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نمايش��گاه بين المللي كت��اب ته��ران اگر چه 
بيس��ت وهفتمين س��ال برگزاري خود را پشت 
سر مي گذارد، اما با مشكالت حل نشده   بسياري 
مواجه اس��ت؛ مشكالتي كه همه س��اله در ايام 
نمايشگاه در فضاي رس��انه اي مطرح مي شود و 
پس از آن به كلي فراموش ش��ده و در نمايشگاه 

سال بعد دوباره تكرار مي شود. 
ش��ايد عجيب به نظر بيايد اما اولين نقطه  ضعف 
نمايش��گاه كتاب تهران دقيقاً مس��ئله اي است 
كه معموالً به عنوان نقطه  قوت نمايش��گاه از آن 
ياد مي شود. اين مسئله چيزي نيست جز تعداد 
بس��يار زياد بازديدكنندگان. طبق آمار وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمي، نمايش��گاه كتاب در 
سال گذش��ته حدود 6ميليون نفر بازديدكننده 
داشته است كه براي نمايشگاه امسال نيز چنين 
بازديدي پيش بيني مي شود اما پرسش اينجاست 
كه آيا تعداد بسيار زياد بازديدكنندگان نمايشگاه 
كتاب تهران، مي تواند دليلي ب��ر كارنامه  موفق 
متوليان امر كتاب و كتابخواني در كشور باشد يا 
اينكه اين امر خود گواه مشكالت حل نشده اي 

در حوزه  كتاب است؟
با مروري بر آم��ار بازديدكنندگان نمايش��گاه، 
درخواهي��م ياف��ت ك��ه درص��د باالي��ي از 
بازديدكنن��دگان را شهرس��تاني ها تش��كيل 
مي دهند و در اين ميان تهراني ها سهم كمتري 
دارند؛ به طوري كه در نمايش��گاه سال گذشته 
53/6 از بازديدكنن��دگان شهرس��تاني و 46/4 
تهراني بوده اند. در اي��ن زمينه بايد گفت هزينه  
س��فر به تهران براي يك دانشجوي شهرستاني 
100هزار تومان تمام مي ش��ود و معاونت هاي 
فرهنگي- اجتماعي دانشگاه ها اگرچه همه ساله 
بودجه اي براي اعزام دانشجويان به تهران در نظر 
مي گيرند، اما اين بودجه در حد و اندازه اي نيست 
كه كفاف س��فر تعداد باالي دانش��جويان براي 

نمايشگاه را بدهد. 
حال پرسش اينجاست كه چنين آماري با وجود 
هزينه هاي باالي س��فر به تهران و مشكالتي از 
قبيل اسكان و... براي دانشگاهيان و كتابخوانان 

شهرستاني، چگونه قابل تحليل است؟
پاس��خ به اين س��ؤال خيلي مش��كل نيس��ت. 
از  مختص��ري  پرس وج��وي  كافي اس��ت 
بازديدكنندگان شهرس��تاني به عمل آوريم تا 
مشخص ش��ود علت حضورش��ان در نمايشگاه 
كت��اب ته��ران، پيش از ه��ر چيز پيدا نش��دن 
بس��ياري از كتب در شهرستان هاست به طوري 
كه تنها كتب پرفروش دانش��گاهي و كنكوري 
در بس��ياري از شهرس��تان ها يافت مي ش��ود و 
دانشجويان شهرستاني در زمينه  ساير كتاب ها 
با محدوديت شديدي مواجهند. بنابراين طبيعي 
است كه اساتيد و دانشجويان شهرستاني  فرصت 
نمايش��گاه كتاب ته��ران را غنيمت ش��مرده و 
با وج��ود هزينه هاي ب��اال و دردس��رهاي زياد، 
هر طور ش��ده خود را به نمايش��گاه برس��انند. 
نمايش��گاه هاي كتاب اس��تاني هم از كيفيت و 
كميت قابل قبولي برخوردار نيستند و نمي توانند 
نياز قشر دانش��گاهي و كتابخوان شهرستاني را 
برطرف كنند. در صورتي كه اگر وزارت فرهنگ 
به ج��اي اكتفا نم��ودن به برگزاري نمايش��گاه 
كتاب تهران و نمايش��گاه هاي اس��تاني ضعيف 
به تقويت ش��بكه هاي مويرگي توزيع كتاب در 

نقاط مختلف كش��ور پرداخت��ه و چرخه  توزيع 
كتاب را سروساماني بدهد، ديگر نياز به دست و 
پا شكستن براي حضور در نمايشگاه كتاب تهران 

وجود نخواهد داشت. 
مس��ئله  ديگر، فروش اينترنتي كتاب است كه 
مي تواند عدم دسترسي مخاطب شهرستاني به 
كتاب مورد نيازش را جبران كند اما هزينه  ارسال 
پستي كتب آنقدر باالس��ت كه خريد و فروش 
اينترنتي كتاب عماًل مقرون به صرفه نيست. در 
حالي كه بايد با هدف كمك به شكل گيري شبكه  
توزيع كتاب در كشور، هزينه  پستي ارسال كتاب 
براي سايت هاي فروش اينترنتي به حداقل برسد 
تا خأل ناش��ي از عدم وجود شبكه هاي مويرگي 

توزيع كتاب در شهرستان ها جبران شود. 
در ارتباط با گسترش كتابفروشي هاي باكيفيت 
در نقاط مختلف كشور، نكته  قابل تأمل ديگري 
نيز وجود دارد و آن اين است كه اساساً برگزاري 
نمايشگاه كتاب با سبك و سياق حاضر، خود 
نه تنها به تقويت شبكه هاي توزيع كتاب كمك 
نمي كند كه مانعي بر سر راه آن ايجاد مي نمايد. 
توضيح اينكه نمايش��گاه هاي كتاب��ي كه در 
حال حاضر در كش��ور برگزار مي شود، بيش از 
آنكه كاركرد »نمايش��گاهي« داش��ته باشد، 
كاركرد »فروش��گاهي« دارد. اين امر موجب 
مي ش��ود مخاطب بخش زيادي از نيازش را از 
نمايشگاه كتاب تأمين كند. در نتيجه  اين امر، 
كار كتابفروشي صرفه  اقتصادي نخواهد داشت 
و بسياري از شهرس��تان ها از كتابفروشي هاي 
خ��وب مح��روم خواهن��د مان��د و حت��ي 
كتابفروش��ي هاي تهران نيز تضعيف خواهند 

شد. در حالي كه اين نكته را نبايد فراموش كرد 
ك��ه كاالي فرهنگي، از جمل��ه كتاب، كااليي 
اس��ت كه بايد هميش��ه در دس��ترس باشد و 
مخاطب نمي تواند تمام نياز خود به كتاب در 
طول يك  سال را پيش بيني كند و همه  آن را 
از نمايش��گاه كتاب تأمين نمايد. لذا برگزاري 
نمايشگاه به اين سبك و س��ياق، شبكه هاي 

توزيع را تضعيف خواهد كرد. 
گذش��ته از موارد ف��وق، در مورد تع��داد باالي 
بازديدكنندگان، به نكته  ديگري هم بايد اشاره 
كرد و آن اينكه بس��ياري از بازديدكنندگان را 
دانش��جويان و دانش آموزاني تشكيل مي دهند 
كه به قصد خريد كتب كمك درسي به نمايشگاه 
كتاب تهران آمده اند. طبق آمار منتش��ر شده، 
در نمايشگاه امس��ال حدود 140 ناشر آموزشي 
ش��ركت كرده اند كه همچون دوره هاي گذشته 
پيش بيني مي شود س��هم زيادي از آمار فروش 
كتاب را ب��ه خود اختصاص دهن��د. بنابراين در 
اس��تفاده از آمار بازديدكنن��دگان براي تحليل 
ميزان مطالعه و تمايل به كتاب در كش��ور، با در 
نظر گرفتن سهم كتاب هاي كمك آموزشي در 
آمار فروش كتاب و همين طور بازديدكنندگان، 

بايد با احتياط بيشتري عمل كرد. 
مس��ئله  ديگري كه در رابطه با نمايش��گاه بايد 
بدان پرداخت، خدمات نمايش��گاه كتاب تهران 
براي بازديدكنندگان است. يكي از اين خدمات، 
در دس��ترس بودن اطالعات كت��ب موجود در 
نمايش��گاه و امكان جس��ت وجوي آن از طريق 
س��ايت اينترنتي نمايش��گاه كتاب اس��ت كه 
خوشبختانه براي نمايشگاه امسال فراهم شده 

اس��ت و مخاطبان مي توانند قب��ل از حضور در 
نمايشگاه، از طريق جست وجوي عنوان كتاب، 
غرفه  ناش��ر مدنظر خود را پيدا كنند و نيازي به 
حضور در صف هاي طوالني جست وجوي كتاب 
در داخل نمايشگاه و اتالف وقت و خستگي ناشي 
از آن وجود نخواهد داشت. البته خدمات ساده  
ديگري مانند سامانه هاي تخصصي كارشناسي 
مش��اوره  كتاب و معرفي كتب و نويسندگان به 
مخاطبان، به صورت دقيق و براساس نوع كتاب و 
مخاطب، در نمايشگاه امسال نيز همچنان ناديده 
گرفته شده است و بسياري از بازديدكنندگان كه 
در صورت وجود چنين سامانه اي مي توانند خريد 
هدف دار و مفيدي از نمايش��گاه داشته باشند، 
عماًل وقت خ��ود را به نمايش��گاه گردي تفنني 
صرف مي كنند و اس��تفاده  الزم را از نمايش��گاه 

نخواهند برد. 
از ديگ��ر نكات��ي كه منج��ر به كيفي��ت پايين 
نمايشگاه كتاب تهران مي شود، ضعف برنامه هاي 
جانبي نمايشگاه است. الزم به توضيح نيست كه 
6 ميليون بازديدكننده كه بخش زيادي از آنان 
را دانشجويان و دانشگاهيان تشكيل مي دهند، 
چه ظرفي��ت فرهنگي عظيمي ايج��اد مي كند 
كه درصورت اس��تفاده  درس��ت از آن مي تواند 
تحوالت مهم��ي در فضاي فرهنگي كش��ور به 
وجود  آيد. در ش��رايطي كه اغل��ب برنامه هاي 
جنبي نمايشگاه در ميزگردها و سخنراني هاي 
تكراري و خسته كننده، آن هم با حداقل كيفيت، 
خالصه مي ش��ود، جاي برنامه ه��اي فرهنگي 
جدي و هدف��دار در زمين��ه  تروي��ج حجاب و 
عفاف، ترويج فرهنگ مطالع��ه، آموزش اخالق 
ش��هروندي، تقويت بناي خانواده و همين طور 
ويژه برنامه هاي دانشجويي در قالب هاي جذاب 
و متنوع خالي اس��ت در حالي كه بازديدكننده  
نمايش��گاه نبايد به حال خود رها شده و وقتش 
تنها صرف نمايشگاه گردي شود، بلكه بايد با در 
نظر گرفتن برنامه هاي جذاب، كوله بار مخاطب 

را پر كرد و او را دست پر به خانه فرستاد. 
در ادامه بايد به مش��كل اس��كان دانش��جويان 
شهرستاني هم اشاره كرد. وسعت نمايشگاه كتاب 
تهران و ميزان قابل توجه خريدهاي دانشجويان، 
موجب مي شود دانشجويان شهرستاني نيازمند 
اسكان شبانه در تهران باشند و ادامه خريد را به 
روز بعد موكول كنند اما اين امر هميش��ه يكي 
از نگراني هاي دانش��جويان را تشكيل مي دهد 
به طوري كه بسياري از دانش��جويان مجبورند 
بازديد خود از نمايش��گاه كت��اب را در يك روز 
خالصه كنند و سختي هاي آن را به جان بخرند. 
اگر چه براي رفاه حال دانش��جويان شهرستاني 
از سوي نمايشگاه كتاب تهران پنج سوله 200 
متري براي اسكان آنان در حرم امام خميني)ره( 
در نظر گرفته اس��ت، ام��ا محدوديت ظرفيت و 
ضعف امكانات مانعي بر س��ر راه اسكان مناسب 

دانشجويان است. 
در نهايت بايد به اين نكته اشاره كرد كه مسئوالن 
امر كتاب در كشور بيش از آنكه خود را ملزم به 
ارائه  آمار از نمايش��گاه كتاب تهران بدانند، الزم 
است فكري به حال افزايش هر چه بيشتر كيفيت 
نمايشگاه و به حال مشكالتي كه هر ساله تكرار 

مي شوند، بنمايند. 
*كارشناسي ارشد جامعه شناسي جوانان

 علم آموزي براي دخت��ران و زنان هر جامعه، 
امري ضروري محسوب مي شود، چراكه مادران، 
پرورش دهندگان نسل هاي آينده و منشأ رشد 
خانواده هستند و البته ميزان اندوخته علمي 
آنها مي تواند تا حد زيادي آينده اي با س��طح 
س��واد و فرهنگ باال را ب��راي جامعه تضمين 
كند. با يك نگاه مثبت مي توان گفت امروزه در 
كشور ما، اكثر دختران از تحصيالت دانشگاهي 
برخوردارند و چي��زي ح��دود 60درصد آمار 
دانشجويي را به خود اختصاص داده اند، اما بايد 
ديد اشتغال دختران به تحصيل در همه رشته ها 

از چه ميزان ضرورت برخوردار است؟
توجه به اين نكته بسيار مهم است. به طور مثال: 
آيا براي دختران الزم اس��ت در رشته هايي كه 
روحيه مردان��ه مي طلبد، تحصي��ل كنند؟ آيا 
اين امر به روحيه زنانه آنان آسيب نمي رساند؟ 
اگر بخواهيم از زاويه اي ديگر به بررسي تبعات 
تحصيل زنان در رش��ته هاي مردانه بپردازيم، 
بايد دانس��ت كه در تمام جوامع، نيروي كار زن 
به مراتب از نيروي كار مرد ارزان تر است بنابراين 
كارفرمايان به اس��تخدام نيروي ارزان تر مايل 
هستند. مثالً اگر بخواهند يك تكنسين استخدام 
كنند، از بين دو گزينه )يكي مرد و ديگري زن( 
به دليل حق��وق كمتري كه ب��ه زن مي دهند، 
ترجيح مي دهند نيروي زن را استخدام كنند؛ 
در نتيجه با تحصيل زنان در رشته هاي مردانه و 
جذب آنها در بازار كار، به مرور فرصت هاي شغلي 
براي مردان كمتر مي شود. وقتي اين فرصت از 
مردان گرفته شد، مردان براي كسب درآمد دچار 
مشكل مي شوند و بالطبع نمي توانند ازدواج كنند 
و تش��كيل خانواده دهند و اين امر موجب باال 

رفتن سن ازدواج و كم شدن فرصت هاي ازدواج 
براي دختران مي شود. 

 پس مي بينيم كه اين مسئله به صورت مستقيم 
روي زندگي خود دختران نيز تأثير مي گذارد. با 
باال رفتن سن ازدواج، قابليت باروري براي زنان 
كوتاه تر مي شود و اين يكي از عوامل تك فرزندي 
در بيشتر خانواده هاس��ت و به تبع آن جامعه 
از نيروي جوان و ت��ازه باز مي مان��د و با پيري 
نسل روبه رو مي ش��ود و به مرور زمان، نشاط و 

سرزندگي از كشور رخت برمي بندد. 
حال بگذري��م كودكاني ك��ه در خانواده هاي 
تك فرزند بزرگ مي ش��وند، با چه مش��كالتي 
روبه رو خواهند شد. با اين وجود، تحصيل زنان 
امر واجبي است، به شرط آنكه در انتخاب رشته 
تحصيلي و ش��غل آينده خود تأمل بيش��تري 
داشته باشند. مثاًل تحصيل تعدادي از زنان در 
رشته هاي مختلف پزشكي و علوم انساني الزم 

است، زيرا جوامع اسالمي يا حتي غيراسالمي، 
به پرورش اس��تعداد هاي زن احتي��اج دارند و 
تحصيل آنان در رشته هاي علوم انساني، براي 
پروراندن خود و نسل آينده كشور، مقدمه اي بر 
رشد و پيشرفت جامعه است. دختران و زناني 
كه وارد رشته هاي فني و مغاير با روحيه حساس 
خود مي ش��وند، به مرور زمان س��ختي كار بر 
سختي افكار آنها اثر مي گذارد و تك بعدي شدن 
آنها در صورت عدم توجه به ساير ابعاد زندگي، 
موجبات تغيير معيارها و ذائقه منحصر به فرد 

آنان را فراهم مي آورد.
 نكته حائز اهميت ديگر در اين زمينه، پديده 
دختران تحصيلكرده مجرد اس��ت، زيرا اكثر 
قريب ب��ه اتفاق دختران��ي كه م��دارج باالي 
تحصيلي را طي مي كنند، براي ازدواج به دنبال 
مردي هستند كه از نظر س��طح سواد هم رده 
خودش��ان باش��د و با توجه به تعداد نامساوي 

دختران و پسران تحصيلكرده، عده زيادي از اين 
دختران تا سنين باال تن به ازدواج نمي دهند و 
در نتيجه كشور با مش��كالت ذكر شده روبه رو 

مي شود. 
 انتظار آن مي رود كه دختران با علم به نيازهاي 
جامع��ه، توانايي هاي خود و توج��ه به كرامت 
شخصيتي شان، براي انتخاب رشته تحصيلي 
و كسب درآمد در آينده به مسائل جانبي مهم 
نيز بينديشند. گزينش معيارهاي مناسب براي 
ازدواج، آمادگي براي پرورش فرزندان و ايجاد 
زمينه هاي رشد فردي در جهت منافع جمعي 
خانواده و جامع��ه، مي تواند از اساس��ي ترين 
وظايف اين گروه باشد كه دانشگاه و تحصيالت 
تكميلي يكي از روش هاي كس��ب اطالعات و 

آماده سازي ذهني براي زنان است. 
در اينج��ا بايد خاطرنش��ان ك��رد نكته اي كه 
دختران و پسران جوان كمتر به آن فكر مي كنند 
و گاهي از آن گريزانند؛ تحصيل بعد از ازدواج 
است، در حالي كه همين راهكار هم مي تواند به 
باالبردن سطح س��واد جامعه كمك كند و هم 
بسياري از مش��كالتي را كه به آنها پرداختيم، 
برطرف نمايد. تحصيل بعد از ازدواج، به شرط 
حفظ تعادل در روابط همسران، مديريت امور 
يك زندگي شايس��ته و منافات نداشتن اوقات 
مفيد طرفين براي درس و با هم بودن، قابليت 
رش��د و تكامل دونفره را به هم��راه دارد. البته 
هر دو نفر زن و م��رد بايد قدرت تصميم گيري 
در جهت انتخ��اب اولويت هاي قب��ل و بعد از 
ازدواج شان را داشته باشند، در غير اين صورت 
تزاحم افكار و آرمان ها شكل مي گيرد و موجب 

از هم گسيختگي زندگي مشترك مي شود. 

مشكالت دانشجويان در نمايشگاه كتاب تكراري است 

كتاب هاي گران و بن هاي ناكافي!

چند سال قبل اينگونه نبود
فكر كنيد، بگوييد، بنويسيد، در مجامع خودتان منعكس 
كنيد آن كرسي هاي آزادانديشي را كه من صد بار- با كم 
و زيادش- تأكيد كردم راه بيندازي��د و اينها را هي آنجا 
بگوييد، اين مي شود يك فضا. وقتي يك فضاي گفتماني 
به وجود آمد، همه در آن فضا فكر مي كنند، همه در آن 
فضا جهت گيري پي��دا مي كنند، هم��ه در آن فضا كار 
مي كنند؛ اين همان چيزي اس��ت كه شما مي خواهيد. 
بنابراين اگ��ر چنانچه اين كاري كه ش��ما مثاًل در فالن 
نشستتان، در فالن مجموعه دانشجويي تان كرديد، فكري 
كه كرديد، ترجمه  عملياتي نشد، به صورت يك قانون يا 
به صورت يك دستورالعمل اجرايي درنيامد، شما مأيوس 
نشويد، نگوييد پس كار ما بي فايده بود، خير. من به شما 
عرض كنم در اين 15، 16 س��ال اخي��ر، همين حركت 
علمي اي كه آغاز شده، همين جور آغاز شده، همين جور 
امروز علم شده يك ارزش؛ چند سال قبل اينجوري نبوده. 

ما همين طور روز به روز هي پيش رفتيم. 
1390/7/13

  شهريه دانشگاه هاي غيردولتي در سال تحصيلي آينده بين 20 
تا 25درصد افزايش مي يابد. 

  جنبش عدالتخواه دانشجويي: عدم معرفي محكومان مفاسد 
اقتصادي از س��وي قوه قضائيه حاش��يه امني براي اين مجرمان 

فراهم كرده است.
  عارف درصدد راه اندازي دانشگاه غيرانتفاعي»خوارزمي«.

  بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت: دانشجويان در صورت 
تكرار حضور سران فتنه در دانشگاه برخورد انقالبي مي كنند. 

  مستند هس��ته اي »گام نهايي« امروز سه شنبه در دانشكده 
مديريت دانشگاه تهران رونمايي مي شود. 

  س��هم توليد علم ايران در س��ال 92 از كل توليد علم جهان 
1/5درصد بوده است. 

  خريد 200 ميلياردي از نمايش��گاه تجهيزات آزمايش��گاهي 
ساخت ايران.

  رئيس سازمان بسيج دانش��جويي: در برخي از بخشنامه هاي 
معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد، ابالغيه هايي خالف قانون و عليه 

بسيج دانشجويي صادر شده است. 
  محققان دانشگاه شريف مشكل ترمز مترو را حل كردند. 

  نامه 12 هزار نفري دانشجويان به ضرغامي بابت دادن تريبون 
به منتقدان توافقنامه ژنو.

  توفيقي: رئيس دانشگاه تهران را در نهايت وزير علوم انتخاب 
مي كند. 

منش دکتر شهرياري
يك مقطع��ي احس��اس كردي��م بي��ن اس��اتيد تضادها و 
دسته بندي هايي وجود دارد. معموالً چنين گروه بندي هايي 
در دانشكده هاي مختلف وجود 
دارد؛ اما احساس كرديم اين تيپ 
اساتيد را در دانشكده زياد تحويل 
نمي گيرند. دكتر ش��هرياري و 
دوستانش مي خواستند دانشكده 
فيزي��ك تبدي��ل به دانش��كده 
مهندس��ي هسته اي ش��ود، اما 
جبهه مقابلشان در برابر اين كار 
مقاوم��ت مي ك��رد. طيف دكتر 
شهرياري و دوستانش حزب اللهي 
بودند. طرف مقابلش��ان هم در 
ظاهر مذهبي بود؛ اما به راحتي درباره ديگران حرف و تهمت 
مي زدند. اما دكتر ش��هرياري و دوستانش حتي اجازه نمي 
دادند سر كالس هايش��ان از اختالفات صحبت كنيم. منش 

و اخالقشان اين بود.

تيتر خبر

ساعت 9 شب، زير برف

 عادله موسي نژاد
از پنجره بيرون را ن��گاه مي كنم، برف ريزي كه از صبح ش��روع 
به باريدن كرده بود س��نگين شده است. از ش��نبه ها متنفرم! از 
شش صبح تا هفت شب پشت سر هم كالس دارم. براي بار دهم 
نگاهي به ساعتم مي اندازم و بي صبرانه پايان كالس را به انتظار 
مي نشينم. استاد خسته نباشيد را كه مي گويد بلند مي شوم و به 
سرعت از در دانشكده مي زنم بيرون. بايد خيلي مواظب باشم كه 
سر نخورم، برف زيادي انباشته ش��ده. هر چند فكر نمي كنم كه 
ديگر به سرويس برسم اما تند و با احتياط به راه مي افتم. نزديك 
ايستگاه كه مي رسم آخرين سرويس را مي بينم كه در پيچ خيابان 
گم مي شود. آخ خ خ خ. . . دوباره طبق معمول شنبه ها جا ماندم! باز 
هم مجبورم با خط بيرون خودم را به خوابگاه برسانم. به سختي سر 
بااليي دانشكده را طي مي كنم و به سمت سر در دانشگاه مي روم. 
از دور بچه ها را مي بينم كه گروه گروه منتظر تاكسي ايستاده اند. 

من هم به جمعشان مي پيوندم. 
نيم س��اعتي مي گذرد اما هيچ اتوبوس��ي از جلوي دانش��گاه رد 
نمي شود. ديگر هوا كاماًل تاريك شده، به ناچار جلوتر مي روم تا 
شايد تاكسي بگيرم اما تعداد بچه ها خيلي زياد است. يك ساعت 
ديگر هم مي گذرد و من همچنان همانجا زير برف مانده ام! تقريباً 
همه رفته اند و به ندرت كسي از دانشگاه بيرون مي آيد. آنها هم كه 
تا حاال مانده اند يا خودشان ماشين دارند يا منتظر كسي هستند 

كه بيايد دنبالشان. 
ورودي خوابگاه فقط تا ساعت 9 است و من هنوز نمي دانم اين وقت 
شب چطور بايد خودم را به موقع برسانم. در همين فكرها هستم 
كه صدايي به گوشم مي خورد: ببخش��يد خانم، شما خيلي وقته 
اينجا وايستادين؟ خوشحال مي شوم كه ديگر تنها نيستم: آره، ولي 
كسي نگه نمي داره! چند دقيقه اي كه مي گذرد يك پرادو مشكي 
جلويمان توقف مي كند. پيش خودم احتمال مي دهم كه آشناي 
دخترك باشد. اما مرد شيشه را پايين مي آورد و با نگاهي خريدارانه 
و لبخندي بر لب رو به او مي گويد: سرما نخوري، برسونمت خانم. 
دخترك هم به چشم هاي مرد خيره مي شود و در پاسخ او كه حاال 

در جلو را هم باز كرده لبخند مي زند: مسيرم پارك ويه... 
من در حالي كه گيج شده ام نگاهم بي اختيار به پالتو قرمز، موهاي 
خوشرنگ و آرايش غليظ دختر خيره مي ماند. ماشين كه در برف 
محو مي ش��ود تازه به خودم مي آيم. ديگر سوزش دست هايم را 
احساس نمي كنم! چيزي در عمق چشم هايم مي جوشد. لبخند 

مي زنم و برف را از چادرم مي تكانم. 

دخترانه

زندگي دانشجويي

علي محمدزاده* 
       گزارش

تحصيل دختران در رشته هاي مردانه سرشار از تبعات است شهال خزايي
    گزارش 2

درخواست بسيج دانشجويي
 از آيت اهلل هاشمي رفسنجاني

بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف در پي اتفاقات 
مربوط به مستند »من روحاني هستم« بيانيه اي منتشر 
ك��رد. بخش هايي از اين بيانيه بدين ش��رح اس��ت: »... 
به شهادت تمام كس��اني كه اين مس��تند را ديده اند نه 
تنها اين مس��تند قصد تخريب شخصيت رئيس جمهور 
را ندارد، بلكه س��عي كرده ت��ا در برهه ه��اي مختلف، 
مواضع انقالبي ايشان را به تصوير بكشد... از جناب آقاي 
هاشمي رفس��نجاني هم درخواس��ت مي كنيم تا هرچه 
سريع تر نسبت به ش��فاف نمايي اذهان در مورد خاطره 
مطرح شده در مستند و ابهامات طرح شده در اين رابطه 

اقدام نمايند.«
-----------------------------------------

هشدار اساتيد دانشگاه
 شهيد بهشتي به وزارت علوم

بسيج اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي ضمن محكوم كردن 
حضور محمد خاتمي در صحن اين دانش��گاه بيانيه اي 
صادر كرد. بخش هايي از اين بيانيه بدين ش��رح است: 
»... ضمن محكوم نمودن حضور محمد خاتمي از اضالع 
مثلث فتنه در صحن مقدس دانشگاه به مسئوالن وزارت 
علوم و همچنين مديريت دانش��گاه شهيد بهشتي)ره( 
هش��دار مي دهد كه عرصه علمي اين دانش��گاه مقدس 
را جوالنگاه اهداف پليد و فتنه انگيزانه ننمايند و ضمن 
عذرخواهي از دانشجويان و اس��اتيد، اقدامات عملي در 
راس��تاي جلوگيري از بروز مجدد اين قبيل اقدامات را 

انجام دهند...«
-----------------------------------------

سخنراني يك فتنه گر 
در دانشگاه

گروه فلسفه و حكمت اسالمي دانشگاه اصفهان در نظر 
دارد امروز سه شنبه، جلسه سخنراني با عنوان »اخالق 
متجددانه« با حضور مصطفي ملكيان در اين دانش��گاه 
برگزار كند. مصطفي ملكيان تاكنون مقاله هايي مخالف 
با برخ��ي از چارچوب ه��اي دين در مج��الت اصالح و 
تجديدنظرطلب منتشر كرده و همچنين نقشي فعال در 
جريان فتنه 88 داشته است. به نظر مي رسد فتنه گران با 
انتخاب دانشگاه ها به عنوان تريبون و همچنين استفاده 
از نفوذ خود در وزارت علوم، ب��ه دنبال پيگيري مواضع 
و تبليغ افكار ضددي��ن و ضدنظام خود در دانش��گاه ها 

هستند. 
-----------------------------------------

هشدار بسيج دانشجويي 
به دانشگاه آزاد

رئيس سازمان بسيج دانشجويي گفت: در دولت جديد 
تقابل با نيروهاي ارزشي در دانش��گاه آزاد بسيار بيشتر 
شده است به طوري كه در برخي از بخشنامه هاي معاونت 
فرهنگي دانشگاه آزاد، ابالغيه هايي خالف قانون و عليه 

بسيج دانشجويي صادر شده است.
 همچني��ن ودود حي��دري افزود: درخواس��ت بس��يج 
دانش��جويي از رئيس جمهور براي حضور وي در بسيج 
دانشجويي يا حضور دانش��جويان بسيج در دفتر ايشان 
براي بررس��ي صحبت هاي رئيس جمهور در دانش��گاه 
شهيد بهش��تي بود كه تاكنون پاسخي از سوي روحاني 

دريافت نكرده ايم. 

دانشگاه چه خبر

راه اينجاست!
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