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تاکید دادستان تهران بر برخورد با مجرمان امنیتی و اقتصادی؛
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محمد رحمانی
جعفــری دولــت آبــادی بــا اشــاره بــه عــزم قــوه قضائیــه بــرای برخــورد بــا مجرمــان اقتصــادی و امنیتــی اظهــار داشــت :حوزههــای امنیتــی ،اقتصــادی و مالــی پروندههــای
بســیار مهمــی در دادســرای تهــران مفتــوح اســت کــه بــه لحــاظ برخــی مالحظــات ،ذکــر جزییــات آنهــا ممکــن نیســت ،بــرای نمونــه متهمــان باقــر و ســیامک نمــازی،
اواســط اردیبهشــت مــاه امســال ،کنکــور کارشناســی فرهــاد عبدصالــح ،کامــران قــادری ،نــزار زکا و علیرضــا امیــدوار بــه اتهــام جاسوســی و همــکاری بــا دولــت امریــکا هــر یــک بــه ده ســال حبــس محکــوم شــدهاند.
ارشــد برگــزار شــد .کنکــوری بــا تعــداد بســیاری
شــرکت کننــده کــه بــه امیــد تحصیــل در مقاطــع
سناریو جدید دولت برای پاسخ ندادن به
باالتــر در کنکــور شــرکت کــرده بودند.افــرادی از
مطالباتمردمی؛
قشــرهای مختلــف ،از دانشــجویان دهــه ی هفتــادی ،تــا متولدیــن دهــه
ی پنجــاه ،شــصت و برخــی از متولدیــن دوران قبــل انقــاب .از بیــکار و
دانشــجو گرفتــه تــا کارمنــد و شــاغل .برخــی متاهــل و برخــی مجــرد.
برخــی دارای کارت پایــان خدمــت و برخــی نیــز دارای معافیــت تحصیلــی.
امــا ســوال اینجاســت ،آیــا تمامــی افــراد عالقــه منــد بــه تحصیــات
تکمیلــی ،بــا توجــه بــه اهــداف تعییــن شــده از وزارت علــوم مبنــی بــر
ایجــاد مقاطــع باالتــر و بــا توجــه بــه رفــع نیازهــای کشــور وارد دوره ی
تحصیــات تکمیلــی مــی شــوند ،و یــا صــرف مــدرک گرایــی و دســتیابی
بــه مــدرک دانشــگاهی ،ایــن گــروه را عالقــه منــد بــه تحمــل رنــج
و ســختی تحصیــل مــی کنــد؟ شــرایط کشــور بــه چــه گونــه ای رقــم
خــورده اســت کــه گرایــش ایــن چنینــی بــه مــدرک گرایــی و میــل بــه
تحصیــل در مقاطــع باالتــر در بیــن عمــوم جامعــه شــکل گرفتــه اســت؟
آیــا هــدف از ایجــاد مقاطــع تحصیــات تکمیلــی ،بــه غیــر از تخصصــی
کــردن و تعمیــق دانــش در حــوزه هــای مــورد نیــاز کشــور مــی باشــد؟
هزینــه ی گــزاف ایجــاد مقاطــع تحصیــات تکمیلــی ،تامیــن هزینــه ی
ایجــاد آزمایشــگاه هــا ،کارگاه هــا ،و تجهیــزات مــورد نیــاز پژوهشــی و
آموزشــی بــرای رشــته هــای فنــی و مهندســی ،ایجاد فضاهــای مــورد نیاز
و الزم بــرای تحقیــق و پژوهــش دانشــجویان رشــته هــای علــوم پایــه و
علــوم انســانی،تامین هزینــه هــای اســاتید و دانشــجویان ،ایجــاد فضاهــای
آموزشــی متعــدد از دانشــگاه هــای سراســری و ملــی گرفتــه تــا تاســیس
دانشــگاه هــای آزاد و پیــام نــور ،دانشــگاه هــای غیــر انتفاعــی و صــرف
ســرمایه ی انســانی بســیار ،از جملــه وقــت گــران بهــای دانشــجویان کــه
پــس از گذشــت بیــش از  3ســال از عمــر دولــت
بهــار عمــر خویــش را صرف تحصیــل در مقاطــع باالتر مــی کننــد،در ازای
یازدهــم و مثبــت نبــودن نتایــج برجــام بــرای حــل
چــه نتیجــه ای بــر همــگان تحمیــل مــی شــود؟آیا صــرف چنیــن هزینــه
مشــکالت مــردم ،دولــت ســعی دارد چنــد مــاه مانــده
ی گزافــی ،نتیجــه ای دلخــواه بــرای کشــور داشــته اســت؟در حالــی کــه
بــه انتخابــات بــا تغییــر در کابینــه دســتکم تــا خــرداد
بســیاری از دانشــجویان ،بــد بیــن به بــازار کار بــوده و امید چندانــی به وجود
مــاه بتوانــد در حــوزه هــای رای آور امیــد را بــرای
فرصــت هــای شــغلی مناســب متناســب بــا رشــته ی تحصیلــی خویــش
ندارنــد ،چــرا همچنــان بــر تحصیــل در مقاطــع باالتــر اصــرار مــی ورزنــد؟
مــردم زنــده نگــه دارد.
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