همان منطقه، باعث 
گرم شدن این دریاچه ۱۲هزار ساله شده است. ساکنان این منطقه می گویند: »آب رودخانه آن قدر 

گرم است که گویا وارد وان آب گرم شده اید.«
در گذشته، فکر گرم شدن دریاچه سنکا به دلیل حضور این نیروگاه ساکنان را چندان آزار نمی داد 
چراکه خانه هایشان از برق تولیدی همین نیروگاه استفاده می کردند اما در  حال  حاضر، بخش 
زیادی از توان تولیدی توربین های نیروگاه که از س��وزاندن گاز طبیعی به دست می آید، صرف 

استخراج بیت کوین برای شرکت خصوصی هولدینگ اطلس شده است.
این ش��رکت که نیروگاه را به همین منظور خریده و بازس��ازی کرده، در یک ونیم س��ال اخیر 
فعالیت هایش در زمینه استخراج بیت کوین را گس��ترش داده و با نصب هزاران ریگ استخراج 
رمزارز، حدود ۱۱۰۰ بیت کوین تا ابتدای سال ۲۰۲۱ استخراج کرده است. این شرکت قصد دارد 
هزاران ریگ دیگر هم نصب کند که در نهایت، به مص��رف ۸۵ مگاوات از ۱۰۸ مگاوات توان کل 
نیروگاه منجر می شود. دریاچه یخچالی ۱۲ هزار ساله سنکا یکی از جاذبه های طبیعی شگفت انگیز 
منطقه Finger Lakes  به شمار می آید و همچنان آب آن تا حد مناسبی آشامیدنی است. با این 
 حال، آبزیان ساکن این دریاچه به دمای آب بسیار حساس هستند و در صورت افزایش بیش  از حد 
دما، با مشکل رشد روبه رو خواهند شد و از بین خواهند رفت. در حال  حاضر، نیروگاه گرینیج روزانه 

۱۳۵ گالن آب گرم وارد این دریاچه می کند.
با این  همه، گرمایش دریاچه سنکا تنها مشکلی نیست که نیروگاه برای طبیعت این منطقه به وجود 
آورده است. دس��امبر ۲۰۲۰ و در حالی  که نیروگاه فقط با ۱۳ درصد ظرفیتش در حال کار بود، 
عملیات استخراج بیت کوین شرکت اطلس ۲۴۳ هزار تن کربن  دی اکسید و گازهای گلخانه ای 
وارد هوای منطقه کرد که در مقایسه  با ابتدای همان سال ۱۰برابر بیشتر بود. عالوه  بر این، آلودگی 
NOx که باعث به  وجود آمدن بیماری های بی شماری از جمله آسم و سرطان ریه و مرگ زودرس 

می شود، در مقایسه  با ابتدای سال قبل ۱۰برابر بیشتر شده بود.

توصیه کلیدی آیت اهلل خوشوقت)ره( 
برای تربیت فرزند

سؤال: با توجه به ش��رایط و دوران معاصر و برای مصون ماندن 
از آفات خاص چه توصیه های کلی��دی در نحوه تربیت کودکان 

می فرمایید؟
پاسخ حضرت آیت اهلل خوشوقت)ره(: بهترین روش تربیت فرزند 
این است که زن و شوهر با هم اس��المی برخورد کنند بچه هم 
می بیند و می ش��نود و یاد می گیرد و اال تو بخواهی غیراسالمی 
برخورد کنی؛ داد و بیداد کنی، فحش بدهی، دس��ت باال ببری، 
او هم می بیند فردا از تو باالتر می زند! بله، هر چی هم بخواهی او 
را با زبان تربیت کنی فایده ندارد؛ اما اگر داد و بیداد نکنی، آرام 
وظیفه ات را انجام بدهی او هم می بین��د و یاد می گیرد و خوب 

می شود ان شاءاهلل.
منبع: کانال رس��می حضرت آیت اهلل  خوشوقت تهرانی)ره( در 

پیام رسان ایتا

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

علی الری زاده در توئیتی نوشت: ۵ میلیون تن نهاده در بندر امام دپو شده است در حالی 
که ظرفیت بندر ۳/۵ میلیون تن اس��ت. ۱/۵ میلیون تن پای کشتی و لنگرگاه است. ۲۲ 
کشتی در لنگرگاه منتظر هستند و دموراژ می خورند یعنی جریمه تأخیر که به دالر محاسبه 

می شود. بی کفایتی شاخ و دم دارد؟!

علیرضا زاکان��ی توئیت کرد: حاج غالمرضا صالحی جانش��ین لش��کر۲۷، ش��ب عملیات 
بیت المقدس۷ در شلمچه به فرماندهان لشکر گفت سالح تان را بردارید که اگر خط شکسته 
نشد، ما برویم بشکنیم. اشکم از این روحیه جاری شد. آخرین دیدار ما بود. من مجروح شدم و 
دیگر ندیدمش. یک ماه بعد، تنگه ابوغریب شهید شد. ۲۲ تیر ۶۷. سالروز شهادتش  یاد باد.

دکتر مجتبی لشکربلوکی نوشت: دانشجویان 
و دانش آموخت��گان علوم انس��انی مرتب از 
زوایای مختل��ف در حال تحلیل هس��تند، 
یک بار وبر در میان اس��ت، یک بار پارسونز، 
بار دیگر فوکو و یک بار هابرماس یا دورکیم. 
از هر حادثه سیاس��ی، پدی��ده اجتماعی یا 
روند اقتص��ادی در ایران ده ها تحلیل بیرون 
می آید. اما به هیچ سؤال موجود کشور واقعاً 
نمی توانند پاسخ بدهند. آنها برای بیان درد ها 
زبان گویایی دارن��د اما ب��رای درمان، هیچ 
راهکار روشنی ارائه نمی دهند. جامعه دچار 
»فوران کالم های بی مصرف« است. خسته 
از مفاهیمی که معلوم نیس��ت به چه دردی 
می خورند؟ در عین ف��وران، هیچ کس هیچ 
راهی نمی تواند نشان دهد. در جمع دوستان 
یا جمع های خانوادگی پیش آمده که شما از 
همه بهتر می توانی��د بگویید که چرا چنین 
شد، بعد می گویند خب حاال چه باید کرد؟ 
در اینجاست که با دیگران فرقی نمی کنید 
)برداشتی آزاد از نوشته دکتر غالمرضا کاشی، 

سیاست پژوه و جامعه شناس معاصر(.
   تحلیل و تجویز راهبردی

چه شد که ما دچار فوران کالم های بی مصرف 
ش��دیم؟ دیدگاه های زی��ادی در این مورد 
وجود دارد. به سه مورد از آنها اشاره می کنم. 
نمی گویم که این دیدگاه  ها درس��تند. بلکه 

فقط شما را به تأمل فرامی خوانم.
1- نخوت علمی: از ابتدا کار دانش��گاهی 
به عنوان یک کار ش��یک تعریف ش��د. آنها 
نشس��تند در برج عاج و گفتند که دیگران 
به اندازه ما نمی دانن��د. آنهایی که در دولت و 
صنعت هستند باید بیایند و نزد ما زانو بزنند و 

علم بیاموزند. در صورتی که اشتباه بزرگ این 
بود که تجربه را بسیار کم اهمیت پنداشتند.

2- واردات مسئله، صادرات مقاله: چرا 
پژوهش های ما به  اندازه کافی به مسائل جاری 
مردم و موضوعات اصلی کشور نمی پردازند؟ 
چرا میلیارد ها تومانی که در دانش��گاه  ها به 
اساتید برای هدایت پروژه های کارشناسی 
ارشد و دکتری می دهند تقریباً هیچ مسئله 
اساسی را از کشور حل نمی کند؟ چون ما حتی 
برخی مسائل مان را هم از خارج وارد می کنیم. 
برای اینکه مقاالت ما چاپ ش��ود. می رویم 
روندهای پژوهشی دنیا را بررسی می کنیم 
و س��پس موضوعاتی را کار می کنیم که به 
مذاق آنان خوش بیای��د و مقاالت ما را چاپ 
کنند. تجارت خوبی است: واردات مسئله از 
خارج و صادرات مقاله به خارج. سرمان را هم 
باال می گیریم که ما باال ترین رشد علمی را در 
جهان داریم. یکی از فریب کارانه ترین، آمار ها 
همین است. خودمان هم باورمان شده است. 
هر ساله هزاران رساله ارشد و دکتری تدوین 
و دفاع می شوند. کدام یک توانسته اند برای 

بحران های پنج گانه ۱- بیکاری و بیکارگی، 
۲- بی آب��ی، ۳- ازدواج )بحران جنس��ی(، 
۴- بی صداقتی )دروغ( و ۵- نظام کشورداری 

و تدبیر یک گام ملموس و بلند بردارند؟ 
3- علم بی ربط: ش��اید یک داس��تان طنز 
بهترین شیوه انتقال مطلب باشد. روزی یک 
ایرانی به چین می رود و رش��ته اژدهاکش��ی 
می خواند و به ایران برمی گردد. متوجه می شود 
که برای این رش��ته، ب��ازار کار وج��ود ندارد. 
دانشگاهی برای این رشته ایجاد می کند و ۱۰۰ 
نفر پذیرش می کند. این ۱۰۰ نفر بعد از گرفتن 
مدرک لیس��انس متوجه می ش��وند که بازار 
کاری برای این رشته وجود ندارد. این شخص 
به این نتیجه می رسد که دوباره این ۱۰۰ نفر را 
پذیرش کند و مدرک فوق لیسانس بدهد. دوباره 
وارد جامعه می ش��وند و باز هم بازار کار وجود 
ندارد. استاد محترم با فکری بکر مسئله را حل 
می کند: آنها به عنوان استاد برای تدریس رشته 
اژدهاکشی در دانشگاه  استخدام می شوند و این 

داستان همچنان ادامه پیدا می کند.
دکتر ناصر فکوهی معتقد اس��ت: »دانشگاه 

ما رو به  نابودی و خودکشی آرام است و این 
نظام با انواع داروهای مسکن مانند مقاالت 
آی.اس. آی و شرکت در کنگره های بین المللی 

خود را تسکین می دهد.«
    چه می توان کرد؟ 

- شجاعانه اژدهاکش��ی را تعطیل کنیم. یعنی 
رش��ته  هایی که بیکار )فارغ التحصیل مازاد بر 
تقاضای بازار کار( تولید می کند را متوقف کنیم.

- دروس دانشگاهی را از فیلتر کاربردی بودن 
برای دنیای امروز بگذرانیم. برخی از دروس ما 

طراحی شده ۴۰ سال پیش هستند.
- در همه رش��ته های دانش��گاهی دروس 
تجویزی و طراحی را اضافه کنیم: حل مسئله، 

تفکر خالق، سیاستگذاری و...
- معیار دروغین آی.اس.آی را کنار بگذاریم.

- مس��ائل خودمان را حل کنیم نه مس��ائل 
دیگران را. مسائل پایان نامه  ها باید به تأیید 

بخش خصوصی یا دولتی برسد.
- معیار ارتقای اس��اتید را مسائل حل شده 

بگذاریم و نه مقاالت چاپ شده.
- معیار اس��تادی را صرف دانش آکادمیک 
ندانیم، اس��اتید کارکش��ته تجربی را نیز به 
رس��میت بشناس��یم. صرف کلمه دکتری 

نشان دهنده دانش نیست.
شاید شما با هیچ یک از تجویزهای باال موافق 
نباشید. اشکالی ندارد. فقط همین مسئله را 
بپذیریم که ایران سرشار از مسئله هاست و در 
چنین موقعیت خطیری دانشگاه های ما باید 

بخشی از راه حل باشند و نه خود مسئله.
بر شانه تمام اساتیدم خاضعانه بوسه می زنم 
اما باید واقعیت های تلخ را گفت و شنید و به 

اقدام برخاست.

بی کفایتی شاخ و دم دارد؟! وقتی اشک زاکانی در شب عملیات جاری شد


