
دانشگاه و جامعه دانشگاهي از زمان تأسيس اولين 
دانشگاه در ايران تاكنون به شهادت تاريخ معاصر 
ايران منشأ بسياري از تحوالت اجتماعي و سياسي 
بوده اند و البته اين در كنار اثرات مستقيمي است 
كه بر رش��د علم و فناوري و بالتبع رشد اقتصاد و 

فرهنگ داشته و دارند.
در اين ميان انقالب اسالمي را مي توان نقطه عطفي 
در جنبش دانشجويي دانست، واقعه اي بزرگ كه 
دانشجويان و دانش��گاهيان خود نيز در وقوع آن 
مؤثر بودند و از اث��رات آن نيز تأثير گرفتند. بر اين 
اس��اس اگر بخواهيم نگاهي گذرا بر روند حركت 
جنبش هاي دانش��جويي از ابتدا تاكنون داش��ته 
باشيم، انقالب اسالمي را كه نقطه تمايز و مرحله 
جديدي در تحوالت بين المللي، منطقه اي، ملي و 
بالتبع دانشگاهي بوده است را بايد مبناي تقسيم 

خود قرار دهيم.
الف( قبل از انقالب

به يك نگاه جنب��ش دانش��جويي در ايران پيش 
از انق��الب را مي توان به چهار دوره تقس��يم كرد: 
1- از زمان تأسيس دانشگاه تهران تا پايان سلطنت 
رضاشاه در شهريور 1320؛ 2- از شهريور 1320 
ت��ا 16 آذر 1332؛ 3- از 16 آذر 1332 تا س��ال 
1342؛ 4- از 1342 تا پيروزي انقالب اس��المي 
)دايره المعارف انقالب اس��المي، سوره مهر، دفتر 

ادبيات انقالب اسالمي، ج 2، صص 33 تا 36(.
در دوره رضاش��اه اگر چ��ه بيش��تر فعاليت هاي 
دانشجويي گرايش كمونيستي داشت اما به دليل 
دوران اختناق رضاخاني انسجام كافي پيدا نكرد. 
از ش��هريور 1320 تا آذر 1332 حضور نيروهاي 
متفقين در ايران و گسترش فقر و بيماري در كشور 
جنبش هاي دانشجويي را منسجم كرد. سه گرايش 
اصلي اين دوران را مي ت��وان چپ هاي نزديك به 
حزب توده، ملييون نزديك به ملي گراها و مصدق 
و اس��المگراها دانست. تأس��يس انجمن اسالمي 
دانش��جويان در همين ايام و با دغدغه همگرايي 
نيروهاي مسلمان در دانش��گاه ها رقم خورد. 16 
آذر 1332 شهادت سه آذر اهورايي )تعبير دكتر 
شريعتي از ش��هيدان احمد قندچي، آذر شريعت 
رضوي و مصطفي بزرگ نيا( كه در اعتراض به ورود 
نيكسون معاون رئيس جمهور امريكا به تهران و با 
نگاه استكبارس��تيزانه دانشجويان و جنايت رژيم 

پهلوي رقم خورد.
دوره س��وم قبل از انقالب از س��ال 1332 شروع 
مي شود و تا قيام سال 42 حضرت امام ادامه پيدا 

مي كند. از جمله تظاهرات هاي فعال دانشجويان 
در اين ايام تظاهرات 29 مهر 1333 در اعتراض به 
قرارداد كنسرسيوم نفتي، اعتراض به تغيير قانون 
استقالل دانشگاه در 17 دي 1333، تظاهرات در 
اعتراض به حمله اسرائيل به كشورهاي مسلمان 
در سال هاي 1335 و 1336، تظاهرات در اعتراض 
به تقلب در انتخابات دوره بيستم مجلس شوراي 
ملي در بهمن 1339 و چندين تظاهرات پراكنده 
ديگر بود كه اكثري��ت آنها منجر ب��ه درگيري با 
نيروهاي انتظامي و مجروح و بازداش��ت ش��دن 
عده اي از دانشجويان مي ش��د. دوره چهارم، دوره 
فعاليت هاي مبارزات��ي حضرت امام ب��ا رژيم در 
فاز علني اس��ت. پس از تبعيد امام در اعتراض به 
تصويب قانون كاپيتوالس��يون، ارتباط مستقيم 
دانش��جويان با ايشان قطع ش��د و دانشجويان از 
طريق ارس��ال و دريافت پي��ام و اع��زام نماينده، 
ارتباط خ��ود را با امام خميني حف��ظ مي كردند. 
حض��رت امام تا زم��ان پيروزي انقالب اس��المي 
128 پيام براي دانشجويان داخل و خارج از كشور 
صادر كرد كه اين تعداد پيام رد و بدل شده نشان از 
اهميت اين قشر در روند مبارزات عليه رژيم پهلوي 
بود. شخصيت هاي مبارز سياسي و مذهبي چون 
آيت اهلل طالقاني، دكتر ش��ريعتي و اس��تاد شهيد 
مرتضي مطهري از جمله ش��خصيت هاي اثرگذار 
بر جنبش دانشجويي در آن دوران بودند. با فراگير 
شدن انقالب در سال 57 دانشجويان هم شانه به 
شانه مردم در تظاهرات ها شركت مي كردند؛ البته 
نبايد فراموش كرد كه دانشگاه ها يكي از محورهاي 
مبارزاتي در اي��ن دوران بودن��د. تحصن علماي 
مشهد و تهران در سال 57 در دانشگاه تهران و علوم 

پزشكي مشهد نشان از اين محوريت دارد. اولين 
جرقه هاي شكل گيري سازمان مجاهدين در فضاي 
دانشجويي در اين دوران زده شد، حركتي كه در 
سال هاي نزديك به پيروزي انقالب اسالمي و بعد 
از آن با تصفيه نيروهاي مذهبي از درون تشكيالت 
و با تغيير ماهيت ايدئولوژيكي به سازمان منافقين 

مبدل شد.
ب( بعد از انقالب

سير تحوالت جنبش دانشجويي در بعد از انقالب 
هم فراز و نشيب هاي بسياري را پشت سر گذاشته 
اس��ت و پنج مرحله را مي توان براي آن برشمرد: 
1- از پيروزي انقالب اسالمي تا انقالب فرهنگي؛ 
2- بازگشايي دانشگاه ها تا پايان جنگ تحميلي؛ 

3- پايان جنگ ت��ا دوم خ��رداد 1376؛ 4- دوم 
خرداد1376 تا 1381؛ 5- از سال 1381 تاكنون.

همانطور كه گفته ش��د انقالب اس��المي تحولي 
شگرف در تمامي زمينه هاي اجتماعي فرهنگي 
در ابعادي فرامرزي ايجاد كرد و همين علت سبب 
شد كه دش��منان خارجي انقالب اسالمي تالش 
خود را جهت ضربه زدن به نظام نوپاي اسالمي به 
كار گيرند. بر همين اساس بود كه انتظار مي رفت 
دانشگاه با پيروزي انقالب اسالمي همان طور كه 
در روند مبارزات پا به پاي مردم حركت مي كرد 
در بعد از انقالب نقطه قوت باش��د ولي با رسوخ 
گروهك ها به داخل دانشگاه ها و غلبه جنجال هاي 
سياسي و گاهي امنيتي، مسائل علمي به حاشيه 
رانده ش��د. هر روز در دانش��گاه تابلويي به اسم 
گروه��ك و جمعيت جديدي اع��الم موجوديت 
مي كرد و اي��ن در حالي بود ك��ه گروهك هايي 
مانند منافقين، چريك ه��اي فدايي خلق، حزب 
توده و... دانش��گاه ها را به محيط هاي پرتشنجي 
تبديل كرده بودند، به طوري كه در ناآرامي هاي 
سال 59 اين محيط ها به انبار سالح و اتاق جنگ 
تبديل شده بود. مجموع اين تحوالت سبب شد 
ش��وراي انقالب در خرداد 1359 دانش��گاه ها را 
تعطيل كند و در 23 خردادماه حضرت امام حكم 
انتصاب اعضاي س��تاد انقالب فرهنگي را صادر 
نمايند. مهم ترين رويداد دانش��جويي اين دوران 
بي شك تسخير النه جاسوسي در 13 آبان 1358 
بود، امري ك��ه اثرات آن مانند انقالب اس��المي 
فرامرزي ش��د و حضرت امام ن��ام انقالب دوم را 

براي آن برگزيد.
سال 61 موعد بازگشايي دانشگاه ها فرا رسيده و 
اين در حالي بود كه بيش از يك سال بود كه دشمن 
بعثي جنگ را به جمهوري اسالمي تحميل كرده 
بود. بس��ياري از دانشجويان مس��لمان و انقالبي 
از همان س��ال هاي اول انقالب هس��ته هاي اوليه 
نهادهاي انقالبي مانند سپاه و جهاد را كه به ابتكار 
حضرت امام تأسيس ش��ده بود تشكيل دادند و با 
شروع جنگ وارد ميدان مبارزه با رژيم بعث شدند. 
از هسته هاي اوليه دفاعي تا فرماندهي لشكرهاي 
بزرگ دانش��جويان حضور داش��تند، شهيد علم 
الهدي از جمله همين دانشجويان بود كه با يارانش 

در هويزه حماسه اي ماندگار آفريدند.
ادامه دارد...
* كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني 
دانشگاه فردوسي مشهد

دخترانه
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»دانشگاه در ايران« از جمله نهادهايي است كه اگرچه 
اساساً براي التيام و بهبود مشكالت و مسائل اجتماعي 
شكل گرفته است، در بسياري موارد خالف فلسفه 
وجودي اش عمل كرده و نقشي »شتاب دهنده« را 
در مس��ائل اجتماعي ايفا نموده است. از جمله اين 
موضوعات، مسئله »افزايش سن ازدواج« در ايران 

و تبعات آن است.
گزارش هاي س��ازمان ثبت احوال كش��ور حاكي از 
آن است كه نرخ رش��د ازدواج در سال هاي اخير، با 
روندآرامي هر س��اله كاهش يافته است؛ به طوري 
كه نسبت طالق به ازدواج از 12/5 طالق در مقابل 
هر 100 ازدواج در س��ال 1387، به 18/1 طالق در 
مقابل هر 100 ازدواج در سال 1391 افزايش يافته 
است. در مقابل كاهش آمار ازدواج، ميزان طالق روند 
صعودي به خود گرفته و نسبت آن به ازدواج با رشد 

نگران كننده اي مواجه شده است.
از طرف ديگر طبق آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت 
احوال، ميانگين س��ن ازدواج در كشور براي آقايان 
حدود 28 سال و براي خانم ها حدود 22 سال بوده 
است. البته در نقاط شهري سن ازدواج براي خانم ها 
به حدود 26 سال مي رسد. اين اعداد و ارقام هرچه 
باشد، از باال بودن نامعقول سن تأهل خبر مي دهد. 
اگر چه نمي توان تأثير مشكالت اقتصادي و بيكاري از 
سويي، سنت هاي غلط ازدواج از سوي ديگر و خصوصاً 
خدمت طوالني مدت نظام وظيفه براي پسران را در 
افزايش س��ن ازدواج ناديده گرفت، مشكالت نظام 
آموزشي نيز نقشي شتاب دهنده در اين زمينه ايفا 
نموده است. اولين مسئله شايد گسترش بي حد و 
حصر تحصيالت دانشگاهي باشد كه موجب به تأخير 
افتادن ورود جوانان به عرصه فعاليت اقتصادي شده 
است. در حال حاضر بيش از 3/5 ميليون دانشجو در 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي گوناگون كشور 
تحصيل مي كنند كه اغلب در مقطع سني 25- 20 
سال قرار دارند و اين به معني ورود ديرهنگام جمعيت 
فوق به بازار كار است. گذشته از ورودي هاي بي حد و 
حساب دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، توجه به 
اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه بيش از نيمي از 
ورودي هاي دانشگاه ها را دختران تشكيل مي دهند 
و اين امر منجر به محدودتر شدن دايره همسرگزيني 
براي خانم ها مي شود. دختران تحصيلكرده مايلند با 
پسران تحصيلكرده ازدواج كنند و وقتي در مقابل 
دختران تحصيلكرده، پس��ران تحصيلكرده اي كه 
داراي شغل هم باشند به ميزان كافي وجود نداشته 
باشد، در بسياري از موارد موجب افزايش سن ازدواج 
دختران و حتي گزينش تجرد قطعي از جانب آنان 
مي گردد؛ با توجه به عالقه همس��رگزيني پسران 
ايراني از ميان دختران كوچك تر از خود، اين مسئله 

تشديد نيز خواهد شد.
طوالني بودن سنوات آموزشي نيز در اين ميان نقشي 
قابل توجه ايفا مي كند؛ چراك��ه موجب طوالني تر 

ش��دن فاصله جوانان با بازار كار مي گ��ردد. اين در 
حالي است كه برنامه درس��ي دوره هاي دانشگاهي 
مي تواند در سنوات معدودتري خالصه شود. در كنار 
همه اين موارد، اهميت محتواي درس��ي و كيفيت 
آموزشي در نظام دانشگاهي كشور را نيز نبايد ناديده 
انگاش��ت. در اين زمينه بايد گفت مس��ائلي چون 
آموزش مهارت هاي زندگي، محتواي درسي مشوق 
ازدواج زودهن��گام و مانند آن كمتر جايي در برنامه 
آموزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور 
دارند و در مقابل، محتواي درسي نظام آموزش عالي 
كشور، به ويژه در رشته هاي علوم انساني، مروج سبك 
زندگي غيرايراني- اس��المي اس��ت و روابط بدون 
ازدواج را نهادينه مي كند. البته در ترويج روابط بدون 
ازدواج دختر و پسر، نقش فضاي فرهنگي حاكم بر 
دانشگاه ها را نيز نبايد از نظر دور داشت؛ مسئله اي كه 
حاكي از كم تواني مجموعه هاي فرهنگي وزارت علوم، 
تشكل هاي دانشجويي و س��اير نهادهاي فرهنگي 
مستقر در دانشگاه است. روابط بدون ازدواج دختر و 
پسر خود از عواملي است كه زمينه را براي خودداري 

جوانان از ازدواج و تشكيل خانواده فراهم مي كند.
مس��ائلي كه بحث آن رف��ت، ايج��اب مي كند كه 
دانش��گاه ها و نهادهاي مرتبط، سياستگذاري هاي 
منظ��م و هدفداري در جه��ت التي��ام و بهبود اين 
مشكالت داشته باش��ند اما با كمال تأسف بايد به 
اين نكته اذعان كرد كه كارنامه دانشگاه ها و نهادهاي 
مرتبط در اين زمينه به هيچ  وجه قابل قبول نيست. 
از جمله اي��ن موارد مي توان به ضعف مش��وق هاي 
ازدواج براي جوانان دانشجو اش��اره كرد. سياست 
گسترش خوابگاه هاي متأهلي كه مي توانست گامي 

در راستاي حل مشكل مسكن دانشجويان تازه ازدواج 
كرده باش��د، اكنون قرباني نگاه هاي سرمايه محور 
و اقتصادزده مديران دانش��گاه ها شده است و ديگر 
چنين هزينه كردهايي براي دانشگاه ها »نمي صرفد«! 
البته در شرايطي كه نظام دانشگاهي كشور شتاب 
شگفت آوري به سوي خصوصي س��ازي- بخوانيد 
پولي ش��دن- پيدا كرده اس��ت و در كنار گسترش 
آموزش هاي آزاد امكانات رفاهي دانش��جويي نيز با 
روندي خزنده به بخش خصوصي واگذار مي شود، 
نبايد هم انتظار تفكر فرهنگي از مديران آموزش عالي 
كشور داشت. وام هاي ازدواج دانشجويي نيز كه زماني 

انگيزه اي هر چند كم رمق و مقطعي براي دانشجويان 
مايل به ازدواج ايجاد مي كرد، اكنون به يك س��فر 
زيارتي يا برگزاري جشني دسته جمعي تقليل يافته 
است. در كنار اين موارد، با تغيير دولت و كنار گذاشته 
شدن طرح مسكن مهر - كه انگيزه اي براي ازدواج 
جوانان فراهم مي نمود- ش��رايط براي خطر كردن 
جوانان و قدم گذاشتن در عرصه مسئوليت پذيري 
اجتماعي سخت تر ش��ده و دور از انتظار نيست اگر 
جوانان عطاي ازدواج را به لقايش ببخشند! در كنار 
چاره انديشي براي مسائل فوق، دانشگاه ها مي توانند 
با پرداخت حق��وق مكفي به دانش��جويان در ازاي 
انجام امور پژوهشي و ساير امور دانشگاهي، بخشي 
از مشكالت اقتصادي دانشجويان را برطرف كنند. 
نهادهاي فرهنگي دانشگاه و خصوصاً نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري در دانشگاه ها نيز بايد سازوكاري 
براي ايجاد زمينه آشنايي دختران و پسران هم كفو 
و مشاوره هاي همه جانبه ازدواج فراهم آورند و از اين 
طريق راه را براي ازدواج دانشجويان هموار نمايند. در 
پايان، با توجه به نكاتي كه ذكر آن رفت، بايستي اين 
سؤال را از مسئوالن آموزش عالي كشور پرسيد كه در 
سياستگذاري براي كاهش سن ازدواج، افزايش ميزان 
ازدواج و حل مشكالت پيش روي آن، »دانشگاه كجا 

ايستاده است«؟
* آمارهاي ذكر شده، از گزارش مديركل دفتر آمار و 
اطالعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور كه در 
مهرماه جاري در رسانه هاي گروهي منتشر گرديده 

گرفته شده است.
 * كارشناسي ارشد جامعه شناسي
 دانشگاه تهران

 گزارشي تحليلي پيرامون نظام آموزشي و ازدواج

ازدواج از دختران تحصيلكرده سبقت گرفته است!

شما كه در دانش��گاهيد، فعاليت شما فعاليت دانشگاهى 
است؛ بايد درس بخوانيد، تحقيق كنيد، به فكر نظريه سازى 
باشيد. الگو گرفتن بى قيد و شرط از نظريه پردازهاى غربى 
و ش��يوه ترجمه گرايى را غلط و خطرن��اك بدانيد. ما در 
زمينه علوم انسانى احتياج داريم به نظريه سازى. بسيارى 
از حوادث دنيا حتى در زمينه هاى اقتصادى و سياس��ى و 
غيره، محكوِم نظرات صاحب نظران در علوم انسانى است؛ 
در جامعه شناسى، در روان شناسى، در فلسفه؛ آنها هستند 
كه شاخص ها را مشخص مي كنند. در اين زمينه ها ما بايد 
نظريه پردازى هاى خودمان را داشته باشيم و بايد كار كنيم؛ 
بايد تالش كنيم؛ دانشجو بايد تالش كند. دانشجو و محيط 
دانشگاه بايد نگاه كالن به هدف هاى انقالب داشته باشد؛ 
دنبال آنها برود. مراقب باشيد دشمن نتواند از محيط دانشگاه 
و از عنصر دانشجو و استاد استفاده كند. اين آن چيزى است 
كه من روى آن تأكيد مي كنم. مى بينيد يك حادثه كوچكى 
اتف��اق مى افتاد، ح��اال در همين دانش��گاه خودتان، يك 
تعدادى مثاًل شايد در يك قضيه اى گله مندند، معترضند؛ 
ببينيد بالفاصله در دنيا روى آن تفسير مي گذارند، تحليل 
مي گذارند، نه با جهتى كه آن دانشجو به خاطر آن جهت 
اين حركت را انجام داده، اين اقدام را كرده بلكه درست در 
نقطه مقابل آن جهت. يعنى حاكميت را، نظام را، اسالم را 
زير سؤال مي برند با اين وسائل. بايد هشيار بود؛ در محيط 

دانشگاه اين هشيارى از هميشه الزم تر است.
14ارديبهشت87

سوءاستفاده دشمن از دانشجو و استاد

    از امروز 26 آذر آغاز مي ش��ود: پياده روي كاروان هاي 
دانشجويي به سمت كربال

    مصوبات جلسات شوراي اقتصاد دانشگاه آزاد: تأسيس 
ش��ركت س��رمايه گذاري به جاي وابس��تگي به ش��هريه 

دانشجويان
    بيانيه اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان مستقل: 
وزارت خارج��ه اق��دام امريكايي ه��ا را بي پاس��خ نگذارد/ 

»غني سازي 20درصد را آغاز كنيد«
    وزير علوم: تعويض رؤساي دانشگاه ها طي نظرسنجي 
از تشكل هاي دانش��جويي و اعضاي هيئت علمي صورت 

مي گيرد. 
     محسن هاشمي در تهران مركز: انجام ساخت و ساز دو 

ميليون مترمربع پروژه در دانشگاه آزاد
   توفيقي: وزارت علوم با س��هميه بندي جنس��يتي در 

دانشگاه ها مخالف است. 
    معاون امور دانشجويان داخل وزارت علوم: الزام دانشگاه ها 

به تشكيل شوراي صنفي
    پس از دانشگاه پيام نور، رؤساي دانشگاه هاي گيالن و 

اصفهان هم تغيير كردند. 
*  در بيانيه شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي بررسي 
شد: جايگاه تقويت ساخت دروني نظام و اقتصاد مقاومتي در 

عملكرد اقتصادي دولت

هم اتاق شدن با دانشجويان
يه گروه تشكيل داده بود كه مأموريت ويژه اي داشت. بچه هاي 
اين گروه از طرف رهبرشون مأمور بودن با دانشجوهايي كه 
تو بعضي از زمينه ها ضعيف هستن، هم اتاق 
بشن و بعد از اينكه با طرف صميمي شدن، 
يواش يواش مسائل ديني و اعتقادي رو بهشون 
ياد بدن. اولش فكر مي كرديم اين كار بي فايده 
باشه ولي بعداً نتايجش رو ديديم. مثالً بعضي 
از دانشجوها كه حتي اعتقادي به حفظ ظاهر و 
پوشيدن لباس مناسب شأنشون نداشتن، بعد 
از يه مدتي نماز شب مي خوندن. حتي بعضيا 
اونقدر پيشرفت داشتن كه لياقت شهادت 
پيدا كردن. بعضيا هم يه مسئوليت هايي گرفتن كه به هركسي 

نمي دادن و در ظاهر باالتر از سن خدمتشون بود.
 شهيد محمدجعفر نصراصفهاني 

خبر تيتر

نيروي كار ارزان
   زهرا صالحي

مريم حدود ش��ش ماه بود كه از دانش��گاه فارغ التحصيل 
شده بود، مانند بيشتر دختراني كه دوره ليسانس را تمام 
مي كنند، دو هدف داش��ت؛ يكي كنكور ارش��د و ديگري 
پيدا كردن كار. خانواده اش مانع از اين مي شدند كه در هر 
محيطي وارد ش��ود، به همين علت بود كه فكر مي كرد از 
قافله دوس��تانش عقب افتاده و حس مي كرد تمام درها به 
رويش بسته است، براي چندين ش��ركت رزومه فرستاده 
بود، هر آگهي كه مي ديد تماس مي گرفت يا فرم پر مي كرد 
و آخر شب، بي حوصله جلو تلويزيون مي نشست و به معضل 
بيكاري جوانان فكر مي كرد. ساعت 6 عصر بود، در اين فكر 

بود »كاش يكي پياده بشه من بشينم« و به صندلي هاي پُر 
اتوبوس نگاه كرد. چند ماهي مي شد كه در شركتي مشغول 
به كار شده بود، س��اعت كارش زياد بود، ولي هنوز حقوقي 
دريافت نكرده بود، هر ش��ب به م��ادرش مي گفت »كاش 
كارفرماها به اين مسئله كه مي گويند تا عرق كارگر خشك 
نشده بايد مزدش را داد كمي بيشتر بها مي دادند.« بعضي 
روزها سرحال و پرانرژي بود و بعضي روزها حوصله خودش 
را هم نداشت، گاهي فكر مي كرد، شايد فيزيك بدني يك 
خانم مناس��ب كار هرروزه و تكراري نيست. همانطور كه 
به صندلي ها نگاه مي كرد، موبايلش زنگ خورد، عمويش 
بود، گوشي را برداشت و سالم كرد. عمو برايش كاري پيدا 
كرده بود، وقتي ش��رايط را گفت، فهميد آنچنان تفاوتي با 
محل كار فعلي اش ندارد، عمويش اصرار داشت كه مريم آن 
كار را بپذيرد ولي مريم جديداً به تناقضي رسيده بود بابت 
اينكه »آيا واقعاً مي خواهد كار كند؟ آيا واقعاً الزم است كه 
حتماً كاري داشته باشد؟« مريم براي آنكه محبت عمويش 
را جبران كند، گفت كه مي تواند از هم دانش��گاهي هايش 
فردي را معرفي كند، پرسيد »هم آقا مي شناسم و هم خانم 
كه مناسب كارتان باشد.« عمو قبول كرد و شرايط را دوباره 
توضيح داد و در ميان صحبت هايش جمله اي گفت كه باعث 
شد مريم باقي حرف هاي عمويش را ديگر نشنود، انگار همان 
يك جمله تمام تناقض هايش را حل كرده  بود.  از خودش 
پرسيد »چند ماه است يك صفحه كتاب نخوانده ام؟ با مامان 
درس��ت صحبت نكرده ام؟ چند ماه است فراموش كرده ام 
چقدر چيز در اين دنيا هس��ت كه بايد ياد بگيرم! چند ماه 
اس��ت كه زندگي نكرده ام؟« با خودش تكرار كرد »عمرم، 
ساعت هاي جوانيم« از اتوبوس كه پياده شد، به خيابان نگاه 
كرد و بعد به آس��مان و درختان و ساختمان هاي دود زده، 
به اين فكر كرد كه تك تك قدم هايش چه سودي به حال 
خودش، خانواده اش و ديگران دارد؟ قرار نبود همين طور 
درجا بزند؟ احساس كرد نيرويي قوي پيدا كرده براي اينكه 
فردا اس��تعفايش را روي ميز مديرش بگ��ذارد. عمو گفته 
بود »البته خانم باش��ه بهتره. نيروي كار ارزانه، بصرفه ترم 

هست.«

زندگي دانشجويي

دخت�ران تحصيلك�رده مايلن�د 
تحصيلك�رده  پس�ران  ب�ا 
ازدواج كنن�د و وقت�ي در مقاب�ل 
دخت�ران تحصيلك�رده، پس�ران 
تحصيلك�رده اي كه داراي ش�غل 
هم باش�ند به ميزان كاف�ي وجود 
نداشته باشد، در بسياري از موارد 
موجب افزايش سن ازدواج دختران 
و حتي گزينش تجرد قطعي از جانب 
آنان مي گ�ردد؛ با توج�ه به عالقه 
همسرگزيني پسران ايراني از ميان 
دخت�ران كوچك تر از خ�ود، اين 

مسئله تشديد نيز خواهد شد

حضرت ام�ام ت�ا زمان پي�روزي 
انقالب اس�المي 128 پي�ام براي 
دانشجويان داخل و خارج از كشور 
صادر ك�رد كه اين تع�داد پيام رد 
و بدل ش�ده نش�ان از اهميت اين 
قش�ر در روند مبارزات عليه رژيم 
پهلوي بود. ش�خصيت هاي مبارز 
سياس�ي و مذهبي چون آيت اهلل 
طالقاني، دكتر ش�ريعتي و استاد 
ش�هيد مرتضي مطه�ري از جمله 
ش�خصيت هاي اثرگذار بر جنبش 

دانشجويي در آن دوران بودند

آقاي ضرغامي! جنايات فتنه گران
 در سال ۸۸ را يادآوري كنيد

هف��ت دفت��ر انجم��ن اس��المي در بياني��ه اي خطاب 
ب��ه ضرغامي ب��ه مناس��بت 9دي خواس��تار بازخواني 
جنايت هاي فتنه گران در س��ال 88 شدند. بخش هايي 
از اي��ن بياني��ه بدين ش��رح اس��ت:»ضمن تش��كر از 
حضرتعالي جه��ت روش��نگري هاي صدا و س��يما در 
رابطه با جنايت هاي فراموش نشدني فتنه سال 88، از 
جنابعالي مصرانه خواستاريم كه همچنان و به ويژه در 
اين ايام حماسي نسبت به روشنگري و بيان واقعيت هاي 
فتنه براي افكار عمومي همت كني��د و با تكيه به آيه » 
يَُجاِهُدوَن فِي َس��ِبيِل اهللِهّ َوالَ يََخاُفوَن لَْوَم��ةَ آلئٍِم َذلَِك 
َفْضُل اهللِهّ يُْؤتِيِه َمن يََشاء َواهللُهّ َواِسٌع َعلِيٌم « از هجمه هاي 
پوشالي آنان كه دستش��ان در آن جنايت بزرگ آلوده 

است، ترديدي به خود راه ندهيد.«

بودجه 93 و دانشگاه هاي كشور
دكتر جواد هروي نماينده كميس��يون آموزش در تلفيق 
گفت: درصورتي كه بتوان توزيع اعتبارات را براساس سرانه 
دانشجويي ساماندهي كرد و به كميسيون تلفيق ارائه داد 
يك حركت عظيم و يك انقالبي در آموزش عالي به وجود 
آورده ايم كه براساس آن عدالت آموزشي ايجاد خواهد شد. 
وي افزود: متأسفانه در بودجه 93 اختصاص نيم درصد رشد 
ساليانه پژوهش از درآمد ناخالص ملي ديده نشده است كه 
بايد پيگيري كنيم.  نماينده كميسيون آموزش در تلفيق 
در خصوص نگاه ويژه به بودجه 10 دانشگاه برتر در اليحه 
بودجه سال 93 گفت: 10 دانشگاه برتر بر اساس ماده 15 
قانون برنامه پنجم متفاوت ديده شده اند و در جايگاه خود 

محفوظ هستند. 

 شوراي عالي گزينش
وزير را استيضاح مي كند!

زهره طبيب زاده عضو كميس��يون آموزش و تحقيقات 
مجلس گفت: روز شنبه23 آذر به علت پيگيري وضعيت 
126 دانشجويي كه از تحصيل منع ش��ده بودند و بعد 
از دولت يازدهم با حكم توفيقي به تحصيل بازگش��ته 
بودند به ش��وراي عالي گزينش در س��ازمان سنجش 
مراجعه كرديم و س��وابق و پرونده هاي اين دانشجويان 
را براي بررسي خواس��تيم ولي مسئول ش��وراي عالي 
گزينش با رفتاري برخالف قان��ون اعالم كرد كه اجازه 
نداريم پرونده اين افراد را در اختيار شما قرار دهيم. در 
صورتيكه پذيرش اين 126 نفر با تناقضات زيادي روبه رو 
است. به طور مثال در يكي از موارد از وزارت اطالعات در 
مورد يكي از آنها استعالم شده و وزارت اطالعات با ادامه 
تحصيل فرد مذكور مخالفت كرده بود اما شوراي عالي 
گزينش سرخود اعالم كرده بود كه اين دانشجو با دادن 

تعهد مي تواند به تحصيل ادامه دهد. 
وي اضافه كرد: اعضاي كميس��يون آموزش قصد داشتند 
قبل از اقدام به استيضاح وزير علوم از چرايي يا درست و غلط 
بودن اطالعات درباره اين 126 دانشجو مطلع شوند و جلو 
كار پرهزينه استيضاح وزير در صحن مجلس گرفته شود، اما 
با امتناع شوراي عالي گزينش از ارائه اطالعات صحيح اجباراً 

به سمت استيضاح وزير در صحن مجلس مي رويم. 

دانشگاه چه خبر

راه اينجاست!
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