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شهرنوشت

در روزهایی که اعتــراض و التهاب 
در دانشگاه ها چنان است که بسیاری 
از دلســوزان و اســاتید دانشــگاه از 
ضرورت ریش ســفیدی و میانداری 
گروه هــای معتدل بــرای آرام کردن 
فضا ســخن به میان می آورند، دیروز 
باز هم خبری دیگر جامعه و مخصوصا 
طیف دانشگاهی را شوکه کرد؛ کانال 
تلگرام شــورای صنفی دانشــجویان 
کشــور خبر داد که »تمام دانشجویان 
ارشــد گرایش تئاتر ورودی ۱۴۰۰ و 
۱۴۰۱ دانشــگاه هنر تهران مشروط 
شــدند« و این بدان معناســت که از 
امتحانات پایان ترم محروم و به اخراج 
از دانشگاه قدمی نزدیک تر شده اند. این 
مجازات در حالی در دانشگاه هنر خود 
را به این شکل نشان داد که در روزهای 
اخیر خبرهای رســمی و غیررسمی از 
»ممنوع الورودی« گســترده برخی از 
دانشجویان به دانشگاه هایشان حکایت 
دارد. ممنوعیتی که می تواند نتیجه اش 
حتی در صورت لغو، مشــروطی و در 
نتیجه خطر اخراج دانشجو از دانشگاه 

هم تفسیر شود.
در حالــی کــه برخی این شــیوه 
برخورد مدیریت دانشگاه ها را چماقی 
جدید باالی سر دانشجویان معترض 
تأویل می کنند، صاحبنظــران آن را 
اشتباه و زمینه ساز تقابل امنیتی میان 

دانشــجویان و حاکمیت دانشگاه ها 
می دانند. موضوعی که به زعم بسیاری 
پاشنه آشیل هر نظام سیاسی است و 
قدرت مدیریت التهاب در کشــور را از 

آنچه هست هم کمتر خواهد کرد.

شیوه های نوین 
در برخورد با دانشجویان

از زمانی کــه اعتراضات خیابانی به 
جانباختن مهســا امینی در بازداشت 
گشت ارشــاد راه به دانشگاه ها گشود؛ 
این مراکز به یکی از چالش های اصلی 
حاکمیــت در آرام کــردن اعتراضات 
بدل شد و هر روز تجمعاتی در برخی از 
دانشگاه ها برپاست که شماری از آنها به 
درگیری و زد وخورد و دستگیری و در 
ادامه »ممنوع الورود« شــدن تعدادی 

دانشجو ختم می شود. 
از اعتراضات گســترده و درگیری 
در محوطه دانشگاه تا حضور نیروهای 
پلیس و لباس شــخصی ها در محوطه 
خوابگاه های دانشــجویی و انتشــار 
تصاویری از دســتگیری دانشجویان 
از اتاق هــای خوابگاه ها؛ از تشــکیل 
صف های طوالنی برای بررسی هویت 
دانشــجویان جلوی درهــای ورودی 
برخی دانشگاه ها و تفتیش کیف های 
دانشــجویان تا ممنوع الــورود کردن 
گسترده دانشجویان معترض به دانشگاه 
و نصب ده ها دوربین امنیتی در برخی  از 
دانشگاه ها و... نشان می دهد که تا چه 
میزان فضای دانشگاه های کشور ملتهب 
است. مواردی که به نظر می رسد به قصد 

خواباندن صدای اعتراض در دانشگاه ها 
کلید خورده، اما نتیجه اش تشــدید 
خشم در فضای دانشجویی و گسترش 

اعتراضات شده است.
تجربه نشان می دهد که تمهیدات 
به کار رفتــه در این مدت بــرای آرام 
کردن فضای دانشگاه ها نتیجه عکس 
داده اســت. هرچند بسیاری از عقالی 
دستگاه های امنیتی و قضایی این شیوه 
برخورد را صحیح ندانستند و کوشیدند 
با آزادی دانشــجویان، فضا را به سمت 
آرامش تدریجی هدایت کنند، اما به نظر 
می رسد این سیاست چندان اقبالی پیدا 
نکرد. گویا مسئوالن دانشگاه و وزارت 
علوم و روسای دانشگاه ها  تنها اقدامی 
که بــرای آرام کردن فضای دانشــگاه 
از دستشــان بر می آمد تغییر در شیوه 
برخورد با دانشجویان بود و نه جامه عمل 
پوشاندن به خواست یا حداقل شنیدن 
صدایشان. به همین دلیل در چند هفته 
اخیر موارد جدید و بعضا شبهه برانگیزی 

برای مواجهه یا بهتر است بگوییم مقابله 
با دانشجویان مطرح شد؛ تشکیل دفتر 
نیروهای مسلح در دانشگاه های کشور 
)برخالف قانون مصوب مجلس(، طرح 
موضوع ارجاع دانشجویان معترض به 
روانپزشک، اخذ تعهد از اولیا و گشتن 
کیف دانشجویان و ممنوع الورود کردن 
و حال هم مشروطی به دلیل اعتراض و 
عدم تشکیل کالس های درس؛ ازجمله 
این موارد است که به نظر می رسد تالش 
دارد دانشجویان معترض را بین دو راهی 

سکوت و اخراج از دانشگاه قرار دهد. 

 دانشجویان طبق مقررات 
آموزشی مشروط شده اند

در ایــن میــان خبــر محرومیت 
دانشجویان کارشناســی ارشد تئاتر 
دانشــگاه هنر تهــران کــه از طریق 
سامانه ی گلستان، به دانشجویان اعالم 
شد بیش از همه نظر ها را به خود جلب 

کرده و مویدی بر این تفسیر بود.
محمدرضا حسنایی، رئیس دانشگاه 
هنر تهران در گفت وگو با ایلنا در مورد 
دانشجویان مشــروطی توضیح داد: 
»طبق مقررات آموزشی دانشجویانی 
که بیــش از حد مجاز غیبت داشــته 
باشــند، نمی توانند در کالس حاضر 
شوند. دانشجویان نمی توانند بیش از 
سه جلسه غیبت موجه داشته باشند 
و قانون در مورد دانشجویانی که بدون 
موجه کردن غیبت هایشان در کالس 
درس حاضر نبودنــد، در حال اعمال 

شدن است«. 

حسنایی با بیان اینکه دانشجو باید 
۱۳ جلسه آموزشی در کالس حاضر 
شــود، ادامه داد: »وقتی ســه جلسه 
کالس تشکیل نشــود، اصال ساختار 
کالس های درس بهــم می ریزد. اگر 
اســتاد خودش کالس تشکیل ندهد 
و اعالم هم کرده باشــد، باید کالس 
جبرانی برای دانشجویانش برگزار کند 
و تعهد می دهد که آن سه جلسه عدم 
حضورش را جبــران می کند. در این 
شرایط نه هزینه ای به دانشگاه تحمیل 
می شود و نه دانشجو از درسش عقب 
می افتد. اما با اســتادی که کالسش 
را تشــکیل ندهد، برخورد می شــود 
و دانشــجو هم حقوقــی دارد، اما به 
شرطی که خودش کالس درسش را 
تعطیل نکرده باشد. در مورد مشروطی 
دانشــجویانی که مطرح کردید و آنها 
کالس درس را تعطیــل نکرده انــد و 
مقصــر تعطیلی کالس ها نیســتند، 
وضعیت اینها توسط آموزش دانشگاه 

هنر تهران قابل بررسی است«.

هشدار اساتید دانشگاه ها 
در هفته های اخیر تداوم اعتراضات 
دانشــجویی و شــیوه های قهری به 
کارگرفته شــده از ســوی مسئوالن 
دانشگاه ها به هشــدارهای پی در پی 

اساتید دلسوز منجر شده است. 
در همین راستا 6۰۰ نفر از استادان 
دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های ایران 
در بیانــه ای با حمایــت از اعتراضات 
دانشجویان خواستار لغو تمامی احکام 

ضد حقوق مدنی علیه دانشــجویان 
شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: 
»هفته هاست شــاهد رفتارهای غیر 
مدنی، خشونت بار و ناعادالنه با اقشار 
جامعه،  بویژه دانشجویان عزیزمان در 
سطح کشور هستیم. نخستین وظیفه 
و اولویت حاکمان و نهادهای باالدست، 
تامین امنیت روانی، تحصیلی و حرفه ای 
اصلی ترین ســرمایه های کشورمان 

است«.
همچنین ۱۲۱ نفر از اساتید دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر در نامه ای به حسن 
قدســی پور، ریاســت این دانشــگاه 
برخوردهای تندتر با دانشــجویان را 
راهکاری اشــتباه تلقی کردند. در این 
نامه با اشــاره به اینکه »شرایط روحی 
دانشجویان و جامعه به گونه ای است که 
جز با صبر و سعه صدر نمی توان انتظار 
رسیدن به آرامش در محیط دانشگاه را 
داشت«؛ »هرگونه توصیه ای که منجر 
به ایجاد فضای بیم و هراس در دانشگاه 
و برخورد شدیدتر با دانشجویان شود، 
خــالف مصلحت و منطــق« ارزیابی 

شده است.
اســاتید دانشــگاه امیرکبیــر 
با انتقــاد از »صدور احــکام انضباطی 
برای دانشجویان شــرکت کننده در 
اعتراضات«، تصریــح کرده اند که این 
احکام سبب افزایش تقابل دانشجویان 

و مدیران دانشگاه ها شده است.
به بــاور امضاکننــدگان این نامه، 
»کالس هــای درســی که بــا غیبت 
دانشجویان تعلیقی یا زندانی دایر شوند 
فاقد شرایط عادی تشکیل کالس هاست 
و دانشجویانی که نگران احوال و فرجام 
دیگر دوستانشــان هســتند قادر به 
بهره منــدی از کالس و انجام وظایف 

آموزشی -پژوهشی نیستند«.
در این میان در حالــی که از قدیم 
االیام و از زمان شکل گیری نهاد مدرن 
دانشگاه، همواره نام دانشجو با مولفه های 
مطالبه گری و پرسشگری پیوند داشته 
است و جنش های دانشجویی در همه 
جــای دنیا قدم هــای اصلی اصالحی 
را در جامعــه برمی دارند و زمینه های 
پویایی کشورها را فراهم می کنند به نظر 
می رسد، رفتارهایی که دانشجویان را 
به ســکوت وادارد جز ضرر و زیان برای 

کشور دستاوردی نخواهد داشت.

نگرانی اساتید از صدور احکام انضباطی و برخورد شدیدتر با دانشجویان 

»ممنوع الورود«، »مشروط« و...!

با افزایش شمار 
دانشجویان معترض 

در دانشگاه، مسئوالن 
امر با شیوه هایی که به 

زعم خودشان مبتنی به 
مقررات آموزشی است 

دانشجویان معترض را بین 
دو راهی سکوت و اخراج از 

دانشگاه قرار داده اند 

کانال تلگرام شورای 
صنفی دانشجویان 

کشور خبر داد که »تمام 
دانشجویان ارشد گرایش 

تئاتر ورودی ۱۴۰۰ و 
۱۴۰۱ دانشگاه هنر تهران 

مشروط شدند« و این بدان 
معناست که از امتحانات 

پایان ترم محروم و به 
اخراج از دانشگاه قدمی 

نزدیک تر شده اند
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 MS دارورسانی دِر منزل مبتالیان
در تهران 

معاون بیمــه و خدمات 
سالمت سازمان بیمه سالمت 
با اشــاره به جزئیات اجرای 
آزمایشــی طرح دارو رسانی 
درب منزل بیمــاران خاص و 
صعب العالج،  گفت: این طرح در ش هر تهران با گروه 
هدف بیماران ام اس آغاز شده است و به تدریج مشمول 

سایر بیماری های خاص خواهد شد.
به گزارش ایســنا، مهدی رضایی افزود: در استان 
تهران ۱۳ هزار و ۴۰۰ بیمار خاص داریم که از این تعداد 
6۸۰۰ نفر مبتال به ام اس هستند و مقرر شد برای این 

دسته از بیماران دارورسانی درب منزل انجام شود.
    

 مدارس شبانه روزی 
دولتی و رایگان است

معاون آموزش متوسطه 
با بیان اینکه در دوره ابتدایی 
مدرسه شــبانه روزی وجود 
نــدارد، گفــت: مــدارس 
شــبانه روزی دولتی و رایگان 
است. مدارس شبانه روزی صرفا برای مقاطع متوسطه 
است و دوره ابتدایی مدرسه شبانه روزی ندارد. دانش 
آموز دوره ابتدایی به لحاظ شرایط سنی و بحث های 

تربیتی باید کنار خانواده باشد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی کاظمی توضیح داد: 
در واقع در مدارس شــبانه روزی یک عده دانش آموز 
شبانه روزی و مستقر وجود دارد و عالوه بر آن ها دانش 
آموزان عادی هم هستند. سن ورود به مدارس شبانه 
روزی فرقی با مدارس عادی ندارد و از همان قوانین سن 
ورود به مدارس عادی تبعیت می کند. وی گفت: در حال 
حاضر چیزی تحت عنوان مدارس شبانه نداریم؛ مثل 
آن چیزی که قدیم ها بود. االن این مدارس تحت عنوان 
مدارس بزرگســاالن کار می کند و مخصوص افرادی 
است که درس خوانده اند، اما هنوز دیپلم نگرفته اند و در 

سن واجب التعلیم هم نیستند.
    

اخطار به ۵ ساختمان ناایمن پایتخت
ن  کمیســیو ئیــس  ر
شهرسازی شــورای اسالمی 
شهر تهران گفت: دادستانی 
به یکی از دستگاه های دولتی 
فرصــت یــک ماهــه برای 
ایمن ســازی داده و قرار بر این شده که در صورت عدم 

اقدام، این دستگاه پلمپ شود.
به گزارش ایسنا، مهدی عباســی از اخطار به پنج 
ســاختمان ناایمن خبر داد و گفت: مقرر شده که این 
ساختمان ها نیز در فرصت مناسب ایمن سازی الزم 
را انجام دهند. به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی 
شورای اسالمی شــهر تهران، با صاحبان تمام ۱۲۹ 
ساختمان ناایمن پایتخت در مناطق با حضور دادستانی 
جلسه برگزار شد و همه نسبت به تکالیف توجیه شدند 

که امیدواریم در راستای این تکالیف گام بردارند.
    

عدم توجه به جلو 
عامل ۵۵ درصد تصادفات تهران

رییــس اداره تصادفــات 
بزرگراه های پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ گفت که 
علت ۵۵ درصد تصادفات رخ 
داده در محورهای بزرگراهی 
پایتخت مربوط به عدم توجه به جلو است. یعنی از هر 
دو تصادف یکی مربوط به عدم توجه به جلو اســت. به 
گزارش ایسنا، سرهنگ غالمحسن زکی زاده همچنین 
گفت: گاهی عابرین پیاده نیز خود را در منطقه عدم فرار 
قرار می دهند هیچ راننده ای نمی تواند خودروی خود را 
کنترل کند و خودرو در حال حرکت است و همان موقع 
متوقف نمی شود و چون عابر پیاده به صورت ناگهانی به 
میان راه پریده است مانند بچه هایی که دست پدر و مادر 
خود را رها می کنند و جلوی خودروها می روند یا عابرین 
پیاده ای که از روی نرده های خطوط بی آر تی به میان 
راه می پرند، وجود آنها برای رانندگان مثل سیل و زلزله 
هستند که هیچ کاری در مقابل آنها نمی شود انجام داد.

    
هشدار در خصوص تردد در مسیر 

رودخانه شمال شرق پایتخت 
رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شــهر تهران دیروز هشــدار داد که 
شهروندان ۱6 و ۱۷ آبان)دیروز و امروز( از تردد در مسیر 

رودخانه شمال شرق تهران خودداری کنند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران؛ پــدرام قودجانی 
افزود: براساس داده های سامانه هواشناسی، احتمال 
ریزش ۱۰ میلی متر باران در رودخانه های فیروز کوه و 
آبعلی و احتمال سیالبی شدن رودخانه های آن منطقه 

وجود دارد.

از گوشه و کنار 

معاون دفتر آب و خاک ســازمان محیط زیست با اشاره به 
خطر نفوذ شیرابه زباله های موجود در محل های دفن پسماند به 
سفره های زیرزمینی، این معضل را بسیار خطرناک تر از تشکیل 

ابر گاز متان دانست.
به گزارش ایلنا، تورج فتحی اظهار کرد: محل  های دفن زباله 
همواره یکی از عوامل آلوده کننده آب های زیرزمینی اســت. 
معموال زباله ها چه در ســایت های دائمی و چه در محل های 
موقت باشد، هر زمان انباشته و تلنبار شوند، شیرابه این زباله ها در 
بستر جایی که تخلیه می شوند به درون زمین و آب خوان ها نفوذ 

کرده و در نتیجه سفره های آب زیرزمینی را آلوده می کنند.
فتحی یادآور شد: بیشتر شهرهای بزرگ کشور مانند تهران، 
قزوین، مشــهد، اصفهان، ارومیه، تبریز و ... در مناطق دشت 
قرار گرفته اند. در بیشتر مناطق دشتی آب خوان و سفره آب 
زیرزمینی وجود دارد، بنابراین وقتی وزارت نیرو به متقاضیان 
حفر چاه مجوز می دهد به این موضوع توجه کرده و عمده چاه ها 
در محدوده دشت ها حفر می شوند، چرا که در محدوده دشت ها 
آب خوان داریم و برای بهره برداری از آب خوان ها از طریق چاه 

یا قنات حفر می کنند.
معاون دفتر آب و خاک ســازمان محیط زیست ادامه داد: 
اگر محل های دفــن زباله در محدوده دشــت ها بر روی این 

آب خوان ها قرار گرفته باشــند به ضرس قاطع می توان گفت 
که آلودگی آب زیرزمینی ناشــی از شیرابه  زباله های انباشته 
در محل دفن وجود دارد. در واقع هر جایی که محل دفن زباله 
وجود داشته باشد و این محل روی آب خوان قرار داشته باشد، 
مخاطرات ناشی از نشت و نفوذ شیرابه زباله های دفن شده در 
محل های دفن وجود دارد، مگر اینکه محل دفع و دفن پسماند 

به صورت مهندسی و با زیرسازی مناسب ساخته شده باشد.
وی ادامه داد: به طور مثال با ۴۰ الی ۸۰ سانتیمتر الیه ُرسی 
کمپکت شود یعنی ۱۰ سانتیمتر خاک رس ریخته و آن را با 
غلطک کوبیده و دوباره ۱۰ ســانتیمتر ریخته و آن را کوبیده 
و آنقدر این کار را ادامه داده تا به ضخامت مورد نظر برسد. این 
فرایند باید ادامه داشته باشد تا ضخامت الیه خاک کمپکت 
شده و به ۴۰ تا ۸۰ سانتیمتر برسد. در این صورت احتمال اینکه 
شیرابه زباله به آب خوان ها یا ســفره های آب زیرزمینی نفوذ 

کند، بسیار کم است.

سایت دفن زباله تهران یک استثنا است
فتحی با تاکید بر اینکه اگر تمامی کشور را بررسی کنیم،  
محل های دفع و دفن زباله ای که به صورت مهندسی ساخته 
شده  باشند، بسیار کم و در حد انگشــتان دست است، افزود: 

در این میان شهر تهران یک استثنا است، چرا که محل دفن 
زباله شهر تهران در جایی قرار گرفته است که زیر آن آب خوان 

وجود ندارد.
چند سال قبل در محل دفن زباله تهران در کهریزک یک 
دریاچه چندهکتاری شیرآبه راه  افتاده بود که دلیل راه افتادن آن 
هم عدم توانایی نفوذ به زمین بود، قطعا اگر می توانست به زمین 
و سفره های زیرزمینی نشت کند، هیچگاه این دریاچه تشکیل 
نمی شد. بنابراین محل دفن زباله تهران نخست یک سنگ بستر 

محکم رسی دارد و دوم اینکه آب خوان هم زیر آن وجود ندارد.

نفوذ شیرآبه ی زباله ها به آب های زیرزمینی
او ادامه داد: متأسفانه پایشی در محل های دفن زباله پایشی 
انجام نشده است. این وظیفه ســازمان محیط زیست است و 
باید این کار را انجام دهد تا مشخص کند که چه سایتی بر روی 
آب خوان قرار دارد و آالینده آب های زیرزمینی است. تقریبا 
محل دفن زباله ای در کشور نداریم که آب های زیرزمینی آن 
به لحاظ آلودگی پایش شده باشند. استثنائا در سال ۹۹ یک 
سری پروتکل ها به استان های کشــور برای پایش این آب ها 
ابالغ شد و ازآنها خواستیم که از شهرداری ها بخواهند این کار 
را انجام دهند. قزوین از جمله این شهرها بود که پایش را انجام 

داد و سایت دفن زباله محمدآباد قزوین آالینده آب زیر زمینی 
بوده و شیرآبه های آن به آب خوان نفوذ کرده و آب زیرزمینی 

را آلوده کرده است.
فتحی با بیان اینکه شیرآبه ها گستره ای از خطرناک ترین 
آالینده ها را همراه خود دارد، گفت: بنابراین ریسک نفوذ این 
شیرآبه ها به آب های زیرزمینی بســیار باال بوده و اگر چنین 
اتفاقی رخ دهد، پاکسازی این آب ها اقدامی فوق العاده پیچیده، 
پرهزینه و زمان بر است و چندین سال طول خواهد کشید تا 
محلی که آب های زیرمینی آن به وسیله شیرآبه آلوده شده، 
پاکسازی شــود و در صورت پاکســازی هم هیچگاه این آب 

کیفیت اولیه را نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: شــیرآبه، تمامی بافت ســنگ ها و خاک 
دربرگیرنده آب های زیرزمینی را آلوده کــرده و پیوندهای 
هیدروکسیلی را با مواد میزبان تشــکیل داده و آلودگی ها تا 

سال های سال در این محیط باقی می ماند.

معاون سازمان محیط زیست با وخیم توصیف کردن وضعیت سایت پسماند تهران:

آلودگی آب های زیرزمینی خطرناک تر از ابر گاز متان است

گزارش


