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زلزله آذربایجان شرقی، 6 کشته 
و 380 مصدوم به جا گذاشت

در پی وقوع زلزله در شهرستان میانه،  براساس 
اعالم اورژانــس، تاکنــون 6 نفر فــوت و حدود 
380نفر مصدوم شده اند که بیشتر مصدومان به 
صورت سرپایی درمان و 17 نفر از زلزله زده ها در 

بیمارستان ها بستری شده اند.
از 17 نفری که همچنان بستری هستند 1۵ نفر 
از اهالی شهرستان میانه، یک نفر اهل شهرستان 
سراب و یک نفر اهل شهرســتان اردبیل هستند 
و تمامی کشته شــدگان این حادثه نیــز از اهالی 

شهرستان میانه به شمارمی آیند. 
بر طبق آخرین اخبار دریافتی، از 80 روستای 
زلزله زده در آذربایجان شرقی، وضعیت 78 روستا 
ارزیابی شــده که در پی آن خســارت ۵00 واحد 
مسکونی گزارش شده است. در میان روستاهای 
خسارت دیده، روستای ورنکش و ورزقان بیشترین 
خسارت را دیده است. گاز همه مناطق زلزله زده به 

جز یک روستا وصل شده است.
 فعالیت 34 تیم عملیاتی در منطقه 

برای کمک به خسارت دیدگان 
ریزش کوه در جاده میانه- بستان آبان گزارش 
شــده و مرکز زلزله نگاری وقوع ۵7 پــس لرزه را 
تاکنون ثبت کرده اســت. زمین لرزه ای به بزرگی 
۵.٩ ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین در ساعت 
2 بامداد، شهر ترک در شهرســتان میانه استان 
آذربایجان شرقی را لرزاند. شهرهای میانه، سراب 
و ترکمانچای در اســتان آذربایجان شرقی تحت 
تاثیر مســتقیم این زلزله قرار گرفته اند و تاکنون 
7 روســتای مناطق زلزله زده بیشترین خسارت 
را دیده انــد و در این میان بیشــترین تخریب در 
روستای ورنکش با تخریب 30 خانه گزارش شده 
است. همچنین استان های زنجان، گیالن، اردبیل 
و آذربایجان غربی نیز زمین لــرزه صبح دیروز را 
احساس کرده اند. مردم آذربایجان شرقی از ترس 
وقوع دوباره زلزله، شب گذشــته را در خیابان ها 

گذراندند.

 60 تخته چادر در روستای ورنکش 
کمپ زده شد

معاون امــداد و نجات ســازمان هالل احمر 
از فراهم کردن کلیه امکانــات اولیه برای زلزله 
زدگان خبر داد و گفت:  تعــداد 60 تخته چادر 
در این روستا کمپ زده شــد تا خانوارهایی که 
در شرایط سخت تری هســتند سکنی بگیرند. 
حامد سجادی در حاشیه بازدید از روستای زلزله 
زده ورنکش میانه در گفت وگو با ایســنا، افزود:  
اقالم غذایی 72 ساعته و یک ماهه نیز به منطقه 
اعزام می شود که بخشــی از آن در اختیار مردم 
قرار گرفته و  ســایر اقالم از جمله چادر، موکت، 
چراغ والور و مایحتاج غذایی نیز در اختیار مردم 

زلزله زده قرار می گیرد. 
سجادی با اشاره به آخرین وضعیت روستاهای 
آسیب دیده، اظهار کرد:  طبق بازدیدهایی که از 
سوی جمعیت هالل احمر به عمل آمد روستای 
ورنکش و دو روستای دیگر بیشترین آسیب را در 

زلزله بامداد دیروز دیدند.
او با اشاره به اینکه بالفاصله بعد از وقوع زلزله، 
نیروهای عملیاتی آذربایجان شــرقی از مرکز و 
شهرستانهای هم جوار 2۴ تیم عملیاتی را برای 
ارزیابی و کمک رسانی به منطقه اعزام داشتند، 
تصریح کرد: بعد از ارزیابی های الزم مشخص شد 
که سه روستا بیشترین آسیب را دیدند و در این 
بین روستای ورنکش دچار آسیب بیشتری شد 

زیرا این روستا تعداد 6 نفر فوتی داشته است.
معاون امــداد و نجات ســازمان هالل احمر 
کشور با بیان اینکه بیشــترین آوار در خانه های 
خشــتی گلی روی داده اســت، متذکر شــد:  
ترک خوردگی های زیادی در دیوار منازل و نیز 

مراکز دامداری در این روستاها وجود دارد. 
همچنین علی اصغر پیونــدی، رئیس هالل 
احمر، در خصوص اســکان زلزله زدگان گفت: در 
ساعات اولیه وقوع زلزله 60 درصد افراد را درچادر 
اسکان دادیم و بسته معیشــتی خدمات اولیه در 
اختیارشان قرار گرفت. پیش بینی می شود تا فردا 

شب نیز افراد همچنان در چادر باشند. 
 آسیب دیدگی۵00 واحد مسکونی 

در زلزله آذربایجان شرقی
در این میان رئیس ســازمان مدیریت بحران 
کشــور اعالم کرد که برابر آخریــن گزارش ها از 
ارزیابــی در مناطق زلزله زده حــدود ۵00 واحد 

مسکونی دچار آسیب دیدگی شدند.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

در چند روز گذشــته شیوه نامه 
انضباطــی دانشــجویان تبدیــل 
بــه موضــوع انتقادهای فــراوان 
دانشــجویان و فعــاالن مدنی در 
شــبکه های اجتماعی شد و بحث 
برخورد با دانشــجویان بــر مبنای 
فعالیــت آنها در فضــای مجازی را 
هم پیش کشــید. دیروز نیز جمعی 
از دانشــجویان سراســر کشــور 
خواستار لغو آن شــدند. حاال عدم 
تجسس در حریم خصوصی و حفظ 
حریم شــخصی یکی از جدی ترین 
خواسته های دانشجویان در تنظیم 
شــیوه نامه انضباطی جدید است. 
به گفتــه دانشــجویان همچنین 
پیش ازاین دانشجویان می توانستند 
نماینده یا وکیلــی را همراه خود به 
جلســه کمیته انضباطی ببرند که 
این بند در شــیوه نامه جدید حذف 

شده است
بیانیه دانشجویان سراسر کشور 

در اعتراض به شیوه نامه  جدید
به گفته دانشجویان در گذشته نیز 
رصد فعالیت دانشجویان در فضای 
مجازی وجود داشــت یعنی افرادی 
با هویت ناشناس همواره دانشجویان 
را رصــد می کردند، اما ایــن اقدام 
با تصویب شــیوه نامه جدید جنبه 
رســمی به خود گرفت. در این میان 
جمعی از دانشجویان دانشگاه های 
سراســر کشــور در بیانیه ای به این 
شــیوه نامه اعتراض کردند. در این 
بیانه آمده اســت: »چندی ست که 
جامعه  دانشــگاهی مبهوت احکام 
ســنگین صادر شــده علیه فعاالن، 
تشکل ها و نشریات دانشجویی منتقد 
شده اســت که با ســکوت، انفعال و 
حتی همراهی وزارتخانه های علوم 
و بهداشــت، یکی پــس از دیگری 
به اجرا گذاشته می شــوند. این دو 
وزارتخانه در دولتی که وعده  حقوق 
شهروندی و دانشــجویی و دانشگاه 
»امن و نه امنیتی« مــی داد، نه تنها 
پیگیری موثری برای لغو احکام صادر 
شده نکرد ه اند، بلکه با تصویب و ابالغ 

شیوه نامه  ضددانشجویی آیین نامه 
انضباطی، به پیشواز دانشجویان در 
آغاز ســال تحصیلی جدید رفته اند. 
مفاد ایــن شــیوه نامه  اجرایی که از 
همان ابتدای مطرح شــدنش مورد 
انتقاد دانشجویان و حقوق دانان قرار 
گرفته بود، به وضوح اصول دادرسی 
منصفانه را نادیده گرفته اســت و در 
مقایســه با آیین نامه  انضباطی سال 
7۴، دســتورالعمل انضباطی سال 
٩۴ و حتی شــیوه نامه  اجرایی سال 
88 که در اوج فضای امنیتی حاکم بر 
دانشگاه ابالغ شده بود، نشان دهنده  
عقب گردی بزرگ برای دولتی است 
که از بازگرداندن ستاره ها به آسمان 

می گفت.«  
در ادامه این بیانیــه آمده: »روح 
حاکم بر شــیوه نامه  جدید با نقض 
اصول 2۵، 3۵ و 37 قانون اساســی، 
مبنا را بــر متخلف  بودن دانشــجو 
گذاشــته و زمینه  تجسس در حریم 
خصوصی او و جرم انگاری گسترده 
و مبهم به ویژه در حوزه های مربوط 
به ســبک زندگی و فضای مجازی را 
فراهم می کند که نهایتا منجر به بسط 
اختیارات و رویکردهای ســلیقه ای 
کمیته های انضباطــی در برخورد با 

دانشجویان می شود.«
 واکنش  مسئوالن 
به شیوه نامه جدید

چند روز پیش معــاون حقوقی 
رئیس جمهوری در گفت وگو با ایرنا 
با اشاره به اینکه این آیین نامه مغایر 
با منشوری است که رئیس جمهوری 
پیگیر آن اســت، اعالم کرد: »اصل 
وجــود یــک نظــام انضباطــی و 
انتظامــی صحیح اســت، ولی اگر 
مســائلی در آن وجود داشته باشد 
که با قانون اساسی یا قوانین مرتبط 
و منشــوری کــه رئیس جمهوری 
 پیگیر اجرای آن است، مغایر باشد،

 باید اصالح شود.«
 لعیا جنیدی با تأکیــد بر اینکه 
شــیوه نامه باید اصالح شود تأکید 
کرد: »ما برای تصویب این شیوه نامه 
با تشــکل های دانشجویی صحبت 
کرده و نظــر وزرا را می گیریم و اگر 
موردی وجود داشته باشد که مغایر 
با قانون اساسی یا سایر قوانین باشد 

یا با منشــوری که رئیس جمهوری 
ابالغ کردند، مغایرتی داشته باشد، 

آن را اصالح می کنیم.« 
سخنگوی هیأت دولت: دیدگاه 

تشکل ها مورد توجه قرار گیرد
بیعــی، ســخنگوی  علــی ر
هیأت دولت نیــز در این بــاره در 
جمع خبرنگاران اعــالم کرد: »در 
جلســه هیات وزیران تاکید شــد 
وزیران علوم، تحقیقــات و فناوری 
و بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشکی با تشــکل های دانشجویی 
مراوداتی داشــته باشــند، معاونت 
حقوقــی رئیس جمهــوری نیز در 
این زمینــه همــکاری می کند تا 
حقوق شهروندی و مسائل موردنظر 
دانشــجویان در ایــن آیین نامه ها 
مالحظــه شــود. او در ادامه گفت: 
»تصمیم گرفته شــد کــه دیدگاه 
تشکل ها در این اصالحیه  موردتوجه 
قرار گیرد. شــیوه نامه شفاف سازی 
می شود. البته این اولین باری نیست 
که آیین نامه انضباطی دانشجویان 

تغییر می کند.«
در ایــن میان منصــور غالمی، 
وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری در 
واکنش بــه انتقادات مطرح شــده 
درباره شــیوه نامه جدید انضباطی 
دانشــجویی اظهار کرد: »بر اساس 
قانــون باید بــرای اجــرای دقیق 
آیین نامه انضباطی دانشــجویان، 
یک شیوه نامه توسط وزارتخانه های 
بهداشــت و علوم تدوین می شد که 
این اقدام انجام گرفت. دانشجویان 
نگران بودنــد که احیاناً بــا اجرای 
شــیوه نامه جدیــد انضباطــی به 
صفحات خصوصی آن ها در فضای 
مجازی ورود شــود که قاعدتاً این 

موضوع هدف ما نیست. 
قبــل از ورود معاونــت حقوقی 
رئیس جمهــوری بــه موضــوع 
شــیوه نامه انضباطی دانشجویان، 
معاونان دانشجویی در حال بازنگری 
در جزئیــات این شــیوه نامه برای 
افزایش شفافیت در اجرای آن بودند 
در همین راستا نیز اتفاقاً من از برخی 
دانشجویان خواســته بودم که اگر 
درباره شــیوه نامه جدید انضباطی 
نظری دارند به مــن اعالم کنند.« او 

درباره نگرانی هــا درخصوص عدم 
حضور دانشــجویان در جلســات 
کمیتــه انضباطــی اظهــار کرد: 
»براســاس آیین نامه انضباطی، در 
مواردی که الزم باشــد هیئت های 
بــدوی و تجدیدنظــر می توانند از 
دانشجویان برای حضور در جلسات 
خود دعوت کنند. امــا این که الزاماً 
دانشجو در جلســات حضور داشته 
باشد شاید در برخی از موارد به نفع 

خود دانشجویان نباشد.«
وزیر علوم: حریم شخصی 

دانشجویان نقض نخواهد شد
وزیر علوم تصریح کرد: »قطعاً در 
اجرای شــیوه نامه جدید انضباطی 
دانشجویی، نقض حریم خصوصی 
دانشجویان انجام نمی شود؛ چراکه 
ورود به بخش خصوصــی افراد نیاز 
به مجوز دارد و شیوه نامه انضباطی 

دانشــجویی در حقیقت نمی تواند 
مجــوزی بــرای ورود بــه بخش 
خصوصی افراد باشد. برای افزایش 
شفافیت و هم چنین رفع نگرانی های 
دانشجویان، بازنگری در شیوه نامه 

انضباطی در حال انجام است.«
او خاطرنشــان کــرد: »کل 
تخلفــات دانشــجویان بجز بخش 
آموزشــی یک دهم درصــد تعداد 
کل دانشجویان بود و لذا شیوه نامه 
تخلفــات انضباطی شــامل همه 
جمعیت دانشــجویان نمی شــود؛ 
چراکه همه دانشــجویان متخلف 
نیستند؛ نگرانی های موجود بیشتر 
شــامل فعالیت های خاص سیاسی 
و اجتماعی دانشــجویان می شود و 

تعدادشان بسیار اندک است.« 
غالمــی دربــاره نظرخواهــی 
از دانشــگاهیان و تشــکل های 
دانشــجویی برای شفاف ســازی 
شــیوه نامه جدیــد انضباطــی 
دانشــجویان گفت: »چــون حوزه 
امــور دانشــجویی وزارت علوم با 
کمیتــه انضباطــی و شــیوه نامه 
انضباطی دانشجویان مرتبط است، 
سازوکارهایی که برای آن شیوه نامه 
در نظر گرفته شــده نیز با سازمان 
امور دانشجویان است. سازمان امور 
دانشــجویان از افراد و مجموعه ها 
دعوت می کند تا از نظرات آنان نیز 
در اصالح شــیوه نامه استفاده کند. 
بنا بود از تشــکل های دانشــجویی 
 در رابطه بــا شــیوه نامه انضباطی

 دعوت شود.«
دانشجویان در تدوین آیین نامه 

انضباطی نقشی نداشتند
20 ســال پیش شــورای عالی 
انقالب فرهنگی با هدف رســیدگی 
به تخلفــات دانشــجویی در داخل 
دانشــگاه ها آیین نامــه انضباطی 
دانشــجویان را تصویب کرد و این 
آیین نامــه به تمامی دانشــگاه ها 
و مراکز آمــوزش عالی ابالغ شــد. 
شــیوه نامه جدید شورای انضباطی 
دانشــجویان بعــد از 2۴ ســال از 
تصویب این آیین نامه، شــهریورماه 
ســال جاری به تصویب شــورای 
عالی انقــالب فرهنگی رســید و با 
امضای وزرای بهداشــت و علوم به 
دانشگاه های سراســر کشور ابالغ 
شــد؛ اما این ابالغ منجر به ناآرامی 
دانشگاه ها شد و در نهایت مقرر شد 

این آیین نامه بازنگری شود! 
از محدود شدن حق 

تجدیدنظرخواهی تا افزایش 
قدرت کمیته انضباطی

سخنان وزیر علوم درحالی است 
که یک دانشــجوی دانشگاه تهران 

که نخواســت نامش فاش شــود، با 
انعــکاس انتقادهــا و اعتراض های 
دانشــجویان نســبت بــه مــوارد 
شیوه نامه جدید انضباطی نسبت به 
آنچه که آن را عقبگرد در شیوه نامه 
جدیــد انضباطــی دانشــجویان 
می دانند، خواستار پیگیری در این 

رابطه شد. 
او در گفت وگــو بــا »توســعه 
ایرانــی« این موارد را به این شــرح 
اعالم کــرد: »محدود شــدن حق 
تجدیدنظرخواهی، تشدید تنبیهات، 
تضییع حقوق زنــان، نقض قوانین 
انضباطی دانشــجو، نقــض حریم 
خصوصی، افزایــش امکان برخورد 
ســلیقه ای و افزایش قدرت کمیته 

انضباطی.«
ادله  تجسس در حریم خصوصی 

دانشجویان مستند نیست
از دیگر ســو مجتبــی صدیقی، 
رئیس ســازمان امور دانشــجویان 
اخیرا در واکنش به این جریانات به 
انتقادات از نقــض حریم خصوصی 
دانشــجویان در فضــای مجــازی 
پاســخ داد و اعالم کــرد: »افراد در 
هیچ مورد مجاز بــه ورود به حریم 
خصوصی دانشــجو نیســتند و اگر 
ادله براساس مواردی از جمله تهیه 
مخفیانه صــوت و تصویر همچنین 
تجسس در صفحات مجازی باشد، 
هیچ کدام مســتند تصمیم شورای 
انضباطی نیســت و اگــر حکم هم 
 صادر شــده باشــد، فاقد وجاهت

 قانونی است.«
حال ســوال این اســت که چرا 
از ابتــدا دو وزارتخانه بهداشــت و 
علوم در تدوین شیوه نامه انضباطی 
دانشجویان نظر دانشجویان را دخیل 
نکرده اند و با اعتراض دانشــجویان 
مقرر شده است که آیین نامه جدید 
را با در نظــر گرفتــن مالحظات و 
دغدغه های دانشــجویی تدوین و 

اصالح کنند.
 بــا ایــن حــال حاشــیه ها و 
اظهارنظرهای اخیر نشان می دهد 
که وزارت علوم نتوانســته ابهامات 
این آیین نامه را در شیوه نامه اجرایی 
به درســتی تشــریح کند و همین 
مســئله باعث اعتراض دانشجویان 
شــده اســت. بنابراین وزارت علوم 
باید برای جلوگیری تضییع حقوق 
دانشــجویان و جلوگیری از ایجاد 
ناآرامی در دانشــگاه ها نســبت به 
اصــالح آیین نامــه اقدام کــرده و 
ابهامــات آن را برای دانشــجویان 

برطرف کند.

دانشجویان سراسر کشور در بیانیه ای خواستار شدند

لغو فوری شیوه نامه  جدید انضباطی دانشجویی

یادداشت

 علی ربیعی

متاسفانه باز هم زلزله، زندگی  بخشی از هموطنانمان را 
در آذربایجان شرقی لرزاند. دولت، سازمان های مردم نهاد 
و همه ایرانیان باید تمام اهتمام خود را به کار گیریم تا تن 
زلزله زدگان، با لرزش سرمای زمستانی نلرزد. ما بار دیگر 
جلوه ای از در کنار هم بودن را نشــان می دهیم تا زندگی، 

رنگ عادی خود را در این مناطق بازیابد.

با شــنیدن خبرناگــوار زلزلــه آذربایجان شــرقی، 
حیدربابای شهریار خاطرم آمد:

***
از ورزغان رسیده گالبی فروِش ده
 ورزغان نان آرموت ساتان گلنده

 از بهر اوست این همه جوش و خروِش ده
 اوشاقالرین سسی دْوشردی کنده

دنیای دیگری است خرید و فروش ده

 بیزده بویاننان ائشیدیب ، بیلنده
 ما هم شنیده سوی سبدها دویده ایم

 شیلالق آتیب ، بیر قیشقریق ساالردیق
 گندم بداده ایم و گالبی خریده ایم

 بوغدا وئریب ، آرموتالردان آالردیق
***

در تمامی این لرزش های ویرانگر، درد مشترکی است 
حال چه تن لرزان بویین زهرا و روستای من باشد، چه شهر 

فرو ریخته و ماتم زده بم و چه دیوارهای فروریخته طبس، 
ثالث باباجانــی و یا ورزقان. در پس ایــن زمین لرزه های 
ناگهانی، درد و غمی کمرشکن است که بر جان آوار می شود 
و خاطراتی که به زیر تلی از خاک فرو می روند و تو به انتظار 
دست یاریگری می مانی که به آن تکیه کنی و قامت تکیده 
مصیبت زده ات را اســتوار کنی تا بتوانی تکه های هستی 
خاک گرفته ات را دوباره بیابــی و زندگی کنی. امیدوارم 
به لطف خدای مهربان، بتوانیم مصایب این زلزله را هرچه 
زودتر پشت ســر بگذاریم و زمین مناطق زلزله زده اخیر 
آنچنان که شــهریار توصیف کرده به زیر پایکوبی شــاد 

کودکان ورزقان و دیگر کودکان آن دیار بلرزد و نه زلزله.

باز هم تو می مانی و دیوارهای فروریخته پر از خاطره

علی ربیعی، سخنگوی 
دولت: در جلسه هیات 

وزیران تاکید شد وزیران 
علوم، تحقیقات و فناوری و 
بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی با تشکل های 
دانشجویی مراوداتی داشته 

باشند. تصمیم گرفته شد 
که دیدگاه تشکل ها در 

این اصالحیه  مورد توجه 
قرار گیرد و شیوه نامه 

شفاف سازی  شود

یک دانشجوی دانشگاه 
تهران: محدود شدن 

حق تجدیدنظرخواهی، 
تشدید تنبیهات، تضییع 
حقوق زنان، نقض قوانین 
انضباطی دانشجو، نقض 

حریم خصوصی، افزایش 
امکان برخورد سلیقه ای 

و افزایش قدرت کمیته 
انضباطی موارد شیوه نامه 
جدید انضباطی است که 

دانشجویان این موارد 
را عقبگرد در شیوه نامه 

جدید انضباطی می دانند
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