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شهرنوشت

مراکز آموزشی حاال به یکی از چالش های 
اصلی حاکمیت در آرام کردن اعتراضات بدل 
شده است. درحالی هر روز تجمعاتی در برخی از 
این مراکز به ویژه دانشگاه ها برپاست که شماری 
از آنها به درگیری و زد وخورد و دستگیری و در 
ادامه »ممنوع الورود« شدن تعدادی دانشجو 
ختم می شود. مواردی که پیش از این- حداقل 
در چهار دهه اخیر- سابقه ای با این وسعت در 

کشور نداشته است.
از درگیری در محوطه دانشــگاه گرفته تا 
حضــور نیروهای پلیس و لباس شــخصی ها 
در محوطه خوابگاه های دانشــجویی و انتشار 
تصاویری از دستگیری دانشجویان از اتاق های 
خوابگاه ها تا صف های طوالنی برای بررســی 
هویت دانشجویان جلوی درهای ورودی برخی 
دانشــگاه ها و ممنوع الورود کردن گســترده 
دانشجویان معترض به دانشگاه. مواردی که به 
نظر می رسد به قصد خواباندن صدای اعتراض 
در دانشــگاه ها کلید خورده، امــا نتیجه اش 
تشدید خشم در فضای دانشجویی و گسترش 

اعتراضات شده است.
از زمانی که اعتراضات خیابانی به جانباختن 
مهسا امینی در بازداشت گشــت ارشاد راه به 
دانشگاه گشود؛  اوج بحران در دانشگاه شریف 
شروع شد. نگرانی ها از گســترش دومینووار 
اعتراضات به دیگر دانشگاه ها به برخورد شدید با 
دانشجویان شریف ختم شد. حمله به دانشگاه و 
ضرب و جرح و دستگیری. اما این تمهید نتیجه 
عکــس داد. اعتراضات به اشــکال مختلف در 
دانشگاه های دیگر کشــور تکرار شد. هرچند 

بسیار 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 
سیاســت چندان اقبالی پیدا نکرد و این روزها 
شاهد اوج گیری برخوردها با دانشجویان و حمله 
به خوابگاه ها و اخراج و ممنوع الورودی آنها به 
دانشگاه ها هستیم. رفتاری که با تاکید چند باره 
رئیس دولت بر »جایگاه بحث و گفتگو« خواندن 
دانشگاه ها هیچ قرابتی که ندارد هیچ، به محلی 
برای محاربه ِی بی محابا، با هرگونه تضارب آرا 

هم تبدیل شده است. 

لیست های بلند باالی دانشجویان 
ممنوع الورود

 بعد از ماجرای دانشــگاه صنعتی شریف، 
برخی مســئوالن در دســتگاه های امنیتی و 
قضایی با رویکردی عقالنی کوشیدند تا با آزادی 
دانشجویان، فضا را به سمت آرامش سوق دهند 
و دانشجویان خشمگین از حمله به دانشگاه را 
آرام کنند. اما این رویکرد دیری نپایید و در هفته 
جاری خبرهای فراوانی در خصوص برخورد با 
دانشجویان و حمله به دانشگاه ها و خوابگاه های 

دانشجویی شنیده شد. همین دیروز تصاویری 
از حمله و تیر اندازی نیروهای لباس شخصی در 
دانشــگاه آزاد واحد تهران شمال نگرانی های 

زیادی ایجاد کرد.
اما روزهای اخیر بحث ممنوع الورود شدن 
عده ای از دانشجویان تحسر و نگرانی شدیدی به 
دنبال داشت. به نظر می رسد پس از دانشجویان 
ســتاره دار اکنون واژه »ممنوع الــورود« هم 
به دایره واژگانی دانشــگاه ها برای برخورد با 

دانشجویان معترض اضافه شده است.
حتــی در کانال خبــری شــریف تودی 
تصاویری از ورودی دانشــگاه شریف منتشر 
شد که دانشــجویان را در صف انتظار طویلی 
نشــان مــی داد. در توضیح عکــس آمده بود 
که دلیل شــکل گیری این صف ها، بررســی 
هویت دانشجویان و جلوگیری از ورود برخی 

دانشجویان به دانشگاه است.
این رسانه دانشــجویی، در این باره نوشت:  
»در روزهای اخیر برای تشخیص دانشجویان 
ممنوع  الــورود صف های طویلــی در جلوی 
در های دانشگاه تشکیل می شود. به تازگی از 
تکنولوژی هــای جدیدی ماننــد چک کردن 
QRCode کارت هــای دانشــجویی برای 
تشخیص این دانشجویان استفاده می شود«. 
این موضوع تنها مختص دانشــگاه شــریف 
نیســت و بســیاری دیگر از دانشــگاه ها هم 
همین لیست های بلند باال را در اختیار دارند. 
لیست هایی که طبق آنها حراست دانشگاه ها 
مانــع ورود برخی از دانشــجویان معترض به 

دانشگاه ها می شود.
روز شنبه نیر غالمرضا جمشیدی ها، رئیس 
دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران در 
واکنش به خبــر مربوط بــه ممنوع الورودی 
برخی دانشجویان دانشــکده علوم اجتماعی 

دانشگاه تهران گفت: »این مسئله برای برخی 
از دانشجویان به وجود آمده بود، من با حراست 
در این زمینه صحبت کردم و خواستم که اجازه 
بدهند این دانشجویان وارد دانشکده شوند«. 
جمشیدی ها درخصوص پیگیری مشکل این 
تعداد از دانشجویان برای ورود به دانشکده علوم 
اجتماعی گفت: »در این رابطه صحبت هایی 
کرده ایم، اما هنوز به نتیجه کامل نرســیده ام. 
آن چیزی را که به دانشــکده علوم اجتماعی 
ارسال شــده، مقامات باالتر از من فرستاده اند 
و حراســت نیز به لحاظ قانونی زیر نظر رئیس 
دانشــکده نیســت. بحث هایی وجود دارد و 
گفته اند برخی دانشجویان اجازه ورود ندارند و 
حتما مسائلی وجود داشته است که من جزئیات 

پرونده هایشان را نمی دانم«. 
از ســوی دیگر دیروز رئیس دانشگاه تهران 
نیز از ممنوع الورود شدن تعدادی از دانشجویان 
این دانشگاه خبر داد و گفت: »این افراد کسانی 
هســتند که تالش می کردند با توهین، تحقیر 
و تهدید مانع برگزاری کالس ها شــوند. به این 
افراد بارها تذکر داده شده و در مرحله جدیدی 
که روز گذشته اجرا شد، تعدادی ممنوع الورود 
شدند و پرونده انضباطی هم برای آن ها تشکیل 

خواهد شد«.
به گزارش مهر محمد مقیمــی بیان کرد: 
»یکی از مکانیسم های رسمی که دانشگاه در 
اختیار دارد، شــورای انضباطی است و ترکیب 
شورای انضباطی به گونه ای است که هم دانشجو 
در آن عضویت دارد و هم اســتاد و مســئولین 
دانشگاه از جمله معاون دانشجویی دانشگاه. به 
تازگی دبیر شورای انضباطی دانشگاه تغییر کرد 
و برای اولین بار یک عضو هیات علمی که خود 
فعال دانشــجویی بوده، به این سمت منصوب 

می شود.«

رئیس دانشگاه تهران البته موضوع ممنوع 
الــورودی را تمهید برای جلوگیــری از ورود 
نهادهای امنیتی به دانشــگاه دانسته و گفته 
است: »رویکردمان در دانشگاه تهران این است 
که به جــای ورود نهادهای امنیتی خودمان از 
طریق ساز و کارهای رســمی دانشگاه این کار 
را انجام دهیم. مهمترین ســاز و کار ما شورای 
انضباطی دانشجویان اســت. در حال حاضر و 
با توجه به شرایط فعلی شــورای انضباطی را 
نسبت به گذشته بیشتر فعال کرده ایم و بیشتر 
نگاهمان در این شورا تربیتی است«. در حالی 

که او به گفته خود در تالش اســت اعتراضات 
را ســاماندهی و فضای دانشــگاه را برای بیان 
تندترین اعتراضات دانشــجویان فراهم کند؛ 
به نظر نمی رســد در عمل اوضاع اینگونه آرام 
و با مدار پیش  رود. بــرای مثال خبرهای تایید 
نشده ای از اخراج برخی دانشجویان از دانشگاه 
صنعتی اصفهان به گوش می رسد ، تصاویری 
هم از بازداشــت دانشــجویان از خوابگاه های 
دانشجویی در فضای مجازی منتشر می شود 
که نسبتی با شــنیدن حرف های دانشجویان 

معترض ندارد. 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
نیز اعالم کرد: »ورود تعدادی از دانشــجویان 
خاطی به این دانشگاه تا تعیین تکلیف پرونده 

انضباطی آنها ممنوع شده است«.
در اطالعیــه دانشــگاه صنعتــی خواجه 
نصیرالدین طوسی که دیروز )یکشنبه( منتشر 
شد، آمده است: »پیرو اطالعیه قبلی مدیریت 
دانشــگاه در خصوص اخالل ایجاد شــده در 
فرآیندهای آموزشــی و پژوهشــی دانشگاه 
توســط برخی دانشــجویان، ضمن تشکر از 
عموم دانشگاهیان که با رعایت مراتب قانونی 
به حفظ آرامش و انجــام فعالیت های جاری 
دانشگاه کمک کردند، متأسفانه اصرار بر تداوم 
رخدادهای خــارج از اخالق و ادب و شــئون 
دانشــگاهی و اخالل در فرایندهای دانشگاه 
توسط جمع معدودی از دانشجویان، مدیریت 
دانشــگاه را با وجود احترام به هرگونه فعالیت 
دانشــجویان در چهارچوب اخالق و مقررات، 
ناچار کرد از ظرفیت های انضباطی اســتفاده 
کرده و ورود تعدادی از دانشــجویان خاطی به 
دانشگاه تا تعیین تکلیف پرونده انضباطی آنها 

را ممنوع کند«.
در حالی که در اطالعیه دانشــگاه خواجه 
نصیر تاکید شــده بهترین راه اعــالم نظرات 
و اعتراضات در محیط دانشــگاه اســتفاده از 
بســترهای قانونی در فضایی منطقی، فکری 
و آرام است اما بســیاری از فعاالن دانشجویی 
معتقدند که سالهاست تشکل های دانشجویی 
مستقل عمال اجازه برگزاری محفلی برای این 

تضارب آرا را در اختیار ندارند.
با وجود این لیســت هایی که از آن یاد شد، 
دانشگاه ها هنوز آرام نگرفته و دیروز همچنان 
در دانشــگاه های تهران، شــهید بهشــتی، 
امیرکبیر، آزاد، علوم تحقیقات، فردوسی مشهد 
و جندی شــاپور اهواز، دانشــگاه هنر تهران، 
دانشکده علوم اجتماعی تهران، دانشکده فنی 
دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد سوهانک، دانشگاه 
آزاد تهران جنوب، دانشــگاه علــم و فرهنگ، 
دانشــگاه علوم پزشــکی ایران، دانشگاه آزاد 
واحد علوم و تحقیقات و تهران شمال، دانشگاه 
لرستان، دانشگاه علوم پزشــکی کردستان و 

دانشگاه یزد و ... تجمعات اعتراضی برگزار شد.
تجمعاتی که ظاهرا تا زمانی که جوابی نه به 
اشکال حذف و تهدید و اخراج و ممنوع الورودی، 
بلکه به شکلی منطقی و همراه با شنیدن نظرات 
و مطالبات دانشجویان و از سوی دیگر تضمین 
تحقق آنها داده نشــود، همچنان ادامه خواهد 

یافت.

التهاب فضای دانشگاه ها گروهی از دانشجویان را »ممنوع الورود« کرد 

شیوه های قهری جدید در کنترل اعتراضات دانشجویی

 اخیرا در کانال خبری شریف تودی 
تصاویری از ورودی دانشگاه شریف 

منتشر شد که دانشجویان را در صف 
انتظار طویلی نشان می داد. در توضیح 

عکس آمده بود که دلیل شکل گیری 
این صف ها، بررسی هویت 

دانشجویان و جلوگیری از ورود برخی 
دانشجویان به دانشگاه است

روزهای اخیر بحث ممنوع الورود 
شدن عده ای از دانشجویان تحسر 
و نگرانی شدیدی به دنبال داشت. 
به نظر می رسد پس از دانشجویان 

ستاره دار اکنون واژه »ممنوع الورود« 
هم به دایره واژگانی دانشگاه ها برای 
برخورد با دانشجویان معترض اضافه 

شده است
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ستاد امر به معروف و نهی از منکر: 
درموردحجابکوتاهنمیآییم

سخنگوی ســتاد امر به 
معروف و نهی از منکر گفت: 
کشف حجاب در قانون ما جرم 
است و ســتاد امر به معروف و 
نهی از منکر نیز از مواضع خود 

در مورد حجاب کوتاه نخواهد آمد.
به گزارش خبرآنالین، ســید علی خان محمدی 
افزود: در حال حاضر ســتاد ۱۸ عرصه تخصصی در 
حوزه های مردمی ایجاد کرده؛ به عبارت دیگر موضوع 
امر به معروف را تخصصی کرده ایم؛ برای مثال در حال 
حاضر اگر محیط زیست بخواهد در زمینه دریاچه ارومیه 
امر به معروف و در این زمینه مطالباتی را مطرح کند، تا 
با یک منکر و معضل در حوزه محیط زیست مقابله کند، 
می تواند آن جا بیاید و در ایــن زمینه اقدام کند. یا اگر 
کسی می خواهد در حوزه مفاسد اقتصادی و اداری یا در 

حوزه عدالت آموزشی بیاید کار کند.
او ادامه داد: ما االن گشت ارشاد در حوزه مدیران را راه 
انداختیم. برای مثال پرونده ای داریم در حوزه نفت که به 
دلیل شرایط موجود، گفته اند فعال اطالع رسانی نشود.

    
فوتپنجایرانی

درحادثههالووینکرهجنوبی
سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در کره جنوبی با صدور 
اطالعیه ای، درگذشــت پنج 
نفر از ایرانیان مقیم این کشور، 
در حادثه جشن  هالووین در 
شب شنبه هفتم آبان ۱۴۰۱ در سئول را تسلیت گفت.

در پی وقوع حادثه در جشن هالووین که برای اولین 
بار پس از همه گیری کرونا به صورت گسترده در سئول، 
پایتخت کره جنوبی برگزار شده بود اعالم کرد که در 
این حادثه بیش از ۱۵۰ نفر جان خود را از دست دادند 
و شمار زیادی نیز مجروح شــدند. بنابر اعالم مقامات 
کره جنوبی در میان کشته شدگان دست کم ۱۹ تبعه 
خارجی هم بوده است که شامل افرادی از ایران، چین، 

ازبکستان و نروژ می شود.
مقامات کره ای می گویند، پس از آن که جمعیت 
زیادی در یک کوچه باریک در نزدیکی هتل همیلتون، 
یک مکان مهم برگزاری این مراسم در سئول به جلو 
رانده شدند، مردم تا حد مرگ تحت فشار جمعیت قرار 
گرفتند و سبب شد تا عده ای کشته و بیش از ۷۰ نفر هم 

مجروح شوند.
    

دستگیری۶جوان»گیمر«
درمشهد

عضو کمیســیون امنیت 
ملی از دستگســری ۶ جوان 
»گیمر« خبــر داد. مجتبی 
ذوالنور افزود: این افراد در حین 
انجام کارهای خشن دستگیر 
شدند. به گفته او این جوانان اعتراف کردند که ما آمدیم 

بازی های خشن را در فضای حقیقی اجرا کنیم!
    

لغو۹۰درصدتورهایورودی
بهکشوردردوماه

رئیــس انجمــن دفاتر 
خدمات مســافرت هوایی و 
جهانگردی  گفــت: در مهر 
و آبان نزدیک بــه ۹۰ درصد 
تورهای ورودی ما به کشــور 

کنسل شده است.
به گزارش انتخاب حرمت اهلل رفیعــی بیان کرد: 
دنیای امروز دنیای تکنولوژی است و اگر بخواهیم ادعا 
کنیم که این موضوع تاثیری بر ما نداشته، کامال ادعای 
کذبی است. واقعیت این است که تبلیغات همکاران ما 
در فضای مجازی، در پلتفرم هایی همچون اینستاگرام 
و واتس آپ بود. حال تا بخواهد شــبکه ای جایگزین 
شــود، ما زمان را از دســت می دهیم. از سوی دیگر تا 
مردم بخواهند خود را عادت دهند، قطعا یک ســری 

ریزش هایی را داریم.
    

هشداردرباره»ترکتحصیل«
۳۰درصددبیرستانیها

یک جمعیت شناس گفت: 
۷۰ درصد نوجوانــان دختر 
و ۷۰ درصد نوجوانان پســر 
۱۵ تا ۱۸ ســاله محصل اند و 
۳۰ درصد این جمعیت  ترک 

تحصیلی هستند. 
به گزارش ایسنا، شهال کاظمی پور ، همزمان با »روز 
نوجوان« با استناد به آمارهای جمعیتی سال گذشته 
اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد کل نوجوانان )۱۰ تا ۱۸ 
ساله ها(، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که از این بین 
۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن، پسر و ۵ میلیون ۲۰۰ هزار 

نفر دختر هستند.

از گوشه و کنار 

 نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشــاره به تداوم عدم پرداخت بدهی های 
تأمین اجتماعی به داروخانه ها از احتمال قطع همکاری داروخانه ها با این ســازمان 

بیمه گر خبر داد.
»علی فاطمی« در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشــاره به ابــراز نگرانی ها در مورد 
سرنوشــت طرح دارویار اظهار کرد: هدف اصلی طرح دارویار به حداقل رســاندن 
کمبودهای دارویی و به حداکثر رساندن دسترسی مردم به دارو و ارزان بودن قیمت 

آن برای بیماران بود.
وی افزود: االن هدف ارزان بودن دارو محقق شده اســت، اما هزینه این ارزانی را 
داروخانه های خصوصی پرداخت می کنند و به جای دولــت خود در حال پرداخت 
یارانه دارو هستند. در حال حاضر بیمه تأمین اجتماعی هنوز یارانه مرداد و شهریور 

را پرداخت نکرده اند.
فاطمی با بیان اینکه یارانه دارو هنوز نسیه است، گفت: اگر بیمه تأمین اجتماعی به 
همین وضع ادامه دهد، دیگر داروخانه ها نمی توانند ادامه داده و احتمال قطع همکاری 

آنها خواهد بود، چون االن قیمت واقعی دارو افزایش پیدا کرده است.

نایب رئیس انجمن داروسازان با بیان اینکه بخش دیگری از اهداف طرح دارویار 
افزایش دسترسی به داروی باکیفیت برای مردم بود، گفت: این هدف نه تنها محقق 
نشد که حتی برعکس شد و به جای اینکه کمبودهای دارویی کمتر شود، این کمبودها 
افزایش پیدا کرد که علت آنهم نارضایتی شرکت های تولید کننده از قیمت گذاری دارو 

بود و این شرکت ها تولید خود را کم کردند.
وی در ادامه با بیان اینکه وزارت بهداشت می توانست پیش بینی های الزم را برای این 
موضوع به وجود آورد، گفت: کمبود داروی آنتی بیوتیک و سایر داروها قابل پیش بینی 
بود، مجموعه این وزارتخانه باید می دانست که به محض کاهش تولید دارو از سوی 
کارخانه ها در مرداد و شــهریور نتیجه آن در مهر و آبان قابل مشــاهده است. وزارت 
بهداشت در آن مقطع موضوع افزایش قیمت دارو را قبول نکرد و آن را در مهرماه انجام 

داد که دیگر دیر شده بود و این کمبودهای دارویی به وجود آمد.
وی بیان کرد: وزارت بهداشت بازهم در آن مقطع با واردات دارو موافقت نکرد و اکنون 
می بینیم که با واردات دارو موافقت شده است که این موضوع نیز دیر انجام شد. این اقدام 

دیر هنگام نیز نتوانست کمبودهای این مدت اخیر را جبران کند.

نایب رئیس انجمن داروسازان یادآور شد: در حال حاضر امیدواریم با این وارداتی که 
انجام شده است تا حدی کمبودهای دارویی جبران شود.

وی همچنین با اشــاره به اعالم همزمانی استعفای رئیس ســازمان غذا و دارو و 
چالش های مرتبط با طرح دارویار نیز گفت: هنوز جزئیاتی از دالیل استعفای رئیس 
این سازمان در دست نیست با این حال وقتی طرحی به چالش می خورد طبیعتا بانیان 
و مجری های طرح با استعفای خود سعی می کنند راه را برای افرادی که می توانند این 

چالش ها را حل کنند هموار کنند.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد: 

احتمالقطعهمکاریداروخانههابابیمهتأمیناجتماعی

گفت وگو


