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شهيد حسين توســلي در فروردین ماه 1334 در شهرستان 
نور متولد شــد. وی پس از پایان دوران تحصيل و گذراندن دوره 
تربيت در اداره آموزش و پرورش شهرســتان چالوس در ســمت 
مقدس دبيري به تعليم و نشــر حقایق اســام پرداخت و مدتي 
نيز در سمت معاونت اداره آن شهرستان خدمت نمود. اعتقادات 
عميق مذهبي و عاقه شــدیدش به انقاب و رهبر موجب شده 
بود كه دلســوزانه در خدمت انقاب باشد و از ماه هاي آغاز جنگ 
تحميلي داوطلبانه مكرر به جبهه اعزام شد. پس از آنكه از رشته 
زمين شناسي دانشگاه انصراف داد در سال 62 وارد دانشكده الهيات 
و معارف اسامي دانشگاه تهران شد و در رشته الهيات  و معارف 
اســامي به تحصيل خود ادامه داد. نامبرده در یكی از اعزام های 
خود به منطقه عملياتی هور العظيم در اردیبهشت ماه 65 به فيض 

شهادت نائل آمد.
در فرازهایی از وصيت نامه شــهيد دانشجو »حسين توسلی« 

آمده است:
از سرگذشــت من كه روزي در ميان شما بودم و اكنون مرگ 
بين ما جدایي انداخته عبرت بگيرید و بدانيد كه روزي به ســراغ 
شما هم خواهد آمد. من علي الظاهر خودم را الیق شهادت نمي دانم 
چراكه كسي شهيد مي شود كه از هر چيز غير از خدا بریده باشد 

و البته من چنين نيستم.
براي ســفر آخرتتان توشه مناسب آماده كنيد و بدانيد كه به 
فرموده رسول خدا)ص( بهترین  انيس و همدم آدمي در سفر مرگ 
اعمال اوســت. اگر كار خوب انجام دهيد همنشين خوبي در قبر 
و برزخ و قيامت دارید و اگر خداي ناكرده بدكار باشيد همنشين 
بدي خواهيد داشت. هر روزي را كه آغاز مي كنيد خواهي نخواهي 
به پایان مي رســد پس چه خوب است كه روزهاي گذران عمر را 
با كارهاي خير به پایان ببرید تا در قيامت به نفع شــما شهادت 
دهد. از گناه بپرهيزید چه بزرگ باشد و چه كوچك. جوانان حزب 
اللهي باید بيشتر از دیگران براي تحصيل توام با تهذیب و تزكيه 
نفس حریص باشند و گرنه باز هم ما گرفتار افكار شرقي و غربي 
خواهيم شــد.به خواهران اسامي توصيه مي كنم كه اوال حجاب 
ظاهري را حفظ كنيد ثانيا طهارت قلبي و باطني داشــته باشيد. 
راســتي چه دليلي دارد كه انسان از شهادت خود یا كسانش بيم 
داشته باشد؟! آیا شنيدید قرآن چه مي گوید: »بگو همانا مرگي كه 
شما از آن گریزان هستيد به سراغتان خواهد آمد.« حال كه مرگ 

بر همه ما سایه افكنده آیا بهتر نيست در راه خدا باشد.

دانشجوی 
شهید

حسین 
توسلی

پدیده فارغ التحصيان صفر كيلومتر یكی از معضاتی است 
كه این روزها كشور را دچار بحران كرده است، مسئله ای كه در 

بيانات اخير رهبر انقاب نيز دیده می شود.
هفته گذشــته بود كه رهبر انقاب در دیدار با هيئت دولت 
در بخشی از بياناتشان به بحث اشتغال جوانان »تحصيلكرده«، 

اختصاص یافت.
ایشــان در این رابطه خطاب به مسئوالن دولت گفتند: »به 
گونــه ای برنامه ریزی كنيد كه دانشــجویان در مقاطع مختلف 

تحصيلی بتوانند وارد بازار كار و فعاليت شوند.«
با نگاهی به بيانات رهبر انقاب در چند ســال اخير مسئله 
»ارتباط دانشگاه با صنعت« و بازار كار یكی از دغدغه ها و مطالبات 

ایشان از مسئوالن بوده است.
ایشان در تيرماه سال گذشته و در دیدار با اساتيد دانشگاهی 
با اشــاره به مســئله ارتباط صنعت و دانشــگاه نيز می گویند: 
»من خواهش می كنم از مســئوالن وزارتخانه های مربوط و از 
مســئوالن دولتی ذی ربط كه مرتبط با مسائل علم و دانشگاه و 
صنعت هستند، مسئله  پيشرفت علمی و ارتباط علم با فناوری 
در كشور را جدی بگيرند؛ یعنی نسبت به این مسئله واقعاً هيچ 
كوتاهی صورت نگيرد. این مسئله، مسئله  اساسی ما است؛ یكی 

از اصلی ترین، اساسی ترین و فوری ترین مسائل ما است.«
افزایش دانشــجویان در مقاطع تحصيات تكميلی، افزایش 
مراكز آموزشــی، عدم توجه دانشــگاه به فضای بازار كار از یك 
سو و عدم داشتن برنامه منسجم برای فارغ التحصيان یا حتی 
دانشــجویان در حين تحصيل از ســوی دیگر باعث شده است 
كه طی چندســال اخير با ســيل بيكاران جوانان تحصيلكرده 
در مقاطــع مختلف تحصيلی به خصوص در مقاطع تحصيات 

نصب تابلوهایی با عنوان كوی پســران قصد دارند به دانشجویان 
اعام كنند كه به زودی این خوابگاه مجردی می شود. یكی دیگر از 
دانشجویان می گوید: دانشگاه در مرحله اول تصميم گرفت خوابگاه 
غدیر2 را تخليه كند، برای این كار ابتدا به سراغ بعضی از دوستان 
ما كه قراردادهایشــان به اتمام رســيده بود رفت و با دادن امتياز 
اقامت یك سال بيشتر! آنها را در خوابگاه غدیر 1 مستقر كرد و به 
این ترتيب اولين دودستگی بين دانشجویان ایجاد شد. وی افزود: 
به این ترتيب برخی از واحدها خالی شــد و اعمال فشــار بر افراد 
باقی مانده از سوی مسئوالن خوابگاه آغاز شد. به نظر می رسد این 
داســتان در ســال بعد با تخليه خوابگاه غدیر 1 ادامه پيدا كند و 
چون افرادی كه قراردادشان به اتمام رسيده به آنجا رفته اند راهی 
جــزء تخليه ندارند. به این ترتيب خوابگاه های غدیر به طور كامل 

مجردی خواهند شد.
دانشــجویان همچنين از آماده ســازی فضــای خوابگاه برای 
دانشجویان مجرد و عدم رسيدگی به نظافت و تعمير تاسيسات آن 
در زمان حضور  متاهلين خبر دادند. به گزارش مهر، دانشجویان 

دانشــجوی دكتری دانشگاه تهران كه ساكن خوابگاه متاهلی 
غدیر این دانشگاه است در خصوص تصميم مسئوالن این دانشگاه 
برای خوابگاه های متاهلی و تخليه این خوابگاه توسط دانشجویان 
متاهل گفت: دانشــجویی مثل من برای گرفتن یك اتاق به اسم 
خوابگاه متاهلی یك ســال در نوبت می ماند و پس از ارائه مقاالت 
به دانشــگاه كه برای وی امتياز محســوب می شود باالخره یك 
چهار دیواری و ســقف ناقابل نصيبــش می كنند كه البته به ازای 
آن پنــج ميليون چك ضمانت و ترمی حــدود 3۰۰ هزار تومان 
اجــاره باید بپردازد. وی ادامه داد: خوابگاه غدیر به خاطر نزدیكی 
به فروشگاه شهروند و بازار ميوه و تره بار همچنين سرویس حمل 
و نقل مناســب تا دانشگاه و امكانات ورزشی دارای مزایای خوبی 
برای متاهلين است و دانشــگاه برای ارائه خوابگاه متاهلی با این 
خدمات با هر دانشــجوی متاهل یك قرارداد دو و نيم ســاله و یا 
سه ساله می بندد. این دانشجو با اشاره به اینكه از حدود شش ماه 
پيش زمزمه هایی مبنی بر اینكه شما باید خوابگاه غدیر را تخليه 
كنيد به گوش می رســيد، گفت: این در حالی بود كه هنوز حدود 
یك سال از قرارداد ما و خيلی های دیگر باقی مانده بود اما امروز با 
كمال ناباوری شاهد هستيم مسئوالن فشار زیادی را برای تخليه 
این خوابگاهها توســط متأهلين وارد می آورند. وی در ادامه گفت: 
خوابگاه غدیر شامل دو بلوک یك و دو می شود كه دو جنب كوی 
دانشگاه است و مسئوالن تصميم دارند آن را به خوابگاه مجردین 
تبدیل كنند. تا جایی كه مسئولين خوابگاه دانشگاه تهران صبح و 
شب زنگ می زنند و با لحن نامناسب بيان می كنند كه باید خوابگاه 
را تخليه كنيد و به خوابگاه جال بروید خوابگاهی كه به شــرایط 
افتضاح و نامناسب ميان خوابگاه های دانشگاه تهران معروف است. 
این دانشــجو افزود: از ۹ خانواده ساكن خوابگاه غدیر خواستند با 
تخليه این خوابگاه به خوابگاه جال یا ســعادت آباد اسباب كشی 
كنند تا به آنها یك سال هم ضمانت سكونت بيشتر داده شود این 
در حالی اســت كه هنوز قانونا مدت قرارداد ما با دانشــگاه بر سر 

خوابگاه غدیر تمام نشده است.
اما علت این همه اصرار برای انتقال دانشــجویان مجرد پســر 
به  خوابگاه هایی كه با صرف هزینه ای ميلياردی برای دانشجویان 
متأهل تغيير كاربری داده شده است چه می تواند باشد؟ چرا معاون 
دانشــجویی دانشگاه در پی به كرسی نشاندن تصميم خود است؟ 
چرا محمود نيلی احمد آبادی در مجلس شورای اسامی به انكار 
كامل موضوع پرداخت؟  چطور مسئولين دانشگاه تهران مسئوليتی 
در قبال فراهم نمودن سرپناه و آسایش برای  دانشجویان متأهل 

احساس نمی كنند؟ 
شواهد حاكی از دسيسه پنهان دشمنان است، آقایان اصاح طلب 
با سابقه ای روشن در حمایت از فتنه 88 اینك نيز در پی برنامه ریزی 
بلندمدت و هدفمند برای رسيدن به اهداف سياسی خود هستند. 
و از این رو از هيچ كوششی برای انجام این طرح دریغ نمی كنند. 
تا جایی كه حاضر به آواره شــدن دانشــجویان متأهل دكتری و 
طوالنی شــدن صف متقاضيان خوابگاه می باشند. به نظر می رسد 
كوی دانشگاه تهران و خصوصا خوابگاه های غدیر به علت مجاورت 
با خيابان كارگر شمالی و سابقه ای كه در فتنه 88 به عنوان »پل 
پيروزی« عناصر فتنه گر لقب گرفته بود و مســيری برای انتقال 
آشــوب داخل كوی دانشــگاه به خيابان های مجاور بوده اســت 
دستاویزی برای عده ای در جهت اهداف فتنه گرانه می تواند باشد و 

اگرچه مســاحت واحدهاي مســكوني خوابگاه غدیر كوچك 
اســت، اما فضاي بسيار مناسبي براي دانشــجویاني است كه به 
تازگي و در یك فضاي ساده و دانشجویي زندگي مشترک خود را 
آغاز كرده اند و كمك شایاني به اقتصاد و معيشت آن هاست. كم 
نيستند دانشجویاني كه در صف سكونت در خوابگاه متاهلي قرار 
دارند اما مسئولين دانشگاه به دليل تصميم به تغيير كاربري غدیر 
2 بيش از یك ســال اســت كه برخي از واحدهاي این خوابگاه را 
خالي نگه داشته اند و در اختيار دانشجویان متاهل در صف انتظار 
قرار نمي دهند.كساني كه در خوابگاه هاي متاهلين ساكن هستند 
از قانع ترین جوانان این مرز و بوم هستند و ایضاً از نخبگان كشور 
كه عمدتاً دانشجویان مقطع دكتري هستند و با هر كم و كيفي كه 
بوده موفق به انجام امر مقدس ازدواج و تشــكيل زندگي مشترک 
شــده اند. با این وجود معلوم نيست با وجود سياست كان كشور 
در زمينه جلوگيري از پيري جمعيت و تسهيل شرایط ازدواج براي 
جوانان، چرا در دانشگاه تهران سياست هایي مغایر با سياست هاي 
كان كشور در پيش گرفته شده است ؟! رهبر معظم انقاب بارها 
نسبت به موضوع ازدواج جوانان و افزایش جمعيت هشدار و تذكر 
داده اند و در آخرین دیدار دانشــجویی خود هم برای چندمين بار 
بر موضوع تسهيل ازدواج جوانان و تغيير سياستهای جمعيتی تذكر 
دادند. اینك كه اعتراض های جمع كثيری از دانشجویان عدالت خواه 
به سرانجام نرسيده است و با توجه به نزدیك شدن به تخليه كامل 
ایــن واحدها و تغيير كاربری آنها، وظيفه مردم دلســوز و جنبش 
عدالت خواه دانشجویی است تا با پيگيری های جدی تر در نهادهایی 
مانند مجلس شورای اسامی  و اعان تذكر و سوال از وزیر علوم برای 
انتصاب بسياری از عناصر فتنه در دانشگاه تهران كه عامان چنين 
اقدامات فتنه گرانه ای هستند، مانع وقوع چنين توطئه هایی شوند، 

كه خدای ناكرده بخواهد دامنگير سایر دانشگاه های كشور باشد.

تكميلی روبرو باشيم.
چرا بازار کار و دانشگاه زاویه دارند!

تاكيد رهبر انقاب بر »فوری« و »اساسی« بودن این مسئله 
نشان می دهد كه اهميت ورود دانشجویان به بازار كار چقدر است.

ایشان در تير سال جاری با اباغ سياست های كلی برنامه ششم 
توسعه و در بند 78 این سند از دستگاه های اجرایی خواسته شده 
است »رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و 
رشته های تحصيلی با نقشه جامع علمی كشور و نيازهای توليد 

و اشتغال« مشخص شود.
بحث ارتباط دانشگاه ها با مراكز پژوهشی و صنعت چيزی است 
كه حتی رهبری پيش از این نيز به آن اشاره كرده بودند؛ ایشان 
در سال 87 و در بند 7 سياست های پنجم، لزوم »ارتباط مؤثر 
بين دانشــگاه ها و مراكز پژوهشی با صنعت و بخش های مربوط 
جامعه« را از دستگاه های اجرایی كشور خواستار شده بودند كه 
تكرار این مسئله مهم آن هم به طور دقيق تر نشان می دهد كه 
دانشگاه های ما عملكرد مناسبی در  پرورش نيروی متخصص با 

توجه به نياز بازار ندارند.
مسئولین چه می گویند؟

بدون شك یكی از مهم ترین بخش هایی كه ارتباط مستقيم 
با این مســئله دارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
است. سورنا ستاری بسترسازی نكردن دانشگاه ها برای اشتغال 
فارغ التحصيان را یكــی از دالیل بيكاری جوانان می داند، وی 
معتقد است: شركت های دانش بنيان به عنوان حلقه و نهاد واسط 
ميان صنعت و دانشگاه معرفی شده اند و روش های غلط گذشته 
در دانشگاه ها باید فراموش شــود. اینكه فكر كنيم با گذاشتن 
یك دفتر ارتباط با صنعت در دانشــگاه ها مشــكل حل خواهد 

شد، اشتباه است.
ستاری همچنين در جایی دیگر با مهم دانستن ارتباط صنعت 
و دانشــگاه می گوید: به نهادهای واسط برای ارتباط صنعت و 
دانشگاه احتياج داریم. اتفاقات زیادی باید در بدنه اقتصاد كشور 
رخ دهد تا این بدنه متحول شــود اما این موضوع به راحتی به 
وقوع نمی پيوندد، زیرا كشــور ما تا به حال با فروش نفت خام 
امور خود را می گذرانده و از ســایر پتانسيل ها غافل بوده است. 
دانشــگاه ها باید یاد بگيرند تا بتوانند از محل فروش محصوالت 
دانش بنيان درآمدزایی كنند و رویه های گذشته را فراموش كنند 

و تنها به دنبال بودجه های دولتی نباشند.
از ســوی دیگر علی ربيعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، 
عدم تعادل عرضه و تقاضا را از مهم ترین دالیل بيكاری جوانان 

محمود نيلی احمد آبادی كه نتوانست  به علت حمایت از فتنه 
ننگين  88 برای ســمت وزارت علوم از مجلس رأی اعتماد بگيرد 
اكنون علی رغم  وجود مخالفت های بسيار ریاست دانشگاه تهران 
را در دســت دارد. با شــروع به كار دولت یازدهم موج جدیدی از 
مدیران و معاونان سابقه دار و متهم به مشاركت و حمایت از فتنه 
ننگين 88 بر بسياری از مناصب و جایگاه های این دانشگاه  تكيه 
زدند. حسن به نژاد نيز كه در مرداد ماه ۹3 توسط سرپرست وقت 
دانشگاه تهران به سمت معاونت دانشجویی این دانشگاه منصوب 
شــد از اصاح طلبانی اســت كه در حمایت فتنه سابقه تاریكی 
دارد. امــا هنوز اندک زمانــی از امضای حكم وی به عنوان معاون 
دانشجویی نگذشــته بود كه در تصميمی اعجاب برانگيز تصميم 
به تبدیل یكی از مهم ترین مجموعه ســاختمان های خوابگاه های 
متأهلی دانشگاه تهران به خوابگاه مجردی و تصویب آن در هيئت 

رئيسه دانشگاه گرفت. 
خوابگاه متأهلی غدیر كه در ســال 8۹ پــس از صرف هزینه 
ميلياردی متناســب با نيازهای دانشجویان متأهل تغيير كاربری 
داده شده بود اكنون با حكم معاونت دانشجویی و پشتيبانی ریاست 
دانشگاه در حال تغيير به خوابگاه مجردی پسران –به بهانه افزایش 
تعداد دانشجویان مجرد- می باشد. شواهد نشان می دهد علی رغم 
انكار ریاست دانشگاه در جلسه كميسون آموزش و تحقيقات مجلس 
شــورای اسامی -كه در ارتباط با اعتراض عده ای از ساكنين این 
خوابگاه ها برای پاســخگویی به مجلس فراخوانده شده بود- این 
فرآیند تغيير كاربری خوابگاه ها برای اسكان دانشجویان پسر مجرد 

با سرعت زیادی در حال انجام شدن است. 
 جمعی از دانشجویان خوابگاه های متأهلی غدیر اعام كردند 
كه فشــار زیادی از سوی مســئولين كوی دانشگاه برای منتقل 
كردن_ و یا به عبارت بهتر بيرون كردن! - ساكنين این خوابگاه ها 
به سایر خوابگاه های دیگر این دانشگاه -كه شرایط مناسبی برای 
اسكان دانشــجویان متأهل ندارند- به ساكنان خوابگاه های غدیر 
وارد كرده اند.  دانشــجویان معتقدند مســئوالن خوابگاه غدیر با 

با اسكان از پيش برنامه ریزی شده افراد معلوم الحال و دانشجونمایان 
ستاره دار به دنبال متشنج كردن فضای آرام كوی دانشگاه و تبدیل 
آن به مأمن آشوبگران و اخالگران هستند تا در زمان مناسب بتوانند 

از این فضا برای تشنج و اخالگری استفاده كنند.
گفتنی است، آرایش موازي دو بلوک ساختمان غدیر به نحوی 
است كه سبب 5۰ درصد همپوشاني این دو بلوک مي شود. یعني 
نيمي از این دو خوابگاه كامًا بر هم مشرف هستند؛ از طرفي فاصله 
بين دو بلوک خوابگاهي غدیر 1 و 2 كمتر از 1۰ متر است و این 
یعني با تغيير كاربري غدیر 2، دانشجویان مجرد پسر )تعداد 4۰۰ 
الي 6۰۰ نفر برآورد مي شــود( در فاصله 1۰ متري محل اسكان 
خانواده هاي متاهل قرار خواهند گرفت كه چنين همجواري از نظر 
عرفي و شرعي در نوع خود كم نظير است و باشك عاوه بر اینكه 
براي هر دو گروه آسيب زا است، زمينه ساز تشنج و درگيري هاي 
مكرر بين دانشجویان مجرد و متاهل خواهد شد كه ممكن است 

عواقب ناگواری را هم در پي داشته باشد. 
موضوعي كه ذكر آن خالي از لطف نيست نحوه اطاع رساني 

می داند. ربيعی كارآفرینی و بردن دانشجو به آموزش های فنی 
و حرفــه ای را از راهكارهای ورود »بی دغدغه« فارغ التحصيان 

به بازار كار می داند.
مثلث مدیریتی به نام جنبش نرم افزاری

ارتباط بين جامعه و دانشگاه باید دو طرفه باشد. به طور كلی 
ارتباط بين متقاضی و عرضه كننده ارتباطی دوسویه است. اگر 
نيازی داشته باشيم و طرف مقابل این نياز را برآورده كند مسلماً 
هر دو طرف راضی اند. دانشجویانی كه مدرک می خواهند توسط 
جامعه به دانشگاه هدایت می شوند و متقابا دانشگاه این نياز را 

برآورده می كند.
ضيایــی پور مولف كتاب »تكنولوژی هــای كاربردی روابط 
عمومی الكترونيك« معتقد است، عدم رابطه صنعت و دانشگاه 

پدیده
 فارغ التحصیالن صفر کیلومتر!

آیا قرار است کوی دانشگاه تهران باز هم زمینه ساز فتنه شود ؟!

وقتی خوابگاه های متأهلی هم 
اسیر اقدامات سیاسی می شوند

این خوابگاه 3 شــهریور 13۹4 در نامه ای به كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شــورای اسامی از فشار مسئوالن برای بيرون 
كردن متاهلين ایــن خوابگاه خبر دادند. كميســيون آموزش و 
تحقيقات مجلس برای پيگيری مشــكات دانشــجویان متاهل 
خوابگاه غدیر 1 و 2 رئيس دانشگاه تهران را به كميسيون فراخواند. 
نيلی احمد آبادی رئيس دانشــگاه تهران در این جلسه اعام كرد 
دانشگاه هيچگونه برنامه ای برای بيرون كردن دانشجویان متاهل 
از این خوابگاه و واگذاری آن به دانشــجویان مجرد ندارد. یكی از 
دانشجویان ساكن خوابگاه غدیر دانشگاه تهران گفت: »حدود دو 
سه هفته می شود كه به مســئوالن خدماتی عما گفته اند دیگر 
نظافت خوابگاه را انجام ندهند و آشــغال ها روی هم تلنبار شــده 
اســت. همچنين در روزهای گذشته شاهد قطع كردن تلفن ها به 
مدت دو ســه روز بودیم كه وقتی علت خرابی را از مخابرات جویا 

شدیم گفتند از خود دانشگاه است«.

ناشی از یك مثلث مدیریتی غلط به نام دولت، دانشگاه و صنعت 
است. وی در تشــریح آسيب شناسی این موضوع گسست بين 
اضاع این مثلث را ناشی از بيگانگی دانشگاهيان نسبت به جامعه 
می داند. به عبارتی دیگر نامأنوس بودن زبان این قشر برای مردم 
و منزوی شــدن از جامعه كه شامل فاصله فيزیكی نيز می شود 

ناشی از درک نادرست دانشگاهيان از جامعه است.
این كارشناس رسانه ادامه می دهد: ایجاد ارتباط و ادغام سه 
حوزه صنعت، دانشــگاه و دولت باید از درون جامعه آغاز شود. 
امروز ما با انبوهی از فارغ التحصيان صفر كيلومتر روبه رو هستيم، 
افرادی كه مخزنی از اطاعات هســتند، اما برای ورود به عرصه 

صنعت نيازمند آموزش مجدد هستند.
دانشگاه و تولید فارغ التحصیل صفر کیلومتر

بــه هر حال دانشــگاه ها در طی ســال های اخيــر با ایجاد 
رشــته های گوناگون مرتبط و بدون یك كار علمی و دقيقی كه 
مشخص كننده رفع نياز صنعت باشد، در حال تشویق جوانان به 
ورود به عرصه های تحصيلی هستند بی آنكه الزم بدانند پژوهشی 
كاربردی انجام دهند تا مشخص شود آیا واقعا امروز تحصيات 
آكادميك توان رفع نيازهای بازار كار كشــور را دارد و یا خير؟ 
همچنين این پرسش باید جواب داده شود كه تا چه زمانی الزم 
است دانشــگاه ها در تمامی رشته ها دانشجو تربيت و به صف 
بيــكاران اضافه كنند، بدون اینكه لحظه ای برای كار آنها فكری 

شده باشد؟
رواج نيافتن فرهنگ كاریابی و كارآفرینی دانشــگاهی، عدم 
توســعه بنگاه های كاریابی خصوصی و عدم توسعه كانون های 
فارغ التحصيان و ناكارآمدی آنها در كاریابی و هدایت شــغلی 
از دیگر عواملی اســت كه دانشگاه های ما به این بيماری مبتا 

هستند.
بــه هر حــال با تاكيــد »چندین بــاره« رهبــر انقاب بر 
»برنامه ریــزی« دقيــق و فراهم كردن حضور دانشــجویان در 
صنعت »قبل از فارغ التحصيلی« در محيط كار، باید از »پدیده 
فارغ التحصيان صفر كيلومتر« در بازار كار جلوگيری كرد. البته 
در این ميان اسنادی همچون سند ششم توسعه می تواند راهبرد 

عملياتی برای محقق كردن این مسئله باشد.
* محمدرضا حیاتی
کارشناس ارشد مهندسی برق

* به هر حال دانشگاه ها در طی سال های اخیر 
با ایجاد رشته های گوناگون مرتبط و بدون یک 
کار علمی و دقیقی که مشخص کننده رفع نیاز 
صنعت باشد، در حال تشویق جوانان به ورود 
به عرصه های تحصیلی هستند بی آنکه الزم 

بدانند پژوهشی کاربردی انجام دهند تا مشخص 
شود آیا واقعا امروز تحصیالت آکادمیک توان 
رفع نیازهای بازار کار کشور را دارد و یا خیر؟ 

همچنین این پرسش باید جواب داده شود که تا 
چه زمانی الزم است دانشگاه ها در تمامی رشته 

ها دانشجو تربیت و به صف بیکاران اضافه 
کنند، بدون اینکه لحظه ای برای کار آنها فکری 

شده باشد؟

ایــن تغيير كاربری ناگهانی اســت. از زماني كه تصميم به تغيير 
كاربري گرفته شــده تا كنون هيچگونه اعام رسمي اعم از سایت 
دانشگاه یا خوابگاه با نصب اطاعيه در بولتن ها صورت نگرفته است 
و مسئولين دانشگاه از طریق تماس تلفني موضوع را به دانشجویان 
اطاع داده اند، البته كم نيســتند افرادي كه با آنها تماس گرفته 
نشــده و بي خبر از موضوع هستند. در واقع همه امور به صورت 
درگوشــي و با شایعه پراكني مدیریت شده انجام شده است. این 
نحوه عملكرد سبب ایجاد جو رواني ناسالمي در خوابگاه شده است 
و آرامش دانشــجویان و خانواده ها را مختل نموده است. و حال با 
كوچاندن نيمي از ساكنين غدیر 2 به غدیر 1 كه با شرایط فوق الذكر 
و با هرج و مرج كامل انجام شــد، مسئولين خوابگاه طي تماس با 
خانواده هاي باقيمانده تاش در تخليه سایر واحدهاي خوابگاه غدیر 
2 دارند و در نتيجه این گونه اقدامات به نوعي دانشجویان را هم در 

مقابل هم قرار داده اند

       اشاره
تماسها و مراجعات مکرری به کیهان صورت گرفت که حاوی 
گله مندیهای متعددی از اقدامات معاونت دانشجویی دانشگاه 
تهران، علی الخصوص در ارتباط با مجتمع کوی دانشگاه تهران 
بود. این مراجعات به حدی زیاد شد که سرویس دانشگاه روزنامه 
از یکی از مراجعان به عنوان نماینده دانشجویان معترض خواست 

تا مطلبی را در این رابطه تنظیم کند. 
حساسیت کوی دانشــگاه تهران به عنوان بستری برای 
اقدامات آشوبگرانه و سوءاستفاده برخی از دانشجونمایان در ایام 
انتخابات از دانشگاه و دانشجو، ما را بر آن داشت تا موضوع را 
جدی تر بررسی کنیم؛ چرا که اقدامات مسئوالن دانشگاه تهران 
در سال مهم انتخابات، تدبیر بیشتر و نظارت دقیق تری را طلب 
می کند. عالوه بر اینها، اقدامات معاونت دانشجویی دانشگاه 
تهران، نارضایتی های گسترده ای را هم در بین دانشجویان سبب 
شده است. متن پیش رو، مطلبی است که یکی از دانشجویان 
به سرویس دانشگاه روزنامه کیهان ارسال کرده که نکات قابل 

تأملی در آن مطرح شده است؛ بخوانید. 


