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شهرنوشت

این روزها که دانشگاه های کشور 
به یکی از کانون های اصلی اعتراضات 
تبدیل شــده اســت، گویا مسئوالن 
وزارت علوم و روســای دانشــگاه ها 
نیز بــه دنبال راه هــای جدید و بعضا 
شبهه برانگیزی برای مواجهه یا بهتر 
اســت بگوییم مقابله با دانشجویان 
برآمده اند و سعی دارند تا عنان امور را 
به روش هایی بعضا جدید و عجیب به 

دست بگیرند.
محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، 
تحقیقات و فنــاوری دو روز پیش از 
تاســیس دفتر نیروهای مســلح در 
دانشگاه ها خبر داد درحالی که طبق 
قانون مصوب ســال 1379 مجلس، 
ورود نیروهای مسلح به دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی ایران ممنوع است. 
رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز 
روز پنجشــنبه به نحــوه جدیدی از 
مواجهه با دانشجویان معترض اشاره 
کرد و از ارجاع برخی از دانشــجویان 
بــه زعــم او خاطی به روان پزشــک 
خبر داد. البته هفته گذشــته یوسف 
نوری، وزیــر آموزش و پــرورش هم 
از »اصالح و تربیــت« دانش آموزان 
دستگیر شده »در مرکز روانشناسی« 
ســخن گفت. موضوعی که نشــان 
می دهد؛ بخشی از مقابله با معترضان 
در محیط های آموزشی ذیل سرفصل 
»بیمارانگاری« معترضــان تعریف 

خواهد شد.
در حالی که سال ها شیوه برخورد با 
دانشجویان معترض؛ کمیته انظباتی، 
اخراج از دانشگاه یا ستاره دار شدن آنها 
برای جلوگیری از ادامه تحصیل بود، 
اما به نظر می رسد این بار این شیوه ها 
آنقدر بازدارنده و حتی ضربتی نیست 
که از بیان اعتــراض جلوگیری کند، 
به همین دلیل شــیوه های جدید و 
مبتکرانه! در دســتور کار قرار گرفته 
است که قطعا تبعات آن در آینده کم 
نخواهد بود. با این حال آیا شیوه های 
جدید! قادر خواهــد بود چالش های 
مدیران دانشــگاه ها و مراکز آموزش 
عالــی را در مواجهه بــا اعتراضات و 
مطالبات دانشجویان کم کند یا خود 
اســباب اعتراض و تنش بیشــتر در 

فضای دانشگاهی خواهد شد؟

صیغه جدیدی
به نام دفتر نیروهای مسلح 

27 مهر ماه وزیــر علوم در پنجاه و 
هفتمین اجــالس معاونان پژوهش 

و فناوری دانشگاه ها در حالی خبر از 
راه اندازی دفتر نیروهای مســلح در 
دانشگاه ها داد که سخنانش شبهات 

زیادی برانگیخت. 
در توضیح ســخنان او سخنگوی 
وزارت علوم البته ایــن موضوع را به 
امریه سربازی مربوط دانست و گفت: 
»هدف اصلی این طرح، خدمت رسانی 
به جامعــه فرهیخته دانشــگاهی، 
صرفه جویی در زمان و تســهیل امور 
اســت و تنها یک کارشناس اداری در 

این دفتر حضور خواهد داشت«.
به گزارش روابــط عمومی وزارت 
علوم، علی شمســی پور، ضمن بیان 
این مطلــب اظهار کرد: »بــا تعامل 
صورت گرفته با وزارت دفاع و ستاد کل 
نیروهای مسلح، موافقت اولیه اعطای 
امریه سربازی به محققان پسادکترا 
و کسر خدمت دانشــجویان ارشد و 
دکترا کــه پایان نامه هــای مرتبط با 
حوزه دفاعی دارند، فراهم شده است«.

وی  ادامه داد: »مقرر شد مسئوالن 
ستاد کل نیروهای مسلح اذن رهبری را 
برای این امر اخذ کنند و در آن صورت 
این دفتر در برخی دانشگاه های بزرگ 
و مرتبط با حوزه دفاعی دایر می شود و 
پیگیری کارهای اداری قراردادهای 
پژوهشی، معافیت تحصیلی، کسری 
سربازی مربوط به پارساهای نیازمحور، 
امریه پســادکترا، امریــه فناوری و 

سربازی را برعهده دارد«.
هر چند در صحبت های سخنگو 

و وزیــر علــوم در خصــوص ارتباط 
ناآرامی هــای اخیــر در دانشــگاه و 
درخواســت برای راه اندازی چنین 
دفتری سخنی به میان نیامده است، 
اما بسیاری از صاحبنظران طرح چنین 
درخواستی را در چنین مقطع زمانی 
خالی از ارتباط نمی دانند و معتقدند 
اساسا تشــکیل این دفتر با هر هدفی 
مخالف با قانون مصوب مجلس شورای 

اسالمی است.
بر اســاس قانون مصوب مجلس 
شورای اسالمی در 30 مردادماه سال 
1379، ورود نیروهای مســلح اعم از 
نظامی، انتظامــی و اطالعاتی برای 
انجام انواع ماموریت هــای امنیتی، 
حمل و نگهداری سالح و دستگیری 
افراد در محیط دانشــگاه ها و مراکز 

آموزش عالی کشور ممنوع است.
البته بر اســاس تبصره این قانون، 
ورود نیروهای مســلح به دانشگاه در 
شرایط اضطراری فقط با درخواست 

رئیس دانشگاه یا مرکز آموزش عالی و با 
موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
و وزیر بهداشــت وقت در چارچوب 

ضوابط قانونی مقدور است.
 این قانون در حالی در سال 1379 
تصویب شد که درست یک سال پیش 
از آن اعتراضات دانشجویان به حمله 
نیروهای مســلح به کوی دانشــگاه 
تهران ختم شد و تبعات زیادی در پی 
داشت. مجلس اصالح طلب آن زمان 
تالش کرد تا از ورود نیروهای مسلح 
به دانشگاه که فضایی همیشگی برای 
اعتراضات و کنش های اجتماعی در 
همه جای دنیا محســوب می شــود 
می شــود جلوگیــری و از درگیری 
و لطمات مالــی و جانی دانشــگاه و 
دانشجویان و نخبگان کشور بکاهد. 
این قانون امــا به اذعــان ناظران در 
10 مهر ماه پس از تجمع گســترده 
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 
نقــض شــد و نیروهــای نظامی در 
بخش های از دانشگاه ورود کردند به 
طوری که حتی بسیج دانشجویی هم 
نسبت به تبعات این حضور نظامی در 

فضای دانشگاه هشدار داد.
به هرحال  اینطور به نظر می رسد که 
تداوم اعتراض در فضای دانشگاه خود 
عاملی شده تا مسئوالن دانشگاهی به 
دنبال راهی برای قانونی کردن حضور 
نیروهای مســلح در دانشگاه باشند 
و در این میان چه چیــز بهتر از امریه 

سربازی و کارهای پژوهشی؟

بیمارروانی انگاری
 دانشجویان معترض!

 اما شیوه برخوردهای با دانشجویان 
معتــرض در دانشــگاه تنهــا به این 
موضوع ختم نمی شود. همانطور که 
پیشتر اشــاره شــد رئیس دانشگاه 
شهید بهشــتی اخیر گفت که »اگر 
مجبور شویم دانشجوان خاطی را به 

روان پزشک ارجاع می دهیم«.
سخنی که این ســوال را در ذهن 
جامعــه ایجاد کرد که آیا قرار اســت 
بــا ارجاعــات روانپرشــکی و بعضا 
انگ هایی از این دست، باب گفت وگو 

با معترضان گشوده شود؟!
سعداهلل نصیری قیداری در جلسه 
گفت و شنود با دانشجویان دانشکده 
مدیریت و حســابداری دانشــگاه 
شهید بهششتی با بیان اینکه ماده 27 
قانون اساسی به افراد اجازه  اعتراض 
می دهد، اما و اگرهایی را به این اجازه 
اضافه کــرد و گفت: »امــا حضور در 
کالس را نباید تعطیــل کنند؛ ما با 
این دید، به تشکل ها اجازه اعتراض 
می دهیم اما این کار نباید مخل امور 

دانشگاه شود«.
رئیس دانشگاه شــهید بهشتی با 
اذعان به اینکه»به دانشــگاهیان نه 
می توان دروغ گفت و نــه می توان با 
آنان بازی سیاسی کرد« گفت: »اگر 
مجبور به معرفی دانشجویی به کمیته 
انضباطی شویم، اساتید همین دانشگاه 
که نقشی پدرانه در قبال دانشجویان 

ایفا می کنند در کمیته حضور دارند 
و قصد کمیته انضباطی هم آســیب 

رساندن به دانشجویان نیست«.
اما این لحن همدلــی خیلی زود 
تغییر کــرد و افزود: »ممکن اســت 
مجبور شویم دانشجویی را به مشاوره 
یا روان پزشــک ارجاع دهیم، چرا که 
قرار نیست امنیت 20 هزار دانشجو را 
به خاطر تعداد حداقلی از دانشجویان 
که خاطی هستند به خطر بیندازیم«.

و  ن  یا نشــجو ا د ز  ا برخــی 
صاحب نظران در واکنش به سخنان 
اخیر رئیس دانشــگاه شهید بهشتی 
ضمن بیان مشابهت آن با سخنان وزیر 
آموزش و پرورش در خصوص دانش 
آمــوزان بازداشــتی واکنش هایی را 

نشان دادند.
کاربــری در توئیتر نوشــت: »از 
حرف های وزرا و مدیران بخش های 
آموزشی به یاد فیلم پرواز بر فراز آشیانه 
فاختــه می افتم کــه در آن قهرمان 
داســتان به دلیل معترض بودن در 
دارالمجانین بستری شد و و مورد آزار 

و اذیت قرار می گرفت«.
کاربــر دیگری هم نوشــت: »راه 
جدید ساکت کردن مخالفان هم پیدا 

شد، انگ بیمار روانی و تمام«.
کاربر دیگــری با اشــاره به اینکه 
»کاش در مشکالت بی شمار اجتماعی 
که پیشتر از آن انتقاد داشتیم و خواهان 
افزایــش خدمات روان شناســانه به 
جامعه بودیم قدمی برداشته می شد« 
نوشــت: »حال برای ســاکت کردن 
مخالفــان خدمــات روانشناســی 

گسترش پیدا کرده است«.
کاربری هم نوشت: »دانشجویی 
که مطالبه و اعتراضــی در این همه 
مشکل ندارد، سالم است و معترض ها 
بیمار. قبــال ســتاره می دادند و االن 

برچسب بیماری«.
در حالــی کــه نــام دانشــجو با 
مولفه های مطالبه گری و پرسشگری 
پیوندی دیرینــه دارد و جنش های 
دانشــجویی در همــه جــای دنیا 
سال هاســت کــه قدم هــای اصلی 
اصالحــی را در جامعــه برمی دارند، 
انتظار می رود مدیران دانشگاه ها نیز 
تســهیل کننده این مولفه باشند و نه 
ابزار و بازویی برای برقراری سکوت در 

دانشگاه های کشور.

مواجهه با ناآرامی های دانشگاه ها وارد فاز جدید می شود 

از تشکیل دفتر نیروهای مسلح تا بیمار انگاری دانشجو!

وزیر علوم در پنجاه و 
هفتمین اجالس معاونان 

پژوهش و فناوری 
دانشگاه ها در حالی خبر از 

راه اندازی دفتر نیروهای 
مسلح در دانشگاه ها داد که 

سخنانش شبهات زیادی 
برانگیخت

رئیس دانشگاه شهید 
بهشتی روز پنجشنبه از 

ارجاع برخی دانشجویان به 
زعم او خاطی به روان پزشک 

خبر داد که برخی این 
موضوع را بخشی از مقابله 
با معترضان در محیط های 

آموزشی ذیل سرفصل 
»بیمارانگاری« می دانند

 شماره  1194 /       شنبه  30 مهر   1401  /     25 ربیع االول  1444  /  22 اکتبر   2022

وزیر ارشاد: 
تعداد خبرنگاران بازداشتی زیاد نیست 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره پیگیری وضعیت 
خبرنگاران بازداشــتی در جریان وقایــع اخیرگفت: 
تعدادشان زیاد نیست، حوزه معاونت مطبوعاتی را در این 
خصوص مامور کردیم. این دوستان را همه می شناسیم 
و اگر خطایی هم کرده باشند تالش می کنیم تا برطرف 
شود. محمدمهدی اسماعیلی در گفت وگو با ایلنا، عنوان 
کرد: اگر مواردی باشد که فقط اطالع رسانی باشد، قطعا 

دچار محدودیت نخواهند شد. 
    

آیین نامه جدید کانون وکال 
اعتراض برانگیز شد

هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکالی 
دادگستری ایران با تشکیل جلسه ای محرمانه و پشت 
درهای بسته با اکثریت آرا، اجرایی شدن آیین نامه اجرایی 
الیحه قانونی استقالل کانون وکال )مصوب تیرماه 1۴00 
رئیس وقت قوه قضائیه( را تصویب کرد. وکالی منتقد 
معتقدند که آیین نامه اجرایي الیحه قانوني اســتقالل 
کانون وکالي دادگستري مصوب 1۴00 رئیس سابق قوه 
قضاییه موجب سلب آشکار حق مردم در برخورداري از 
نظام دادرسي عادالنه و منصفانه است که در قانون اساسي 

و اسناد باالدستي نظام به رسمیت شناخته شده است.
    

 عضو خبرگان رهبری:
مطالبات معترضان 

از روی شکم  سیری است!
عضو خبرگان رهبری گفــت: مطالبات معترضان 
از روی شــکم های سیر آنهاســت و از این جهت مردم 
خوزستان مطالبات واقعی و مهم تری دارند که حتی وقت 
فکر کردن به خواسته های اغتشاشگران را ندارند.  آیت اهلل 
محســن حیدری در دیدار فرمانده سپاه ناحیه دشت 
آزادگان با بیان اینکه مردم خوزستان سابقه دیرینه در 
مبارزه گسترده علیه بی حجابی دارند، دلیل دیگر اینکه 
در خوزســتان و به ویژه مناطق عرب نشین آن خبری 
از اغتشاشات نبود، را نســبت باالی دینداری و تعصب 
نسبت به دین، خانواده و حجاب مردم این استان دانست.

    
بازگردانده شدن سطل های زباله 

به محل های خود
معــاون خدمات شــهری 
شــهرداری تهــران گفــت: 
براســاس برنامه ریزی انجام 
شده در هفته هایی که با حوادث 
و اغتشاشــاتی در شهر تهران 
روبه رو بودیم و به دلیل جلوگیری از راهبندان خیابان ها 
و همچنین جلوگیــری از تخریب ســطل های زباله، 
این سطل ها از برخی از نقاط شــهر تهران )مرکز شهر( 
جمع آوری شد. به گفته حســین نظری با عادی شدن 
شرایط سطل های زباله به محل قبلی خود بازگردانده شد.

    
۱۷.۵ هزار معتاد متجاهر در مراکز 

ترک اعتیاد اجباری پایتخت
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان 
تهران از پذیرش 13 هزار و 13۸ هزار معتاد متجاهر در 
مراکز ماده 1۶ طی ۶ ماهه اول سال جاری خبر داد. به 
گزارش ایسنا، مصطفی هادی زاده ، با بیان اینکه ظرفیت 
مراکز ماده 1۶ تا هفته آینده به بیش از 22 هزار نفر خواهد 
رسید، گفت: اکنون 17 هزار و 3۴۵ نفر در مراکز ماده 1۶ 

نگهداری می شوند.
    

تهران حادثه خیزترین استان 
در حوادث کوهستانی

معاون عملیات ســازمان 
امداد و نجات گفت: تهران با 1۸7 
مورد امدادرسانی کوهستان در 
صدر استان های پرحادثه کشور 
در حوزه کوهســتان قرار دارد. 
پس از آن، دو استان مازندران و گیالن با 17۶ و 1۶۶ مورد 
امدادرسانی حادثه خیزترین استان ها در حوزه کوهستان 
در ۶ ماه نخست امسال بودند. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
مرتضی مرادی پور افزود: امســال به نســبت شش ماه 
نخست سال 1۴00، امدادرسانی در مناطق کوهستانی 
1۵ درصد افزایش پیدا کــرد. وی با بیان این که ضرورت 
دارد تا شهروندان پیش از صعود به مناطق کوهستانی از 
وضعیت آب و هوا اطالع یابند، گفت: توجه به هشدار های 
سازمان های امدادی و سایر ارگان های مربوطه به صورت 

جدی باید در دستور کار کوهنوردان قرار گیرد. 
    

تقاضای عدم دخالت 
نیروهای امنیتی در پروسه درمان

روز پنج شنبه در ســاختمان نظام پزشکی مشهد 
جمعی از اعضای جامعه پزشــکی این شــهر دست به 
اعتراض زدند. این پزشکان معترض در بیانیه ای ضمن 
اشاره به اعتراضات اخیر، خواهان کاهش خشونت ها و 
»عدم دخالت نیروهای امنیتی در پروسه درمان« آسیب 

دیدگان این تجمعات شدند.

از گوشه و کنار 

در شرایطی که کشور با بحران آب و مشــکل تامین آب در شهرهای تهران، 
مشهد، اصفهان و ... مواجه است که وزارت نیرو قصد دارد با طرح های تشویقی و 

تنبیه مشترکان، این وضعیت را کنترل کند. 
در همین باره وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو مشابه الگوی صنعت برق الگویی 
را برای صنعت آب نیز تعریف کرده است، در صنعت برق مشترکانی که اقدام به 
صرفه جویی کنند، در سطح زیر الگو پنج برابر قیمت پرداخت برقشان به آن ها 

پاداش صرفه جویی داده می شود.
به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان، ادامه داد: تقریبا هر متر مکعب آب به 
طور متوسط حدود ۶00 تومان قیمت تعیین شده و پنج برابر آن، 3000 تومان 
می شود. یعنی به هر کدام از مشترکان که یک متر مکعب آب صرفه جویی کند، 
3000 تومان پاداش تعلق می گیرد و با اندک صرفه جویی قبوض مشــترکان 

رایگان می شود و اگر بیشتر صرفه جویی کنند بستانکار می شوند.
وزیر نیرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تا به حال مشترکان قبض رایگان 
داشــتیم یا خیر؟ گفت: برای اولین بار در صنعت آب از این روش استفاده و در 

صورت رعایت الگوی مصرف قبض مشترکان رایگان می شود.
با   بد مصرف ها برخورد خواهیم کرد

وی درباره مطالبه مردم دربــاره بدمصرف ها و پرمصرف ها نیز افزود: به طور 
مثال کسانی که به شست وشوی گسترده خیابان، کوچه، ماشین، استخرها یا 
فضای سبز با آب تصفیه شــده که کیفیت این آب ها تقریبا در حد آب معدنی 
است، اقدام می کنند، باعث اعتراض مردم می شود، البته تعداد این افراد نسبت 
به مشترکان خیلی کم بوده، ولی این مصرف اضافه، هم دیگران را نگران می کند 

و هم اینکه از عدالت و انصاف به دور اســت.  به گفته وزیــر نیرو در حال حاضر 
شرایط فصل به گونه ای است که اغلب جاهای کشــور کشت نداشته و مصرف 
آب در بخش کشاورزی نداریم، اگر واقعا فردی رعایت نکند و از آب های جاری 
 و آب های چاه ها مصرف بیهوده بکند حتما برخورد الزم صورت می گیرد و آب 

آن ها قطع می شود.
 وزیر نیرو در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه برای مشترکی که بعد از قطع 
اولیه دوباره الگوی مصرف را رعایت نکند، برنامه ای دارید و شدت برخورد وزارت 
نیرو با این افراد تا چه حدی اســت؟ افزود: اطمینانمان به همکاری مردم است 
و نمونه آن را در تابستان امسال شــاهد بودیم. از طرفی اگر فردی باشد که در 
این خصوص اطالعی نداشته باشد و ضرورت داشته باشد، توجیه الزم صورت 
می گیرد و درصورت لزوم تعهد می گیریــم که اگر دوباره الگوی مصرف رعایت 

نشود، اقدامات سطح باالتر انجام می شود.
 

مشکل تامین آب در بسیاری از شهرهای بزرگ
محرابیان با بیان اینکه در شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و در بسیاری 
از شهرهای بزرگ با مشکل تامین آب روبرو هستیم، گفت: با مدیریت، همکاری 
مردم با این الگو، پــاداش صرفه جویی و با برنامه  قطع موقت برای مشــترکان 
بدمصرف ، امیدواریم مصارف تنظیم شــود و مطابق شرایط روز بتوانیم تامین 
آب مردم را به نحو مطلوب انجام دهیم بــه گونه ای که نگرانی برای مردم وجود 

نداشته باشد.
در مقابل طرح تخصیص پاداش به مشــترکان الزام قانونی نیز برای مقابله با 

بد مصرف ها وجود دارد، براســاس بند »ی« تبصره ۸ قانون بودجه و هم چنین 
ضرورت حفاظت از منابع آب که در ســال های اخیر به علت تداوم خشکسالی 
با محدودیت مواجه شده است، آب مشترکان بدمصرف در ساعاتی از روز قطع 
می شود. این اقدام تا زمان اصالح رفتار و مصرف آنان مطابق با الگو ادامه خواهد 

داشت.
 

قطع آب بدمصرف ها در دستور کار است
در این راستا محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب وفاضالب تهران به 
ایسنا گفت: از نیمه مهرماه امسال با رصد میزان مصرف آب، برنامه قطع موقت آب 
مشترکان بدمصرف تهرانی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نیز آب تعدادی از 
این مشترکان در ساعاتی از روز قطع شده است و اجرای این برنامه تا تغییر رفتار 

در مصرف آب این دسته از مشترکان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه اقدامات متعددی برای تامین پایدار آب تهران صورت گرفته 
و در حال انجام است، اظهار کرد: برای گذر از شرایط حال حاضر نیازمند همکاری 

مشترکان هستیم و این طرح نیز در همین راستا تدوین شده است.

هر یک متر مکعب صرفه جویی، 3000 تومان پاداش دارد 

مشکل تامین آب در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و ...

گزارش


