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حمايتمجلسازدانشجويانمتأهل

گشتنشریات

درباره تبعيض جنسيتي

بسيج دانش��جويي دانشگاه صنعتي
ش��ريف ،ش��ماره هش��تم نش��ريه
دانشجويي «ثمين» را منتشر كرد.
در اين شماره از نش��ريه دانشجويي
«ثمين» موضوع تبعيض جنس��يتي
بازكاوي شده اس��ت؛ تفاوت ذاتي زن
و مرد ،تأثير رسانه بر فرهنگ تبعيض،
چرايي تبعيض ،نقش فمينيس م در اين
روند و حقوق زنان در جامعه و خانواده بررسي شده است .در قسمتي
از اين نشريه آمده است« :دم زدن از تبعيض ،در همين زمانهاي كه در
آن زندگي ميكنيم ،نه تنها بد ،بلكه ميتواند خيلي هم درست باشد؛
برخي گمان ميكنند در جامع ه ما ،هر گونه حركت در جهت تغيير
شرايط زندگي زنان و اعتراض به موانع موجود براي رشد آنها برابر با
اعتراضات ضد حاكميتي و ضد اسالمي است».

رؤياي مجازي

دانش��جويان جنب��ش عدالتخ��واه
دانشجويي دانشگاه شيراز ،شماره 27
نش��ريه دانش��جويي «آرمانشهر» را
منتش��ر كردند .در بيستوهفتمين
ش��ماره از نش��ريه دانش��جويي
«آرمانش��هر» نازنين آرم��ان ،عضو
ش��وراي مركزي مجم��ع عدالتخواه
دانشجويي آرمان ،در س��رمقاله اين
نشريه با عنوان «رؤياي مجازي» درباره چالشهاي آموزش مجازي
در دوره كرونا نوشت .بررسي وضعيت معيشت مردم كه با فشارهاي
اقتصادي دچار شيوع ويروس كرونا شدهاند و تحليل رابطه اين شرايط
اقتصادي با انتخابات و سياستهاي امريكا ،مسائل ديگري است كه
در اين شماره به آن پرداخته شده است .يادداشت «مجاهد ماند» نيز
به بهانه ترور شهيد محسن فخريزاده نگارش شده است.

فراتر از فتنه

بسيجدانشجوييدانشكدهحقوقوعلوم
سياسي دانشگاه تهران ،شماره يازدهم
نش��ريه «ايران  »۱۴۰۴را منتشر كرد.
فراتر از فتنه ،عنوان پرون��ده ويژه اين
نشريه اس��ت .در اين نش��ريه به نقد و
بررسي مس��ائل با نگاه دانشجويي ،با
محوريتعملكردسياستهاياقتصادي
دولت ،مصوبات مجلس ،بررسي عملكرد
بودجه و تحليل راهحلهاي اقتصادي بانك مركزي مانند ادغام بانكها
پرداخته شده است .بررسي حقوقي اتهامات و حكم نهايي روحاهلل زم و
طرح اصالح قانون انتخابات رياس��ت جمهوري ،از جمله مطالب اين
نشريه دانشجويي است .در سرمقاله اين نش��ريه دانشجويي نيز رضا
نيكنژاد ،درباره جريان تحريف كه در سالهاي اوايل دهه  90در نظام
سياسي كشور رواج يافته است ،يادداشتي نوشته است.

تعرض دولت به قانون اساسي

به همت بس��يج دانشجويي دانشگاه
شهيد بهش��تي ،پانزدهمين شماره
نشريه دانشجويي «هفت تير» منتشر
شد .در اين شماره از نشريه سياسي و
دانشجويي «هفت تير» در سرمقاله
خود ،محمد خطيب دماوندي ،مدير
مسئول نشريه درباره «تعرض دولت
به قانون اساسي و صالحيت مجلس»
نوش��ت« :تصويب برجام و تمامي توافقه��اي بينالمللي يكي از
مهمترين صالحيتهاي مجلس شوراي اسالمي است كه در اصل
 ۷۷قانون اساس��ي بدان تصريح شده اس��ت .طبيعتاً مجلس حق
قانونگذاري و اظهارنظرهاي بعدي در اين باره را نيز خواهد داشت».
بررسي آثار و تبعات منفي تخريب اتاقك خانواده مظلوم بندرعباسي،
بر فرآيند مطالبهگري و كنشگري جنبش دانشجويي و مروري بر
عدالتخواهي و مشكالت معيشتي مردم ،از مهمترين مطالب اين
نشريه دانشجويي موفق است.

در ميان ترديدها

به همت هيئت دانشجويي الزهرا(س)
دانش��گاه صنعت��ي ش��ريف،
پنجا هويكمي��ن ش��ماره نش��ريه
دانشجويي «حيات» منتشر شد .در
اين ش��ماره از نش��ريه دانشجويي
«حيات» در پاسخ به سؤاالتي چون؛
چيس��تي جهانبين��ي ،جهانبيني
مطلوب ،نگاه جهانبينيهاي مختلف
به مس��ائل گوناگون ،دنيا ،مرگ ،نظم و ، ...جايگاه نظام فكري در
تصميمات ما و سبك زندگي ،جايگاه شك و ترديد در روند زندگي
و مزيت داش��تن نظام فكري ،برآمده و اين مس��ائل را مورد نقد و
بررسي قرار داده است .اين شماره به روح شهيد محسن فخري زاده،
دانشمند هستهاي تقديم شده است.

نقض حقوق بشر

بههمتبسيجدانشجوييدانشگاهعلوم
قضايي و خدمات اداري دادگستري،
چهارمين شماره نش��ريه دانشجويي
«خط بهشتي» منتشر شد .ماهنامه
«خط بهش��تي» بس��يج دانشجويي
دانشگاه علوم قضايي ،چهارمين شماره
خود را به ياد شهيد حاج قاسم سليماني
و شهيد فخريزاده منتشر و موضوع
ترور ايش��ان را از ابعاد حقوقي و قضايي بررس��ي كرده است .در اين
شماره به جز اشعار و دلنوشتهها و زندگينامه دو شهيد ،بررسي حقوقي
ابعاد ترور شهيد سليماني و سابقه تروريسم دولتي عمده مطالب را به
خود تخصيص داده و همينطور واكنشهاي اي��ران به اين اقدامات
تروريستي را مورد بحث قرار داده است .از جمله عناوين اين نشريه
دانشجويي ش��امل؛ «نقض حقوق بشر در ترور س��ردار سليماني»،
«انتقام سخت؛ از حرف تا عمل»« ،ملت زخم خورده از تروريسم» و
«سرودهاي براي سردار دلها» است.

برخي مفاد طرح حمايت از خانواده كه در مجلس به تصويب رسيد به حمايت از دانشجويان متأهل اختصاص دارد
از آنجاي�ي كه مجلس
گزارش يک
كنون�ي ه�م جوانان
عليرضا سزاوار
نخب�ه انقالب�ي و هم
مديران با س�ابقه قانونگ�ذاري دارد ،در مباحث
مربوط به جوانان هم با جديت ورود كرده است .در
همين راس�تا طرح «جواني جمعي�ت و حمايت از
خان�واده» كه بخش�ي از آن به خواب�گاه متأهلي
دانشجويي اختصاص يافته است ،به تصويب رسيد.
مشكالت مربوط به دانشجويان متأهل از معضالت
اس�ت.
دانش�گاه
ح�وزه
ج�دي

آبان ماه امسال تأخير در تجهيز و ساخت خوابگاههاي
متأهلي باعث ش��د ت��ا نمايندگان مجلس ش��وراي
اسالمي ،وزيران بهداشت و علوم را براي پاسخگويي
به مجلس احضار كنند .توسعه خوابگاههاي متأهلي
در دانشگاهها پس از تصويب قانون تسهيل ازدواج از
سوي مجلس شوراي اس�لامي در قانون بودجه ۹۹
جدي گرفته شد.
در حسرت مسكن متأهلي
افزايش و تجهي��ز خوابگاههاي دانش��جويان متأهل
به عنوان طرحهاي عمراني در اولويت به دانش��گاهها
ابالغ شده است كه بر اساس اين قانون دانشگاهها بايد
شرايط تأمين يا ساخت خوابگاههاي متأهلي را براي
دانش��جويان در اولويت فعاليتهاي خود قرار دهند؛
اتفاقي كه با كندي در حال انجام است.
ظرفي��ت خواب��گاه متأهل��ي به هي��چ وجه ب��ا آمار
ازدواجهاي دانشجويي همخواني ندارد و نشان ميدهد
كه دانش��گاهها فقط براي تعداد انگش��ت شمار اين
دانشجويان مسكن متأهلي دارند كه همين تعداد در
برخي دانشگاهها وجود ندارد.
وضعيت خوابگاههاي متأهلي در بس��ياري از مراكز
آموزش عالي به نحوي اس��ت كه در سالهاي اخير
بر ازدواج دانش��جويي نيز تأثير منفي داش��ته است.
كمبودهاي زياد در خوابگاههاي متأهلي باعث شده كه
برخي از دانشجوياني كه قصد تشكيل زندگي و ازدواج
دارند ،به دليل نبود خوابگاه متأهلي منصرف شوند.
وضعيت خوابگاههاي دانش��جويي در دانش��گاههاي
صنعتي نسبت به ساير دانشگاهها بسيار نامناسبتر
است .البته اينگونه نيست كه ساير دانشگاهها توانستند
مشكل موجود در بخش خوابگاههاي متأهلي را رفع
كنند .دانشگاههاي تهران ،اميركبير ،علم و صنعت و
شريف از جمله دانشگاههاي بزرگ كشور هستند كه
مسئوالن دفاتر نهاد اين دانشگاهها انتقادات زيادي در
خصوص كمبود ظرفيت خوابگاه متأهلي و در پي آن
كاهش ازدواج دانشجويي عنوان كردند.
خوابگاه متأهلي در اختيار دانشجويان مجرد!
دانشگاه علم و صنعت در س��ال جاري تنها خوابگاه
متأهلي خ��ود را جمع آوري كرده و به دانش��جويان
مجرد اختصاص داده است! عالوه بر اينكه هزينههاي
باال مانع نگهداري يا احداث اين خوابگاهها ميشود؛
به نظر ميآيد كه مسئوالن دانش��گاه علم و صنعت
اين مسئله را بهانهاي براي جمعآوري اين خوابگاهها
قرار دادهاند .در صورتي كه دانشگاه صنعتي كه درآمد
بيشتري هم نسبت به دانش��گاههاي علوم انساني و
ساير دانشگاهها دارد ،ميتواند به راحتي بستر ساخت
اين خوابگاهها را فراهم كند كه تاكنون اقدامي در اين
خصوص نكرده است.
مش��كل كمبود خوابگاه متأهلي در س��الهاي اخير
نگراني زيادي براي دانش��جويان ايجاد كرده اس��ت،
به گونهاي كه تحصيل دانشجويان متأهل در مقاطع
تحصيالت تكميلي به اختصاص خوابگاه متأهلي گره
خورده و اگر دانش��گاهي ظرفيت اختصاص خوابگاه

متأهلي را نداشته باشد ،ممكن است كه دانشجويان،
دانشگاه مورد نظر را به عنوان مقصد نهايي خود براي
ادامه تحصيل انتخاب نكنند.
امس��ال بحران خوابگاه متأهلي با موارد مختلفي از
جمله مش��كالت دانشگاهها ،س��ازمانها و نهادهاي
ذيربط ،وزارت علوم و نهادهاي باالدس��تي بررس��ي
شد .در نهايت اين موضوع دغدغه نمايندگان مجلس
شوراي اس�لامي ش��د و در تصويب طرح حمايت از
خانواده و جمعيت مورد توجه قرار گرفت.
حل مشكالت دانشجويان متأهل در مجلس
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي در
خصوص اين طرح به خبرگزاري بس��يج دانشجويي
گفت« :طرح جواني جمعيت و حماي��ت از خانواده،
 ۷۲ماده دارد و براي خوابگاه متأهلي دانشجويي  ۴يا
 ۵ماده از اين طرح به خوابگاه متأهلي اختصاص يافته
است .يكي از مس��ائلي كه در اين طرح تدارك ديده
ش��ده خوابگاه متأهلي براي دانشجويان اعم از بومي
و غيربومي چه دختران و چه پس��ران است .دو ،سه
ماده طرح توسعه خوابگاه متأهلي در اين مصوبه داريم
كه تا پنج يا ش��ش س��ال ديگر خوابگاههاي متأهلي
وسيع و گسترده ميش��ود .همچنين بودجههايي را
براي وديعه مسكن دانش��جويان پيشبيني كرده و
مرخصي تحصيلي براي دانشجويان باردار و مادر در
نظر گرفتهايم».
اميرحسين بانكي پور افزود« :از ديگر مفاد اين طرح
ميتوان به آموزش مج��ازي براي م��ادران باردار يا
داراي فرزند زير سه سال اشاره كرد .همچنين طرح
دانشجويان پزشكي و پيراپزش��كي به ازاي هر فرزند
شش ماه كسر ميشود .مس��ائل ديگري مثل حذف
شيفت شب مادران باردار ،مرخصي دوهفتهاي براي
تولد فرزند به پدر ،تخفيف و تس��هيالت در واگذاري
زمين و غيره نيز از ديگر مزاياي اين طرح است».
نماينده مردم اصفهان در مجلس تصريح كرد« :مزاياي
ديگر اي��ن طرح در خص��وص توس��عه خوابگاههاي
متأهلي اس��ت كه هم بودجه خوبي براي آن فراهم و
هم از راه تسهيالت بانكي پيشبينيهايي براي آن در
نظر گرفته شده است و هم اينكه اجازه داده شده كه
دانشگاهها ساختمانهاي ديگر را بهسازي كنند و آن

را به سمت خوابگاه متأهلي ببرند .اين طرح در مجلس
تصويب شده و منتظر تأييد شوراي نگهبان است و در
صورت تأييد شوراي نگهبان از سال  ۱۴۰۰اين طرح
ابالغ ميشود و از مهرماه سال آينده با اختصاص بودجه
مناسب دانشگاهها ملزم به اجراي آن هستند».
نهاد رهبري همپاي نمايندگان
نهاد رهبري در دانش��گاهها نيز براي حمايت از طرح
تصويب ش��ده از س��وي نمايندگان مجل��س و حل
مشكالت خوابگاههاي متأهلي طرحي را در شوراي
فرهنگي نهاد مطرح كرده كه در راستاي اين مصوبه
ميتواند در حل مس��ئله دانشجويان متأهل راهگشا
باشد .رئيس مركز جمعيت و خانواده نهاد رهبري در
اين خصوص گفت« :بخشي از طرح حمايت از خانواده
و جمعيت كه از سوي كميس��يون فرهنگي مجلس
تدوين ش��ده ،مربوط به دانشگاه اس��ت كه خوابگاه
متأهلي از مهمترين بحث دانشگاهي آن است .خوابگاه
متأهلي ،مهد كودكهاي مربوط به دانشجويان متأهل
و اس��اتيد ،خدماتي كه بايد به متأهالن داده ش��ود،
مرخصيها ،سنوات ،تخفيف شهريهها و آموزشها در
اين طرح آمده است».
حجتاالسالم هاشمي ،با بيان اينكه مجلس هر قانوني
را كه تصويب ميكند ،منابع مالي ب��راي آن در نظر
گرفته ميشود ،با اشاره به كاهش ازدواج دانشجويي
به دليل مشكالت خوابگاه متأهلي گفت« :اين مسئله
را تأييد ميكنيم كه به دليل مشكالت خوابگاههاي

افزايش و تجهيز خوابگاههاي دانشجويان
متأهل ب�ه عن�وان طرحه�اي عمراني در
اولويت به دانش�گاهها ابالغ شده است كه
بر اساس اين قانون دانشگاهها بايد شرايط
تأمين يا ساخت خوابگاههاي متأهلي را براي
دانشجوياندراولويتفعاليتهايخودقرار
دهند؛ اتفاقي كه با كندي در حال انجام است

نهراسيدن و ايستادگي بر مواضع درست
بايدها و نبايدهاي كار در تشكلهاي دانشجويي 8 -
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پس همانگونه كه فرمان يافتهاي ،اس��تقامت
كن و همچنين كساني كه با تو بهسوي خدا آمدهاند (بايد استقامت كنند!) و
طغيان نكنيد كه خداوند آنچه را انجام ميدهيد ميبيند!
گاهي اوقات حوادثي در كش��ور يا دانش��گاه رخ ميدهد كه بر خالف اصول
انقالبي و اسالمي و حتي اخالقي اس��ت و دانشجوي مؤمن و انقالبي با درك
صحيح از اين موضوع احساس تكليف ميكند و تمايل دارد واكنش مناسب و
كوبندهاي هم داشته باشد .اما هميشه اوضاع بر وفق مراد نيست و در فتنههاي
پيچيده ،به دليل هژموني رسانههاي زرد و مخرب ،دانشجوي فعال و آرمانگرا
احس��اس غربت و تنهايي ميكند و در ش��رايطي قرار ميگيرد كه هرگونه
موضعگيري ممكن اس��ت از س��وي جريانهاي مزبور در دانشگاه براي وي
گران تمام شود .گاهي اوقات كار ممكن است به جايي برسد كه دانشجو مورد
تمسخر يا اتهام قرار گيرد و حتي تأثير منفي بر نمرات وي هم داشته باشد.
اما اين تمام ماجرا نيست .حرف حق را بايد زد .حتي اگر تنها باشيم .حتي اگر
هزينه داشته باشد .ايستادگي و پايداري بر اصول و ارزشها ،يكي از الفباي
كار در تشكلهاي دانشجويي است و دانش��جو نبايد از ترس اينكه بخواهد
موضع حقي در دفاع از وطن يا دين يا انقالب و ارزشها بگيرد و هزينهاي براي
او داشته باشد ،عقبنشيني كند .اگر دانشجو به بهانههاي مختلف نسبت به
ظلم و هتاكي به ارزشها س��كوت كرد ،قطعاً در آيندهاي نه چندان دور در
مسندهاي باالتر هم كه بنشيند ،بهجاي يك فرد ارزشگرا و آرمانگرا يك فرد
معاملهگر و محاسبهگر خواهد بود و چه بسا بسياري از ارزشها را به مسلخ
روحيه منفعت طلبانه خود ببرد .البته مقصود از ايستادگي بر حق و اصول اين
نيست كه دانشجو اقدام به رفتارهاي راديكال و هنجارشكنانه كند يا اخالق
مداري را كنار بگذارد .لذا بايد دقت شود كه هر چيزي ارزش اصرار و ايستادگي
و هزينه دادن را ندارد .گاهي اوقات دانشجويان بر سر موضوعات درجه چندم و
كم اهميت جنجال به پا و براي خود و تشكلهايشان دردسر درست ميكنند
ولي در مقابل مسائل كليدي و بسيار مهم ،در خواب به سر ميبرند و غافل از
اين ميشوند كه اينجا جاي مقاومت و پافشاري بوده است.

كنشگر باشيم ،نه منفعل
اگر به گذشته برگردم و بار ديگر فرصت حضور در عرصههاي دانشجويي را
پيدا كنم ،يكي از مهمترين راهبردهاي خود را اين قرار ميدهم كه كنشگر
باشم نه واكنشگر .اگر منتظر اين باشيم كه دشمن شبهه افكني كند و ما برويم
سراغ پاس��خ دادن ،قافيه را باختهايم ،چراكه تا بياييم شبهه را جواب دهيم،
شبهه بعدي آمده است .يعني تا بياييم تنظيم كنيم كه پاسخي به يك حمله
رواني بدهيم ،با حمله بعدي مواجه ميشويم و آنگاه هرگز نخواهيم توانست
به هيچ كدام از آنها پاسخ مناس��ب دهيم .اما ميتوان بهجاي اينكه در مقام
انفعال و واكنشگري قرار گرفت و صرفاً مشغول پاسخ به شبهات ديگران شد،
تشكلهاي دانشجويي انقالبي ابتكار عمل را به دست گيرند و ميدان بازي را
آنها تعريف كنند ،يعني بهجاي دفاع ،حمله كنند و چه جمله زيبايياس��ت:
بهترين دفاع ،حمله است !
براي مثال تش��كلهاي دانش��جويي بهجاي اينكه صبر كنند تا غرب و تفالههاي
آن شبهه بيفكنند كه جمهوري اسالمي نقض آزادي بيان يا حقوق بشر ميكند،
پيشدستي كنند و با استناد به واقعيتهاي موجود دنيا ،همان غرب و جيره خوارانش
را به چالش بكشند و آنها را در مقام پاسخ دهي قرار دهند .كافي است واقعيات غرب
بهطور دقيق و مستند ،از سوي تشكلهاي دانشجويي منعكس شود ،به طور حقيقي
غرب رسوا و به طور عميق و كامل به چالش كش��يده ميشود .از برخورد امريكا و
اروپا با اقليتهاي ديني ،سياهپوستان ،مهاجران ،مسلمانان و ...گرفته تا برخورد با
معترضان و مخالفان خود در كف خيابانهاي پاريس و نيويورك .از انحصار قدرت
در دس��ت احزاب ثروتمند گرفته تا انحصار ثروت در دست جريانهاي خاص .از
كارتن خوابي در قلب لندن و بسياري از اياالت امريكا تا فقر و بيكاري در بسياري از
كشورهاي مدعي .در واقع دانشجو بايد به طور مداوم محتوا توليد كند ،خشابهاي
رسانههاي خود را پر از محتواهاي مستند ،دقيق و رسواكننده كند و جريانهاي
فكري غربزده را امان ندهد .لب كالم اين اس��ت كه دانشجو بايد كنشگر باشد و نه
واكنش��گر .يعني اجازه ندهد ميدان بازي را آنگونه كه دشمن ميخواهد براي او
تعريف كنند بلكه او بايد ميدان بازي را براي دشمن تعريف كند.
*دبيركل اسبق اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان كشور
عضو هيئت علمي دانشگاه

متأهلي تعداد ازدواجهاي دانشجويي كاهش پيدا كرده
است .نهاد رهبري طرحي را در اين خصوص در شوراي
فرهنگي تدوي��ن كرده كه با كم��ك مصوبه مجلس
مشكالت خوابگاه متأهلي برطرف خواهد شد».
تالش  9كميسيون براي مشكالت متأهلي
طرح «جواني جمعيت و حماي��ت از خانواده» همان
طرح س��ابق «جمعيت و تعالي خانواده» است كه در
كميسيون مشترك مجلس شوراي اسالمي به تصويب
رسيد .طرحي كه چندين سال در پستوهاي مجلس
خاك خورد و دوباره به جريان افتاد.
مقدمات طرح «جواني جمعيت و حمايت از خانواده»
در مجلس پيشين آماده ش��د اما براي اينكه تكميل
شود در كميسيون فرهنگي كار خود را آغاز كرد .پس
از ش��روع به كار اين طرح در كميسيون فرهنگي ،در
گام بعدي اين طرح در اختيار كميس��يون مشترك
كه شامل  9كميسيون بهداشت و درمان ،آموزش و
تحقيقات ،فرهنگي ،اجتماعي ،برنام��ه و بودجه و. . .
است ،قرار گرفت تا در نهايت تصويب شد.
نايب رئيس كميس��يون فرهنگي مجلس ش��وراي
اس�لامي در خصوص اين طرح به خبرگ��زاري برنا
گفت« :اين طرح  10فص��ل دارد كه محور اصلي آن
فرزندآوري و افزايش جمعيت است ،چراكه افزايش
جمعيت يك نياز اساس��ي براي ايران اسالمي است
و از طرف ديگر يكي از مؤلفههاي قدرت هر كش��ور
به جمعيت آن به ويژه جمعيت ج��وان بازميگردد،
بنابراين اگر تدبير نكنيم يا ديرهنگام اقدام كنيم ،آينده
خوبي از لحاظ جمعيت نخواهيم داشت .فراهم كردن
زمينه رشد جمعيت كشور ،رفع موانع فرزندآوري و
ازدواج آسان از ديگر محورهاي اصلي اين طرح است
كه در كميسيون فرهنگي مورد بررسي قرار گرفت.
تالش كرديم سهم و نقش تمام سازمانها و نهادها كه
قرار است در مقام عمل دست حمايتي خود را باز كنند
و حامي باشند مش��خص كنيم و انشاءاهلل اين طرح
پاسخگوي نيازهاي مردم باشد».
غالمرضا منتظري ،با بيان اينكه يكي از اركان اين طرح
مباحث اقتصادي ،تشويقها ،مشوقهاي بلندمدت و
كوتاهمدت است ،گفت« :براي مثال اگر محل تحصيل
دانش��جويي جدا از محل زندگي او باش��د و بخواهد

ازدواج كند ،در اين طرح پيشبيني شده كه وزارتخانه
مربوط شرايط تحصيل دانشجو در شهر خود را فراهم
كند تا اين فرد هم تش��كيل خانواده دهد و هم درس
بخواند يا مس��ائلي مانند خدمت وظيف��ه هم در اين
طرح مورد توجه قرار گرفته است كه صحبت در مورد
جزئيات آن زود است».
نماينده مردم گ��رگان و آق قال در مجلس ش��وراي
اسالمي درخصوص تفاوت اين طرح با قانون تسهيل
ازدواج و علت اجرايي نش��دن اين قانون تصريح كرد:
«قانون تسهيل ازدواج مصوب شده و در حال حاضر
يك قانون است اما به دليل ضعف در نظارت تاكنون
اجرا نشده است هرچند دستگاههاي مربوطه هم براي
اجرا نكردن آن داليلي دارند كه بايد ش��نيد و مورد
كارشناس��ي قرار داد و ما در مجلس شوراي اسالمي
پيگير اجرايي كردن آن هس��تيم .ام��ا طرح جواني
جمعيت و حمايت از خانواده تكرار اين قانون نيست
هرچند فصلهاي مشتركي دارند اما تكراري نيستند
و اين طرح مواد و تبصرههاي متفاوتي دارد».
وضعيت نامناسب شريف و پليتكنيك
دانشگاه پليتكنيك در زمينه خوابگاههاي دانشجويي
وضعيتي بهتر از دانش��گاه علم و صنعت ندارد .تعداد
دانشجويان در صف انتظار اس��كان در خوابگاههاي
دانشگاه پليتكنيك سه برابر ظرفيت خوابگاه متأهلي
است ،اما مسئول نهاد اين دانشگاه نظر ديگري دارد.
در اين خصوص ميراحمدي ،مسئول نهاد اين دانشگاه
به خبرگزاري دانش��جو گفت« :دانش��گاه اميركبير
توانسته است با كمبود فضاي فيزيكي ۹۰زوج دانشجو
را در خوابگاههاي خود اس��كان دهد ،اما آمار ازدواج
دانشجويي به دليل كمبود ظرفيت خوابگاه متأهلي
در اين دانشگاه كاهش يافته است».
دانشگاه شريف هم نتوانسته است وضعيت قابل قبولي
را براي دانشجويان متأهل خود فراهم كند .دانشگاه
شريف هم فضاي فيزيكي احداث خوابگاه را دارد و هم
از توان مالي نسبتاً بهتري نسبت به دانشگاههاي ديگر
برخوردار است ،اما س��اخت خوابگاه متأهلي اولويت
مسئوالن اين دانشگاه نيست و متأسفانه نيازي براي
احداث خوابگاه متأهلي نميبينند.
دانشگاه تهران اما نسبت به ديگر مراكز آموزش عالي
از امكانات بهتري براي اس��كان دانشجويان متأهل
برخوردار اس��ت و مش��كالت كمتري در اين زمينه
دارد .با اين حال نميتواند پاسخگوي نياز دانشجويان
متأهل خود باشد .دانشگاه تهران جمعيت به مراتب
بيشتري نسبت به دانشگاه علم و صنعت و اميركبير
دارد كه درحال حاضر  ۵۰هزار دانشجو در اين دانشگاه
تحصيل ميكنند و از اين ميان بيش از هزار دانشجو
متقاضي اسكان در خوابگاههاي متأهلي هستند.
نهاد رهبري در اين دانشگاه همواره پيگير مشكالت
اين دانشجويان بوده است به ويژه از زماني كه ازدواج
دانش��جويي در دانش��گاه تهران آغاز و طرح مشاوره
خانواده و كارگاههاي مهارت آموزي براي دانشجويان
راهاندازي شد ،هم ازدواجهاي موفقتري شكل گرفت
و هم تعداد ازدواج دانشجويي افزايش يافت.
البته دانشگاه تهران نسبت به دانشگاههاي ديگر جلوتر
است .تعداد خوابگاههاي متأهلي اين دانشگاه بيشتر از
آمار نسبي جمعيت دانشگاه است ،اما هنوز آن نيازي
كه دانشجويان دارند را اشباع و برطرف نميكند .در
حال حاضر  ۱۵۰۰دانشجوي متأهل در سه خوابگاه
اين دانشگاه ساكن هستند و امكانات بسيار مناسبي
دارند .امكان استفاده دو تا چهار سال براي دانشجويان
از اين خوابگاهها ميسر است ،اما در نهايت دانشجويان
به خوابگاههاي بيشتري نياز دارند.

بيمحلي به پايان نامههاي
محيطزيستي
در سالهاي اخير تعداد قابل
نگاه
توجه��ي مقال��ه و
ابراهيم مشيريان
پاياننامههاي دانشگاهي در
حوزه محيط زيس��ت منتش��ر ش��ده ولي مورد استفاده
سياستگذاران و مسئوالن اجرايي قرار نگرفته است.
بررس��ي اطالعات منتشر شده در س��امانه گنج يا همان
پايگاه اطالعات علمي ايران نش��ان ميدهد در يك دهه
اخير دانش��جويان در رش��تههاي مختلف ،پژوهشهاي
جالبي در زمينه معضالت زيست محيطي تهيه كردهاند.
تاكنون حدود 5هزار پاياننامه و مقاله با موضوع آلودگي
هوا در سامانه گنج به ثبت رسيده است.
بيش��ترين پاياننامهها و مقاالت ثبت شده هم متعلق به
دانشجويان كارشناسيارشد با 3هزار و  920مقاله بوده
است .البته دانش��جويان دكتراي تخصصي هم تاكنون
 410مقاله در حوزه محيط زيست به ثبت رساندهاند كه
بعد از آنها دانشجويان دكتري با  51مقاله و دانشجويان
مقطع دكتراي تخصصي (عمومي) با  25پايان نامه ثبت
شده قرار دارند.
دانشگاه زنجان ،نخستين دانشگاهي است كه بيشترين
تعداد مقاالت دانشجويي و پايان نامه با موضوع آلودگي
هوا را به خود اختصاص داده اس��ت .پس از آن دانش��گاه
تربيتمدرس ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشگاه تبريز
و فردوسي مشهد قرار دارد .همچنين دانشجويان و اساتيد
رشته جغرافيا ،مهندس��ي عمران ،مهندسي مكانيك و
اقتصاد و مهندسي شيمي هم بيشترين فعاليت را در اين
زمينه داشتهاند.
برخي مديران دولتي دليل استفاده نكردن از پژوهشهاي
دانشگاه در حوزه محيط زيست را اين ميدانند كه مقاالت
مبتنيبر نياز جامعه نبوده و بيشتر پژوهشمحور است.

حال آنكه فقط اندكي از پاياننامهه��ا چنين ويژگياي
دارند و مقاالت در رشته محيطزيس��ت ،بهمعني واقعي
كاربردي اس��ت ،بهطوريكه دانش��جويان از همان ابتدا
مش��كالت موجود در جامعه را با اس��اتيد راهنماي خود
در ميان گذاش��ته تا براس��اس آن عنوان��ي مرتبط را در
مقاله خود به تصويب برس��انند ،يعن��ي تصويب عنوان
پاياننامههاي اين رشته از چند مرحله عبور ميكند تا در
نهايت به نتيجه برسد.
رخشان حجازي عضو هيئتعلمي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهرانش��مال در اينباره به خبرگزاري دانش��گاه
آزاد گفت« :مقاالت توليدي هم كام ً
ال منطق بر علم روز
دنياست و شاهد مثال هم انتشار مقاالت محيطزيستي
در بهترين ژورنالهاي علمي دنياست ،درحاليكه قطعاً
اگر مق��االت از كيفيت الزم برخوردار نب��ود ،هيچگاه به
ژورنالهاي معتبر دنيا نميرسيد؛ ازاينرو معتقدم دليل
اينكه در كش��ور خروجي قابل قبول عملياتي از مقاالت
محيطزيس��تي وجود ندارد ،بهخاطر آن است كه دولت
و نهاده��اي مختلف اعم از خصوص��ي و دولتي اقبالي به
استفاده از خروجي دانشگاهيان ندارند».
استاد اقتصاد محيطزيست دانش��گاه آزاد اسالمي واحد
تهرانشمال در نهايت تأكيد كرده است« :مسئله ديگر هم
اين است كه وقتي قرار باشد بين دانشگاه دولتي و دانشگاه
آزاد اسالمي قراردادي براي انجام فعاليت پژوهشي منعقد
شود ،عموماً ارگانها سراغ دانشگاههاي سراسري ميروند
و اين هم خود يك معضل ديگري محس��وب ميش��ود،
ازاينرو اساتيد واحدهاي مختلف اين دانشگاه در استفاده
از طرحهاي بروندانشگاهي دستشان خالي است و در
عمل از ظرفيت علمي و عملي پاياننامههاي اين دانشگاه
آنطور كه بايد استفاده نميشود».

