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  همانگونه ك��ه مظاهر و نماده��اي ظاهري 
هر فرهنگ و ملتي متأثر از انديش��ه ها، باورها و 
هنجار هاي همان ملت است و به نوعي دربستر 
تاريخي آن ملت شكل گرفته است، دانشگاه نيز 
نمود بارزي از بس��تر فرهنگي و تاريخي غرب و 
مدرنيته است. اگرچه بررسي ها نشان مي دهد كه 
مراكز علمي مهمي چون جندي شاپور در ايران 
قبل از اسالم و دانشگاه االزهر مصر در سالياني 
پس از حضور اسالم و ش��يعيان در اين كشور از 
جمله اولين دانش��گاه ها و مراكز تعليم و تربيت 
در جهان بودند اما واقعيت اين اس��ت كه آنچه 
امروزه براساس ساختار آموزش عالي كشور ما و 
ديگر كشورهاي جهان دانشگاه ناميده مي شود 
برگرفته از سيستم و ساختاري است كه مباني 
فرهنگي و ساختاري غربي در آن حضور و نفوذ 

گسترده اي دارند.
بسيار شنيده ايم و به اين مس��ئله برخورده ايم 
كه كاركرده��اي يك پديده لزوماً برخاس��ته از 
اهداف مدنظر ب��راي آن پديده نيس��ت، يعني 
زماني ما تصمي��م به انج��ام كاري مي گيريم و 
هدف مش��خصي را دنبال مي كنيم اما در كنار 
رسيدن يا نرس��يدن به آن هدف تغييرات زياد 
ناخواسته اي را ايجاد مي كنيم. به نظر مي رسد 
ايج��اد و ش��كل گيري دانش��گاه ها در ايران و 
كشورهاي مشابه آن نيز همين وضعيت را در پي 
داشته است. چنانكه پس از ورود ساختاري مانند 
دانشگاه ها در وضعيت نظام آموزشي كشورمان، 
شاهد تغييرات محسوس و نامحسوس فرهنگي 

بسياري بوديم.
يك��ي از اي��ن تأثي��رات كمرنگ ك��ردن نقش 
خانواده ها در ارتباط گيري با فرزندان خود پس 
از ورود به دانشگاه ها است.  در واقع اين گسست 
فرزند به عنوان دانش��جو و س��اختار دانشگاه از 
خانواده مي تواند ناش��ي از اين رويكرد و سبك 
زندگي باشد كه فرزند غربي را در سن 18 سالگي 
به طور جدي از خانواده جدا ك��رده و ديگر او را 
تحت نظارت خان��واده تعريف نمي كند. يكي از 
نمودهاي اين مس��ئله در نظام آموزشي و نبود 
جايگاهي براي خانواده ها در سيستم تحصيالت 

بعد از مدرسه است.
اگر بخواهيم نگرش��ي كلي به س��بك زندگي 
ايراني- اس��المي داشته باش��يم اين حقيقت 
گريزناپذير اس��ت كه خانواده نق��ش حياتي و 
عنصر اساس��ي اين س��بك زندگي خواهد بود، 
چنان كه رويكرد سنتي و اسالمي در ايران از بدو 
تولد تا گذر مراحل تحصيلي مختلف نياز حياتي 
فرد به بستر خانواده را مورد تأكيد قرار مي دهد، 
همچنين از مش��اوره و راهنمايي براي ازدواج 
گرفته تا مراحل پاياني عمر، بش��ر را موظف به 
قدرداني و خدمت به والدين و خانواده خود كرده 
است. اين در حالي است كه روند خانواده زدايي 
از زندگي افراد در سبك زندگي غربي ريشه اي 
چندين ساله دارد كه مبتني بر درك نادرست و 
غيرخدا محورانه مدرنيته مي باش��د، اين همان 
معضلي اس��ت كه در س��اليان اخير بسياري از 

كش��ورهاي غربي را دچار بحران خانواده كرده 
اس��ت و مس��ئله از طالق و تك سرپرس��تي و 
فرزندان نامشروع گذشته است و اكنون آنها را 
درگير ايجاد و تشكيل مجدد زندگي مشترك 

خانوادگي كرده است.
وضعيت كنوني خان��واده در غرب، آينده غمبار 
ما خواهد شد، اگر مراكز دانشگاهي و همچنين 
ديگر مظاهر وارد شده از غرب به بازسازي مجدد 
و ريشه اي خود نپردازند و خود را با سبك زندگي 
اصيل ايران��ي پيوند ندهند، البته اين مس��ئله 
منحصر در دانشگاه ها نيس��ت و در بسياري از 
مظاهر وارد ش��ده از غرب به ايران خود را نشان 
داده است از جمله آنها ايجاد مهدكودك ها و در 
همين مسير خانه سالمندان از بارزترين مراكز 

خانواده زدايي از فرد و جامعه است.
بياييد از زاويه اي ديگر به اين مسئله نگاه كنيم، 
ش��ما به عنوان يك خانواده متعه��د به تربيت 
فرزندان خود، آنها را تا دوره قبل از مدرسه كاماًل 
تحت نظ��ر و تربيت داريد و پس از وارد ش��دن 
به مدرسه با ارتباطي غيرمس��تقيم تر از طرف 
مسئوالن مدرسه و معلمان آنها از وضعيت روحي 

و تحصيلي فرزند خود آگاه شده و به نوعي دائماً با 
آنها در ارتباطيد، فرزند شما به خوبي اين مراحل 
را پشت سرگذاش��ته و اكنون در دانشگاهي در 
شهر خودتان يا در شهرستاني ديگر قبول شده 
است و شما اگرچه طي اين زمان روحيه استقالل 
و مسئوليت پذيري را براي او ايجاد كرده ايد اما به 
يكباره ارتباط ميان شما و مركز تعليم و تربيت 
فرزندتان قطع مي ش��ود و هيچ راه ارتباطي جز 
راه هاي مس��تقيم فردي براي آگاهي ش��ما از 
وضعيت فرزندتان باقي نمي ماند، به راستي اين 

روند آسيب زا نيست؟
آيا نمي توان گفت كه بس��ياري از آسيب هاي 
روح��ي و روان��ي ك��ه اكن��ون در وضعي��ت 
دانش��جويان به خصوص دانش��جويان دور از 
ش��هر خود و به خص��وص دختران ش��اهديم 
ناشي از خانواده زدايي در ساختار دانشگاه هاي 
ماس��ت؟ و آيا نمي توان ادعا كرد در س��اختار 
دانش��گاه جايي براي خان��واده در نظر گرفته 
نشده است و به دانش��جو به عنوان »فرد« نگاه 
مي شود و نه عضوي از يك خانواده بزرگ تر؟!  
آيا برخي ازدواج هاي امروزي كه نقش��ي براي 
مشورت و احترامي براي خانواده قائل نيستند 
ربطي به اين روند خانواده زدايي از دانشگاه ها 
ندارد؟ مس��ئوليت ازدواج هاي شكست خورده 
و طالق ه��اي روبه افزون كنون��ي در فضاهاي 

دانشجويي به عهده چه نهادي است؟!
با همه اينها آيا دانشگاه هاي ايران نبايد متوجه 
اين مس��ئله گردند كه ارتباط ب��ا خانواده هاي 
دانش��جويان مي توان��د نقش مؤث��ري در روند 
اصالحي وضعي��ت فرهنگ��ي - اجتماعي آنها 

ايفا كند؟!
بعضي در اينجا اي��رادي وارد كرده و مي گويند 
بيش��تر كردن نق��ش خانواده ه��ا در دوره هاي 

بعد از دانشگاه مانع از مس��ئوليت پذير شدن و 
استقالل در ميان دانشجويان مي شود و آنها را 
براي هميشه به خانواده هايشان وابسته مي كند. 
قطعاً اين نكته از جمله نكاتي است كه هميشه 
بايد براي جلوگيري از افراط در برنامه ريزي ها 
مدنظر داشت اما در نظر داشتن اين واقعيت كه 
روحيه استقالل داشتن فرزندان و مسئوليت پذير 
بار آوردن آنها لزوماً ب��ا ايجاد يك انقطاع جدي 
ميان تأثير خانواده ها در زمان مدرسه و در زمان 
دانشگاه تعارضي ندارد نيز براي نيفتادن به دام 
تفريط كنوني ضروري مي نمايد. بايد يادآوري 
كرد كه انتقادات كنوني بيشتر ناظر به سيستم 
دانشگاهي كل كشور است و اخبار حاكي از آن 
اس��ت كه برخي از دانشگاه ها س��اختارهايي را 
براي ايجاد ارتباط والدين با دانش��جويان ايجاد 
نموده اند و در اين راس��تا گام هاي مثبتي را به 
تجربه گذاش��ته اند كه به نظر مي رسد با انتقال 
اين تجربيات بتوانيم سيستمي مبتني بر سبك 
زندگ��ي ايراني- اس��المي را در دانش��گاه هاي 

كشورمان برنامه ريزي كنيم.
* كارشناسي ارشد جامعه شناسي

آيا تا به حال به اين فك��ر كرده ايد كه اگر نابينا 
يا ناش��نوا بوديد يا مجبور بوديد براي رفتن به 
اين طرف و آن طرف از صندلي چرخدار استفاده 
كنيد، زندگي برايتان چه مفهومي داشت؟ آن 
هم در شرايطي كه امكانات الزم براي زندگي 

عادي شما فراهم نشده بود.
اغلب ما به قدري مشغول درس و كار و زندگي 
ش��ده ايم كه فرام��وش مي كني��م در همين 
دانش��گاه يا دانش��كده ما افرادي هستند كه 
چنين شرايطي دارند و براي كوچك ترين كار 
روزمره خود، دچار مشكالت عديده اي هستند. 
در حال حاضر بي��ش از 25 هزار دانش��جوي 
معلول در مقاطع مختلف مشغول به تحصيل 
هس��تند، اين رقم ش��ايد در برابر جمعيت 4 
ميليوني دانشجويان كشور آمار قابل توجهي 
نباشد اما بايد به خاطر داشت حق تحصيل در 
دانشگاه و رشته مورد عالقه را نمي توان به بهانه 
عدم مناسب سازي دانشگاه ها از هيچ دانشجوي 
معلولي گرفت. اگر با دقت بيشتري به اطرافمان 
نگاه كنيم و پاي درددل دانش��جويان معلول 
بنشينيم، خواهيم ديد كه مشكالت دانشجويان 
معلول، مس��ائل خيلي پيچيده اي نيس��تند. 
حداقل امكانات ممكن براي يك دانش��جوي 
نابينا اين اس��ت كه بتواند مس��ير رفت و آمد 
خود به مكان هايي چون خوابگاه، اتاق، س��لف 
سرويس، دانش��كده و كالس هاي درس را به 

راحتي تشخيص دهد. 
تازه بگذريم از مس��جد، كتابخانه و سالن هاي 
ورزش��ي و امثالهم ام��ا با كم��ال تعجب بايد 
گفت كه در بسياري از دانش��گاه ها- و تقريباً 
در همه دانش��گاه هاي تهران- مس��ير رفت و 
آم��د دانش��جويان نابين��ا در معاب��ر و اماكن 
دانش��گاه، معين و مشخص نش��ده است، در 
حالي كه احداث سنگفرش هاي ويژه نابينايان 
و ايمن س��ازي مس��ير هاي رفت و آمد آنها به 
قدري كم هزينه اس��ت كه بهانه كمبود منابع 
مالي براي آن بيشتر به لطيفه شبيه است. يك 
دانشجوي نابينا بايد به زحمت زياد و با كمك 

گرفتن از ضربات عصا مسير رفت و آمد خود را 
چك كند كه مبادا چاله اي، جدولي، درخت يا 
چيز ديگري س��د راه او باش��د. جداي از اينكه 
احساس ناامني و ترس مدام از اينكه نكند در 
خيابان هاي دانشگاه ناگهان خودرويي او را زير 
بگيرد، مثل شمشير دموكلسي است كه مدام 
باالي س��ر او قرار گرفته و رهاي��ش نمي كند. 
جالب اينجاست كه تمام اطالعيه هاي دانشگاه 
يا خوابگاه، ب��راي دانش��جويان نابينا هماني 
است كه براي بقيه هس��ت! يعني اگر سري به 
خوابگاه هاي دانشجويان نابينا بزنيد، خواهيد 
ديد كه اطالعيه هاي زده ش��ده روي ديوار، به 

خط بريل نيست!
  يا دانشجوي معلولي را تصور كنيد كه مجبور به 
استفاده از صندلي چرخدار است، اين دانشجو 
تقريباً بايد قيد همه امكانات دانش��گاه را بزند 
چراكه به هر مكاني پا مي گذارد، پله هايي كه 
روي كول هم سوار شده اند، جلوي ادامه مسير 
او را مي گيرن��د، حتي اگر معمار س��اختمان 
آقايي كرده باش��د و كنار پل��كان رمپي تعبيه 
كرده باش��د، ش��يب رمپ به قدري زياد است 
كه دانش��جوي معلول فكرش را هم نمي كند 
كه به تنهايي بتواند از رمپ باال برود.  به فرض 
كه دوس��ت خيرخواهي پيدا شد و دانشجوي 

معلول ما با كمك او از رمپ گذشت، اگر كالس 
درس دانشجوي معلول در طبقات باالتر باشد 
و آسانس��ور درس��ت و درماني وجود نداشته 
باشد يا اينكه دكمه اش جايي باشد كه دست 
دانشجوي معلول ما كه روي صندلي چرخدار 
نشسته به دكمه نرسد، تكليف چيست؟ همه 
اين مشكالت تنها مربوط به حضور دانشجويان 
معلول در اماكن مختلف دانشگاه است كه تنها 
كالس درس و س��اختمان هاي اداري نيست، 
بدتر از آن مكان هايي چون س��لف سرويس و 
سالن هاي مطالعه و مسجد و مانند اينهاست. 
بگذريم از نبودن سرويس بهداشتي مناسب و 
مشكالت دانشجويان معلول و نابينا براي حضور 
در جلس��ات امتحان و خواندن منابع معرفي 
شده از سوي اساتيد كه هيچ كدام به خط بريل 
نيستند و بايد كسي منابع را از رو بخواند و براي 
دوست نابينايش ضبط كند تا او بتواند بعداً فايل 
صوتي را گوش بدهد و در جلسه امتحان حاضر 
شود.  با اين شرايط، نبايد از شنيدن اين مطلب 
كه از هر 10 معلول داراي ش��رايط تحصيلي، 
تنها يك معلوِل دانشجو وجود دارد، شگفت زده 
شد. موضوع ديگر راجع به شهريه دانشجويان 

معلول است. 
براساس ماده 8  قانون جامع حمايت از حقوق 

معلوالن كه در ارديبهشت سال 83 به تصويب 
مجلس رسيد، معلوالن واجد شرايط در سنين 
مختلف مي توانند با معرفي سازمان بهزيستي 
از آم��وزش راي��گان در واحدهاي آموزش��ي 
تابعه وزارتخانه هاي آم��وزش و پرورش، علوم، 
تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي بهره مند شوند 
اما يكي از گاليه هاي اصلي دانشجويان معلول، 
فراموش ش��دن اين بخش��نامه، بدقولي هاي 
بهزيس��تي در پرداخت ش��هريه، بدقولي هاي 
دانشگاه پيام نور و در نتيجه دردسرهايي است 
كه براي آنها و خانواده هايشان ايجاد شده است. 
به نظر مي رس��د علت همه اين مش��كالت را  
بايد در بي تدبيري مس��ئوالن امر جست وجو 
كرد. دانشجويان معلول و مسائل آنها به قدري 
براي برخي از سياستگذاران و مجريان كوچك 
هستند كه البه الي بوروكراسي اداري و بيالن 
كاري ها گم مي شود.  فقط و فقط اندكي توجه 
مي خواهد؛ توجهي با چاشني عمل به قوانين 

مصوب و وظايف محول!
نمونه اين قوانين و وظايف، بخشنامه اي است 
كه از س��وي وزارت علوم در تيرماه سال 91 به 
دانشگاه ها درخصوص فضاس��ازي براي تردد 
معلوالن جسمي و حركتي ابالغ شده اما كمتر 
به مرحله اجرا رس��يده اس��ت يا قانون مغفول 
مانده حقوق معلوالن كه براس��اس ماده 2 آن 
»تمامي وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و 
شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقالبي 
موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها 
و اماكن عموم��ي و معابر و وس��ايل خدماتي 
به نحوي عم��ل كنند كه امكان دسترس��ي و 
بهره مندي از آنها براي معلوالن همچون افراد 

عادي فراهم شود.«
در خاتمه بد نيست  به اين مطلب هم اشاره كنيم 
كه معلوليت چيز عجيب و غريبي نيست و ممكن 
است براي هر فردي پيش بيايد. پس اگر به فكر 

ديگران نيستيم، الاقل به فكر خودمان باشيم!
* كارشناسي ارشد جامعه شناسي جوانان

خانواده زدايي   دانشگاه ها را غمبار كرده است

بيان ماجراى عاشورا، فقط بيان يك خاطره نيست بلكه 
بيان حادثه اى اس��ت كه - همان طور كه در آغاز سخن 
عرض ش��د- داراى ابعاد بيشمار اس��ت. پس، يادآورى 
اين خاطره، در حقيقت مقوله اى اس��ت كه مى تواند به 
بركات فراوان و بيشمارى منتهى شود. لذا شما مالحظه 
مى كنيد كه در زمان ائمه)ع(، قضيه گريستن و گرياندن 
براى امام حسين)ع(، براى خود جايى دارد. مبادا كسى 
خيال كند كه در زمينه فكر، منطق و استدالل، ديگر چه 
جايى براى گريه كردن و اين بحث هاى قديمى اس��ت! 
نه! اين خياِل باطل اس��ت. عاطفه به جاى خود و منطق 
و اس��تدالل هم به جاى خود، هر يك س��همى در بناى 

شخصيت انسان دارد.
در مجالس عزادارى م��اه محرم، اين س��ه ويژگى بايد 
وجود داشته باشد: 1- عاطفه را نسبت به حسين بن على 
و خاندان پيغمبر)ع( بيش��تر كند. )علقه، رابطه و پيوند 
عاطفى را بايد مستحكم تر س��ازد( 2- نسبت به حادثه 
عاش��ورا، بايد ديد روشن و واضحى به مس��تمع بدهد. 
3- نسبت به معارف دين، هم ايجاد معرفت و هم ايجاد 
ايمان- ولو به نحو كم��ى- كند. نمى گوييم همه منبرها 
بايد برخوردار از همه اين خصوصيات باش��ند و به همه 
موضوعات بپردازند؛ نه. ش��ما اگر ي��ك حديث صحيح 
از كتاب��ى معتبر را نق��ل و همان را معن��ا كنيد، كفايت 

مى كند.
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3 ويژگي 
مجالس عزاداري

   طبي�ب زاده نماين�ده مجلس: س�ؤال نتيج�ه ندهد 
استيضاح فرجي دانا در مجلس كليد مي خورد.

    بس�يج دانش�جويي دانش�گاه امام صادق)ع( برگزار 
مي كند: فراخوان اولين كنگره سراسري نقد رسانه ملي.

    گردهمايي بزرگ هيئات دانشجويي استان هاي كشور 
در روز سه شنبه هشتم محرم.

    سرپرس�ت دانش�گاه عالم�ه طباطبايي: بازگش�ت 
14استاد اين دانشگاه به معناي بازگشت رسمي و لغو حكم 

بازنشستگي آنها نيست.
    مخالفت دانشجويان دانش�گاه شهيد چمران اهواز با 

طرح انتقال آب رود كارون به زاينده رود.
    علي خاكي صديق استاد دانشكده برق: براي پذيرش 

رياست دانشگاه خواجه نصير با بنده صحبت شده است.
    تشكيل شوراي راهبردي لباس دانشجويي با عضويت 

70 نفر از دانشگاه هاي كشور!
    خالي بودن نيمي از ظرفيت 354 دانشگاه و مؤسسه 

غيرانتفاعي در كشور.
    پس از تصدي سرپرستي وزارت علوم توسط توفيقي: 
بازگش�ت يك دانش�جو با ۲0 مورد ش�كايت اخالقي به 

تحصيل.
    كارش�ناس انجمن ه�اي علم�ي وزارت عل�وم خب�ر 
داد: فعاليت 4 هزار انجمن علمي دانش�جويي در س�طح 

دانشگاه هاي كشور.
 محسن هاش�مي: عدم افزايش ش�هريه هاي دانشگاه 
آزاد در سال هاي گذش�ته موجب تشديد مشكالت مالي 

اين دانشگاه شده است.
    ثبت نام 340 هزار دانشجو براي اعزام به عمره مفرده.

رضايت مادر
   اصرار فايده اي نداش��ت. ه��ر كاري كرد، مادرش 
اجازه نداد بره آبادان. ميگفت: »نميخواد راه دور بري، 

برو همين دانشكده مهندسي تهران.«
جواد هم وقتي ديد مادرش راضي نيست، قيد دانشگاه 
نفت رو زد و گفت: »من عاشق رشته مهندسي نفتم 
و دوس��ت دارم برم آبادان. مطمئنم اگه نرم آينده ام 
خراب ميشه ولي چون مادر راضي نيستن نميرم هر 

چي ايشون بگن، همون كارو ميكنم.«
اينو كه گفت دل مادرش نرم شد و ديگه مخالفت نكرد.

)شهيد محمدجواد تندگويان(

خبر تيتر

دخترك مترو
مبينا براي ظهر كالس داشت و بايد هرچه زودتر راه مي افتاد تا به موقع 
سركالس حاضر باشد. به خصوص كه استاد عجيب به حضور وغياب 
و تأخير بچه ها حساس بود. پله هاي مترو را دوتا يكي طي مي كرد، به 
واگن بانوان كه رسيد باالخره با كلي سالم و صلوات داخل رفت و به 
ياد حرف هاي فرناز كه در اين وقت ها و از اينكه با وجود آن همه فشار 
جمعيت هنوز زنده مانده اند بايد خدا را شكر كرد، در دل مي خنديد 

كه دختر كنار دستي رشته افكارش را پاره كرد.
- ببخشيد چادر از كجا ميشه خريد؟

- امممم از مغازه هاي اطراف حرم ش��ابدالعظيم... از فروشگاه هاي 
حجاب از بازار قم...

دخترك بدون اينكه از او توضيحي خواسته باشد ادامه داد: - چادرو 
خيلي دوس دارم ميخوام چادر سر كردنو شروع كنم. چادر سنتي 
خودمونو دوس دارم، ش��كيل تر و سنگين تره. خيلي قبل تر چنين 
تصميمي داشتم اما يه بار از دختري چادري چيزي ديدم و از چادر 

متنفر شدم.
وسط حرف دختر پريد: - اگه بدي َهس از ما آدماس، حساب خدا و 
دينش رو از تمام آدم ها و خوبي ها و بدي هاشون جدا كن. ميشه من از 

يه مانتويي چيز بدي ببينم و از تمام مانتوييا متنفر شم؟
- نه بي ظرفيتي خود آدماس و بيشعوريشون.

از رك گويي دختره خنده اش گرفت.
- فكر ميكني رشته تحصيلي من چي باشه؟

- امممم نميدونم؟چي؟
- معماري.

دخترك شگفت زده گفت: خدايي سختت نيست؟
- قطعاً وقتي وسايلم زياده سختي داره حفظ چادر و فرز و سريع بودن، 

اما چون دوستش دارم سختي هاش رو به جون ميخرم.
دخترك تشكر كرد و پياده شد و چند ايستگاه بعد هم خودش با ورود 
به دانشگاه فكرش به صحبت هاي داخل مترو بود كه روي شانه اش 
احساس س��نگيني كرد، فرناز از گردنش آويزان شده بود؛ قيافه اي 

جدي و نيمچه عصباني به خودش گرفت.
- صدبار بهت نگفتم جلوي مرد نامحرم از گردنم آويزون نشو؟

فرناز با لبخند و شيطنت دستش را از دور گردنش باز كرد و با خنده 
گفت: آخ ببخشيد يادم نبود.

به محض ورودشان به كالس وقتي كالس را خالي از نامحرم ديدند 
يك نگاه شيطنتانه بينشان رد و بدل ش��د و اين بار دونفري هر دو 
ازگردن هم آويزان شدند و به شوخي به س��روكله هم مي زدند. به 
محض شنيدن سروصداي نزديك شدن پسرها دوباره دست از گردن 
هم برداشتند و خانومانه روي دوصندلي كنار هم جا گرفتند. استاد 

هم چند دقيقه بعد وارد و مشغول حضور و غياب شد.
فرناز را دوست داشت هرچند از لحاظ ظاهري مثل او چادري نبود اما 

دختري با حيا، سنگين و خوش قلب بود.
باز ياد دخترك مترو افتاد. زير لب زمزمه كرد خدايا هر سه تاي ما را 

حفظ كن و مشغول گوش كردن به حرف هاي استاد شد.

دخترانه

زندگي دانشجويي

زينب اعلمي*
       تحليل هفته

روايتي از مشكالت پيش روي ۲5هزار دانشجوي معلول

دانشجوياني كه ديده نمي شوند 
علي محمدزاده*

    يادداشت

 اگر مراكز دانشگاهي و همچنين 
ديگر مظاهر وارد شده از غرب به 
بازس�ازي مجدد و ريشه اي خود 
نپردازند و خود را با سبك زندگي 
اصيل ايراني پيوند ندهند،  وضعيت 
كنون�ي خانواده در غ�رب، آينده 

غمبار ما خواهد شد

آيا نمي ت�وان گفت كه بس�ياري 
از آس�يب هاي روح�ي و رواني كه 
اكنون در وضعيت دانشجويان به 
خصوص دانش�جويان دور از شهر 
خود و به خصوص دختران شاهديم 
ناشي از خانواده زدايي در ساختار 

دانشگاه هاي ماست؟

بازگشت چراغ خاموش 
دانشجونماها با تأييد وزارت علوم

طي سال هاي اخير تعدادي از افرادي كه تحت عنوان 
دانشجو فعاليت هاي خاص را انجام مي دادند، از كشور 
گريخته بودن��د ولي جعفر توفيق��ي فضايي را فراهم 
كرد تا اين افراد با مراجعه به »غ« مشاور عالي وزارت 
علوم پيگيري هاي الزم براي بازگشت را انجام دهند 
و تاكنون حدود 500 نفر در اين رابطه خواستار ادامه 
تحصيل در دانشگاه ها شده اند. با وجود اينكه توفيقي 
گفته بود م��ا 400 دانش��جو را بازگردانده ايم، اخبار 
موثق حكايت از آن دارد كه تاكن��ون 240 نفر از اين 
افراد با نامه تحكمي توفيقي به رؤس��اي دانشگاه ها، 
موفق به ثبت نام شدند و پرونده 260 نفر باقي مانده 
نيز در كميسيون عالي وزارت علوم مفتوح است. قابل 
ذكر اس��ت برخي از اي��ن افراد به دلي��ل اينكه مدت 
تحصيل شان در مقطع كارشناسي به 10 سال رسيده 

قادر به ادامه تحصيل نمي باشند.
----------------------------------------

آغاز پذيرش دانشجو
 بدون كنكور

رئيس سازمان سنجش درباره 
مرحله جدي��د پذيرش بدون 
آزمون دانشجو براي نيم سال 
دوم امس��ال گفت: براس��اس 
مصوب��ات كارگ��روه م��اده 4 
كنكور، پذيرش بدون آزمون 
در دو مرحل��ه و در ماه ه��اي 
مرداد و دي هر س��ال صورت 
گرفته و درباره رشته هاي بدون آزمون در زمان ثبت نام از 

داوطلبان اطالع رساني مي شود. 
وي ادامه داد: تا پيش از آغاز ثبت نام كنكور سراس��ري 
در شانزدهم آذر، اس��امي رش��ته هاي بدون آزمون در 
دانشگاه هاي كشور به اطالع داوطلبان مي رسد. خدايي 
همچنين افزود: اين احتمال وجود دارد كه تعداد رشته 
محل هاي بدون آزم��ون افزايش يابد زي��را طبق قانون 
ميزان پذيرش بدون آزمون طي پنج سال بايد به سقف 
85 درصد برسد، در حالي كه اكنون ميزان پذيرش بدون 

آزمون به 56 درصد رسيده است.
----------------------------------------
نقض مصوبه شوراي عالي انقالب

فرهنگي توسط ميرزاده
سرپرست دانشگاه آزاد طي احكامي اعضاي هيئت  امناي 
استاني اين دانشگاه را عزل كرد، اين در حالي است كه 
بر اساس آيين نامه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي حكم 
اين افراد چهار ساله است اما سرپرست دانشگاه آزاد در 
55 روز از فعاليت خود بيش از 60 نفر از اين افراد را طي 

نامه اي بركنار كرده است.

دانشگاه چه خبر

راه اينجاست!
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