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دیروز وزیر علوم در حاشیه نهمین 
جشــنواره آموزشی دانشــگاه تهران، 
در سخنانی شــبه تهدیدآمیز خطاب 
به دانشــجویان گفت کــه »حضور در 
دانشــگاه، کالس و محضــر اســاتید 
حرمــت دارد و دانشــجویان باید آن 
را حفظ کننــد«. صد البته کــه وزیر، 
بدون مقدمه این ســخنان ناصحانه را 
بر زبان نراند؛ صحبت های او پاســخ به 
سوال خبرنگارانی بود که در خصوص 
برخوردهــای قهری اخیــر در برخی 
دانشــگاه های تهران توضیح خواسته 
بودند. برخوردهایی که عمده دلیل آنها 
پوشش و اختالط دانشــجویان پسر و 
دختر و البته علقه های سیاسی گزارش 

شده بود. 
محمدعلی زلفی گل، تلویحا به عدم 
نظارت در دوران دوساله کرونا بر سر و 
وضع و ظاهر دانشجویان هم اشاره کرد 
و یادآور شــد: »اینکه ما بخواهیم از قوه 
قهریه در حوزه پوشــش دانشجویان 
استفاده کنیم در شــأن آن ها نیست. 
اگرچــه در تبییــن و اطالع رســانی 
آیین نامه های جدید اعم از آموزشــی، 
فرهنگی و پوششی باید آموزش هایی 
صورت بگیــرد. بــا توجه بــه اینکه 
دانشجویان دو سال هم در دانشگاه ها 
حضور نداشتند باید در جریان آن قرار 

بگیرند«.
اما نگاه به یک ماهی که از بازگشایی 
دانشــگاه ها می گذرد، نشان می دهد 
مسئوالن دانشــگاه برای »در جریان 
قرار دادن« دوباره دانشــجویان پس از 
2سال چندان هم ابزار قهریه را دوِن شأن 

دانشجویان نمی دانند.
درگیری در دانشگاه تهران

دســت به نقدترین نمونه برخورد 
قهرآمیز با دانشــجویان روز شنبه، ۱۷ 
اردیبهشت به وقوع پیوست و شماری 
از دانشجویان دانشگاه تهران که قصد 
اســتفاده از فضای ورزشی دانشکده را 
داشتند از سوی حراست این دانشگاه 

مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
بنــا براعــالم »شــورای صنفی 
دانشجویان دانشگاه تهران« جمعی از 
دانشجویان دختر و پسر دانشکده علوم 
اجتماعی روز شنبه برای دریافت کلید 
چمن زمین بازی به مسئوالن مختلف 
دانشــکده از جمله رئیس آن مراجعه 
کرده، اما با پاســخ منفی آن ها مواجه 

شده بودند.
بر اساس برخی گزارش ها، پوشش 
دانشــجویان دختر و لــزوم تفکیک 
جنســیتی از جمله مواردی بوده است 
که مسئوالن درباره دالیل امتناع از دادن 

کلید به دانشجویان مطرح کرده  بودند.
در پی واکنش منفی مسئوالن، این 
دانشجویان از در پشتی وارد زمین شدند 
که در پی آن نیروهای حراســت اقدام 
به ضرب و شــتم آن ها کردند.براساس 
گزارش ها در پی این درگیری تعدادی 
از دانشجویان آسیب دیدند  و حتی برای 
رسیدگی به حال برخی از آن ها اورژانس 

در محل حاضر شد.
درگیری در دانشگاه علم و صنعت

اما اســتفاده از قوه قهریــه تنها به 
این مــورد ختم نمی شــود. در روز 30 
فروردین، اعضای انجمن اسالمی آرمان 
دانشجویان دانشــگاه علم وصنعت در 
حال توزیع نسخه هایی از بیانیه  پیشین 

این انجمن در سطح دانشــگاه بودند 
که بــا برخوردهای خشــونت بار کادر 
حفاظت فیزیکی مواجهه شدند. در پی 
این برخوردها چند تن از ماموران یکی 
از دانشــجویان حامل نســخه هایی از 
بیانیه را مورد ضرب و شتم قرار دادند و 
وسایل شخصی اش را گشتند و او را به 
کالنتری بردند. ضرب و شتم او به نحوی 
بود که آثار جرح و کبــودی بر بدن وی 
باقی و تصاویری از آن در فضای مجازی 

منتشر شد. 
این اقدام منجر به تجمع گســترده 
دانشجویان این دانشــگاه در روزهای 
بعد و سر دادن شــعارهایی در اعتراض 
به تشدید ســخت گیری ها و برخورد 
خشــونت آمیز نیروهای حراســت با 

دانشجویان شد.
از طرفی دیگر، دانشجویان دانشگاه 
علم و صنعت در بیانیه علیه این برخوردها 
مدعی بروز فشارهایی همچون گسترش 
حوزه دخالت در پوشــش دانشجویان 
حتی خارج از دانشــگاه بودند و از آن به 
عنوان ایجاد رعب و وحشــت و تهدید 

دانشجویان نام بردند.
در حالی که تصاویــر این برخورد و 
فیلم اعتراض دانشجویان در شبکه های 
مجازی و سایت ها منتشــر شده بود، 
علیرضــا معینی معــاون فرهنگی و 

اجتماعی دانشــگاه علم و صنعت در 
پاســخ به ایســنا اینگونه توضیح داد: 
»همه می دانیم که دانشــگاه، محل 
حساسی است و اگر افراد می خواهند 
وارد دانشگاه شــوند، باید هویت آنها 
شناسایی شود. حتی اگر فرد دانشجو 
باشــد، باید کارت خود را برای ورود به 
دانشگاه به حراست نشان دهد تا مسائل 
ایمنی و ســالمتی دانشجویان حفظ 
شود. ولی رسانه های معاند در کانال های 
خود اعالم می کردنــد که لزومی برای 
نشان دادن کارت دانشــجویی برای 
ورود به دانشگاه نیست و تالششان را 
می کردند تا دانشــجویان را به سمت 
تمرد از قانــون راهنمایی کنند. هدف 
این رسانه ها این بود که به دانشجویان 
القا کنند تمام کارهای خود را از مسیر 

غیرقانونی انجام دهند«.
 معینــی همچنیــن در خصوص 
اعتراضات صورت گرفته در دانشگاه به 
برخورد حراست هم اینطور گفت: »اصل 
قضیه بی نظمی های دانشگاه این بود که 
برخی دانشجویان قصد داشتند خالف 
قانون عمــل کنند و این عده دوســت 
دارند، هیچکس به آنها چیزی نگوید، 
هر جور که دوســت دارند عمل کنند، 
هرکسی که خواست وارد دانشگاه شود 
و هویت هیچ کس هم بررسی نشود، که 

طبیعتا این امر، عامل ایجاد هرج و مرج 
است. برخی، از بیرون خط می گیرند. به 
عنوان مثال، دانشجوی خانمی که رنگ 
موهای خود را فیروزه ای یا آبی می کند و 
موهای خود را از مقنعه بیرون می گذارد 
و از نشان دادن کارت دانشجویی خود 
امتناع می کند و قصــد دارد به زور وارد 
دانشگاه شود، مشــخص است در حال 
اجرا کردن نقشه هایی از پیش تعیین 
شده است وگرنه اصال بحث آزادی نیست 
و تمام دانشــجویان ما خوب هستند و 
دانشجو وارد این وادی ها نمی شود، مگر 

اینکه از بیرون هدایت شود!«.
او در حالی که همه موارد اینچنینی 
را به رسانه های معاند نسبت داد و وجود 
»حراست موتوری« در دانشگاه علم و 
صنعت را شایعه خواند، گفت: »بیش از 
دو دهه است که گشت زنی در محوطه 
دانشــگاه با موتور انجام می شود. این 
همکاران با موتور در محوطه دانشگاه 
گشــت می زنند تا در صورت مســئله 
یا مورد و مشــکل خاصی در محوطه 
دانشگاه، فورا مطلع شــوند و اقدامات 
الزم برای رفع مشکل انجام شود وگرنه 
اینگونه نیست که این همکاران باالی سر 
هر دانشجو حاضر شوند و به او کار داشته 
باشند. اما به عنوان مثال، در یک سری 
موارد، مثال اینکه عده ای از دانشجویان 
در ماه رمضان به صورت گروهی تجمع 
کرده و در حال سیگار کشیدن باشند، 
فقط از سوی این همکاران موتور سوار 

تذکر می گیرند«. 
پای عوامل ضد انقالب و 

سوسیالیست در میان است
 روزنامه جوان هم دیروز همســو با 
اقدامات دولت جدید بر علیه اعتراض 
دانشــجویان دانشــگاه علم و صنعت 
نوشــت: »طــی روزهای نخســتین 
بازگشایی دانشــگاه ها برخی عوامل 
ضد انقالب با محوریــت چپ گراهای 
به اصطالح سوسیالیســت در یکی از 
دانشــگاه های تهران اقــدام به صدور 
بیانیه ای تحریک آمیــز برای فراخوان 
دانشــجویان به اعتراض دسته جمعی 
علیه هر گونه محدودیت! نموده که البته 
در صحنه عمل بروز و ظهوری نداشت 
اما همین بیانیه مستمسکی شد برای 
اینکه تشکلی همسو، اقدام به فراخوان و 

حرکتی برنامه ریزی شده کند«.
این روزنامه در ادامه نوشــت: »این 
انجمن در حرکتی مبتذل و غیرواقعی 
اقدام به موج سواری بر بستر شایعه ای 
می کند که براســاس آن ادعا شده بود، 
گشت های موتوری ارشــاد در درون 
دانشگاه تشــکیل شده اســت. حال 
آنکه این ادعا از اســاس دروغین بوده 
و شایعه ســازان گشــت های فیزیکی 
خوابگاه های دانشــجویی را گشــت 
ارشاد جا زده و ســپس در اعتراض به 
این اقدام با مسئوالن حراست هم درگیر 
می شوند تا از این طریق باعث تحریک 
و ایجاد اعتراضات دانشجویی شوند که 
خوشبختانه تیرشــان به سنگ خورد. 
اما همین شــایعات دروغین بهانه ای 
شد تا بازوی رسانه ای ضد انقالب وارد 
عمل شود و جریان ضد انقالب از سران 

گروهک نفــاق تا برخــی تندروهای 
اصالح طلــب به میــدان بیاینــد و به 

استقبال این اتفاق ساختگی بروند«.
 وضعیت مشابه

 در دانشگاه امیرکبیر
با وجود همه ایــن موضع گیری ها 
گزارش ها از حراست و انتظامات دانشگاه 
صنعتــی امیرکبیر هم خبــر از رفتار 
مشابهی داشت. سخت گیری های که هر 
چند بسیاری آن را همیشگی می دانند 
اما بســیاری هم آن را غیرمعمولی و با 
هدف کنترل بیشتر بر پوشش و حجاب 

عنوان می کنند.
به گزارشی که چندی پیش سایت 
خبری انصاف نیوز منتشــر کرد؛ تذکر 
به لباس و پوشــش دانشجویان تنها به 
درهای ورودی دانشگاه محدود نمی شد 
و ماموران حراست و انتظامات دانشگاه 
در اقدام بی سابقه ای با راه انداختن گشت 
ارشاد موتوری، در صحن دانشگاه و حتی 
محیط های کمتر شــلوغ نیز نسبت به 
این موضوع حساسیت های متفاوتی با 

گذشته به خرج دادند.
زلفــی گل، وزیــر علــوم، دهم 
اردیبهشت هم در واکنش به اعتراض 
دانشجویان درباره سخت گیری ها در 
خصوص پوشش دانشجویان سخنان 
دیروزش را عنوان کــرده و گفته بود 
که دانشــگاه »حرمت« دارد و افرادی 
که وارد این محیط ها می شوند، باید از 
»ضوابط و مقررات آن تبعیت کنند«، با 
این حال بسیاری معتقدند وزیر به جای 
حساســیت بیش از حد به این حوزه 
باید بیشــتر نگران جایگاه علمی این 
مجموعه باشد. این در حالی است که 
دیروز همزمان با تکرار دغدغه پوشش 
از ســوی وزیر علوم؛ معاون پژوهشی 
وزیــر خبر داد کــه »ایران بــه دلیل 
پرداخت نشدن حق عضویت ۵ میلیون 
دالری در معرض اخراج از سازمان های 
بین المللــی اســت و ارتباطمــان با 
پایگاه های علمی بین المللی قطع شده 
اســت«.  قطع ارتباطی که جایگاه به 
شدت تضعیف شده علمی دانشگاه های 
کشــور را به کمترین حد خود خواهد 
رساند. در این میان اما به نظر می رسد 
دغدغه اصلی مسئوالن این وزارتخانه 
بیش از جایگاه علمی دانشگاه ها نشان 
دادن حد و مرزهای پوشش و آزادی به 

جوانان دانشجوست.

وزیر علوم در توضیح برخوردهای قهر آمیز در دانشگاه ها؛ بار دیگر بر رعایت ضوابط تأکید کرد 

یادآوری شبه تهدیدآمیز محدودیت ها 

گفتوگو

نماینده مردم شــادگان در مجلس، گفت: 
همین االن ما در استان خوزســتان تنش آبی 
داریم، مزید بر علت همین گرانی ها وجود دارد، 
بحث گرد و خاک اســت، بحث ســالمت مردم 
است، چند وقت دیگر بحث برق و نوسان برق آغاز 
می شود، این ها را چه کسی باید مدیریت کند و 
جواب بدهد؟ مســئوالن نظام بنشینند و برای 

خوزستان فکری کنند.
 ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در رابطه 
با آخرین وضعیت اســتان خوزستان با توجه به 
مخابــره  خبرهایی مبنی بــر اعتراضات در این 
اســتان، به ایلنا گفت: ببینیــد درباره وضعیت 
خوزســتان و مشــکالت موجود ما هیچ جوره 
نمی توانیم توجیه کنیم، این هــا در این دولت 
آقای رئیســی گفتند که خوزستان استانداری 
ویژه می شود، یک اســتاندار ویژه در حد معاون 
رئیس جمهور می آوریم و فــالن و این حرف ها؛ 
االن ضعیف ترین استاندار را آوردند در خوزستان 

منصوب کردند، از همه ضعیف تر.

وی ادامه داد: االن ســه ماه اســت که گرد و 
خاک نفس خوزستان را گرفته، اصال هیچ تکانی 
نمی خورند که باالخــره یک توضیح برای مردم 
بدهند که چه کار کنیم. منشاء این گرد و خاک 
داخلی است یا خارجی، با خارجی ها رایزنی کنند 
و جلوی آن را بگیرند یا یک مقدار اثراتش را کم 
کنند، بهداشت را درســت کنند، آب را درست 

کنند.
عضو مجمع نمایندگان اســتان خوزستان، 
اضافه کرد: االن ما گرفتار بهداشــت هســتیم، 
گرفتار آب هستیم، گرفتار برق هستیم و گرفتار 
گرد و خاک هم هســتیم. گرفتاری های متعدد 
وجود دارد و آقایان کک شان نمی گزد، نشسته اند 
در اتاق خودشــان حتی حاضر نیستند بیایند 
بیرون با مردم صحبت کنند و برای مردم توضیح 

بدهند.
وی افزود: مدیریت اســتان اینطــور نبود، 
ما اینطور نداشتیم، کســی هم هیچ رسیدگی  
نمی کند. نشسته اند فقط دنبال این هستند که 

مثال چه کسی باید عزل شــود یا چه کسی باید 
نصب شود. به ما چه که چه کســی باید عزل یا 
نصب شود، آخر این ها به ما چه؟ مشکالت مردم 

را حل کنید.
ناصری نژاد بــا ابراز نگرانی از ادامه شــرایط 
کنونی، عنوان کرد: واقعا االن وضعیت خوزستان 
نگران کننده است، باید مسئولین نظام بنشینند 
برای خوزستان فکری کنند؛ وگرنه دشمنان آنجا 
را زیر ذره بین گذاشــته و دارند توطئه می کند و 
خدای نکرده ممکن اســت اتفاقی رخ بدهد که 
نشــود کنترلش کرد. ما دلمان برای این کشور، 
این نظام و برای مردم می سوزد، حیف است این 
همه خوبی ها و نکات مثبت به خاطر بی عرضگی 

بعضی ها زیر سوال برود.
نماینده مردم شــادگان در مجلس در پاسخ 
به این سوال که »آیا انتقادات پیرامون مدیریت 
استان را از وزیر کشور پیگیری کرده اید؟«، گفت: 
صحبت کردیم یا جواب ندادند یا گفتند »فعال 
اول کار است، بگذارید ببینیم چه می شود«، خب 

چه می شود؟ می خواهید مردم بیایند در خیابان 
و بعد رسیدگی کنید؟ امروز )دیروز( تهران یک 
مقدار آلوده شد، مدارس تهران تعطیل شد. ما سه 
ماه آلودگی داریم آن هم آلودگی شدید، آلودگی 
تهران یک صدم خوزستان نمی شود، اما در این 
مدت یا تعطیل نمی کنند، یا ســاعت ۱۱ اعالم 
می کنند یا بعد از ســاعت. آخر این یعنی چی، 
تصمیمات متعارض و متناقض بدون اطالع مردم 

و ناپخته. آخر این چه مدیریتی است؟

ناصری نژاد در رابطه بــا »پیگیری وضعیت 
جاده اهواز-خرمشهر که مدتی قبل و پس یک 
سانحه  دلخراش رانندگی، نمایندگان به دنبال 
اســتیضاح وزیر راه و شهرســازی بودند«، ابراز 
داشــت: یک مقدار به موضوع رسیدگی شد اما 
حل اساسی نشده است، یک قول هایی دادند اما 
هنوز نتیجه عملیاتی نگرفته است ما مدتی صبر 
می کنیم اگر نشد چاره ای نیست، مجددا بحث 

استیضاح را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم شادگان در گفت وگو با ایلنا:

مسئوالن نظام بنشینند و برای خوزستان فکری کنند

دیروز وزیر علوم در 
سخنانی شبه تهدیدآمیز 

خطاب به دانشجویان گفت 
که »حضور در دانشگاه، 
کالس و محضر اساتید 

حرمت دارد و دانشجویان 
باید آن را حفظ کنند«. صد 
البته که وزیر، بدون مقدمه 

این سخنان ناصحانه را 
بر زبان نراند؛ اشاره او به 
برخوردهای قهری اخیر 

در برخی دانشگاه ها با 
دانشجویان بود

نگاه به یک ماهی که از 
بازگشایی دانشگاه ها 

می گذرد، نشان می دهد 
مسئوالن دانشگاه برای 

»یادآوری« بحث پوشش 
و ضوابط دانشگاه به 

دانشجویان پس از  دو سال؛ 
چندان هم ابزار قهریه را 

دوِن شأن دانشجویان 
نمی دانند
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مشکلی چندروزه که هیچ مسئولی 
پاسخگوی آن نیست؛

قطعی و کندی گسترده اینترنت 
در تهران و خوزستان

در روزهای اخیر کندی و قطعی اینترنت در تهران 
موجب اعتراض عده زیادی از کاربران در شبکه های 
اجتماعی شده است و هیچ مسئولی پاسخگوی این   
اعتراضات و مشکل پیش آمده نیست. روز گذشته 
خبر قطعی اینترنت همراه اول منتشر شد و پشتیبانی 
همراه اول بدون اعالم هیچ توضیح قانع کننده ای 
در تماس مکرر مشترکان اعالم کرد این قطعی در 
مناطقی از اتوبان امام علی و صیاد شیرازی رخ داده و 

ممکن است تا ۷2 ساعت به طول بینجامد.
این در حالی است که بنابه آخرین اخبار اینترنت 
موبایل در شــهرهای اهواز، سوسنگرد، شادگان و 
حمیدیه از ظهر روز جمعه ۱۶ اردیبهشت اینترنت 

همراه)موبایل( همچنان قطع است.
    

 »روزنه دریا« در هرمز 
تخریب شد

»روزنــه دریــا« از 
جاذبه های گردشگری 
جزیره هرمز فروریخت.

به گزارش ایرنا، در 
حالی که براساس برخی 
گزارش ها دلیل فروریختن این پدیده زیبا حضور 
گردشگران و بی توجهی و تخریب با برپایی کمپ 
از سمت آنها عنوان شده، اما سرپرست بخشداری 
هرمز بندرعباس آن را در اثر وقوع یک پدیده طبیعی 
دانست.محمد زرنگاری اظهار داشت: این صخره  که 
در ضلع جنوب شرقی جزیره  هرمز، در فاصله  یک 
کیلومتری ساحل الک پشت ها و غار رنگین کمان 
قرار دارد،  در اثر رخ دادن یــک پدیده طبیعی فرو 
ریخته و هیچ گونه دخالت انسانی در فرو ریختن آن 

دخیل نبوده است.
    

»ورود بانوان به ورزشگاه های 
سه شهر مذهبی« ممنوع شد؟!

در حالــی کــه روز 
یک شنبه به نقل از معاون 
فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش و 
جوانان اعالم شد: »ورود 
زنان به ورزشگاه های مشهد ممنوع« است؛ دیروز 
معاون وزیر ورزش در توضیــح این خبر گفت که 
محوریت موضوع تعیین ضوابط ویژه برای سه شهر 
مذهبی بود نه ایجاد محدودیت و ممنوعیت عمومی.
ســینا کلهر اظهار کرد: در بحث تعیین ضوابط 
ورود قانونمند بانوان به ورزشــگاه ها تاکید شد که 

شهرهای مذهبی ضابطه خاص خود را دارند.
    

منشا آلودگی اخیر هوای تهران 
عربستان بود

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با 
اشاره به وضعیت نامطلوب هوا از ابتدای هفته جاری 
در پایتخت گفت: بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره ای 
منشا اصلی گرد و غبار کشور عربستان است که از 
روز جمعه وارد کشور شده است.به گزارش ایسنا، 
محمد مهدی میرزایی قمی ادامه داد: انتظار داریم 
که همین وضعیت در تهران حاکم باشد و کاهش آن 
در روزهای آینده بستگی به وضعیت جوی و شرایط 

هواشناسی مانند وزش باد دارد.
    

در ماه گذشته میالدی برآورد شد؛
 ایرانی ها در رتبه اول سفر

 به استانبول 
تعداد گردشــگران 
خارجی در اســتانبول 
در مارس گذشته به رقم 
یک میلیون و ۱۵۶ هزار 
و 400 گردشگر رسید.
این در حالی اســت که ایرانی ها با رقــم ۱۱۶ هزار 
گردشــگر در جایگاه اول گردشــگران این کشور 

قرار دارند. 
    

کالهبرداری در پوشش وام 
فرزندآوری

رئیس پلیس فتــای تهران بــزرگ گفت: این 
احتمال وجود دارد که مجرمان سایبری تحت عنوان 
ثبت نام وام فرزندآوری یا دریافت خارج از نوبت این 

وام اقدام به درج تبلیغ در فضای مجازی کنند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی 
افزود: در این روش مجرمین سایبری با ترفندهای 
مختلف مانند ارسال لینک های جعلی در شبکه های 
اجتماعی با عناوینی همچون »بــرای ثبت نام وام 
فرزندآوری بر روی لینک زیر کلیک کنید« و ... توجه 

کاربران را جلب می کنند.

ازگوشهوکنار


