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از گوشه و کنار

به دنبال بازداشت تعدادی از دانشجویان صورت گرفت

تکاپوی مسئوالن دانشگاه تهران برای آزادی دانشجویان

آسو محمدی

در چند روز گذشته در پی تجمعات
اخیر در برخی نقاط کشــور نسبت به
ســهمیهبندی بنزین ،دانشــجویان
دانشــگاه تهران با تجمع در پشــت
درهای این دانشگاه موازی با خیابان
انقــاب و طرح شــعارهایی از جمله
«ایرانی با غیــرت حمایت حمایت»
و «دانشجو آگاه است ،دانشگاه بیدار
است» نسبت به اتفاقات اخیر واکنش
نشان دادند.
دستگیری تعدادی از
دانشجویان
در پــی این تجمعــات تعدادی از
دانشجویان دانشگاه تهران در محوطه
بیرون از دانشــگاه دســتگیر شدند.
در ارتباط با ایــن موضوع  ۲۷آبان ماه
ســعید حبیبا ،معاونت دانشــجویی
دانشــگاه تهران ،اظهار کــرد« :روز
گذشــته تعــدادی از دانشــجویان
معترض به حوادث اخیر و همچنین
مشــکالت روز جامعه در دانشــگاه
تهران تجمع کردند کــه بنابر اخبار
رســیده ،چند نفر از دانشجویان بعد
از پایان تجمعات در بیرون از دانشگاه
دستگیر شــدند ».او در ادامه با تاکید
بر اینکه حراست و مسئوالن دانشگاه
در حال پیگیری وضعیت دانشجویان
دستگیر شده هســتند ،گفت« :ما در
حال بررسی این موضوع هستیم که
دانشــجویان توسط چه ســازمان یا
نهادی دستگیر شدهاند».
همچنین بنابر اخبار رسیده «سها
مرتضایی» ،دانشــجوی معترض به

نتیجه مصاحبــه دکتری که از حدود
یک ماه پیش تحســن خود را مقابل
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران آغاز
کرده بود نیز یکی از بازداشتشدگان
است که بنا بر ادعای برخی سایتها
این دانشــجو در یکی از خوابگاههای
دانشگاه تهران بازداشت شده است .در
این رابطه دکتر اسماعیلی ،مدیرکل
خوابگاههای دانشگاه تهران ضمن رد
این خبر اظهار کرد« :این دانشجو که
در حال فارغالتحصیلی از دانشــگاه
تهران بود ،بــه هیچ عنوان ســاکن
خوابگاه نبــود؛ چرا کــه او در تهران
ســکونت دارد ».او در ادامــه تصریح
کرد« :در طول مدت تحصیلی ســها
مرتضایی ،این دانشجو به هیچ عنوان از
خوابگاههای دانشگاه تهران استفاده
نکرده است و بر اساس پیگیریهایی
که امروز انجام دادم ،حتی گزارشــی
مبنی بــر دریافــت مهمانــی برای
ســکونت در خوابگاه از ســوی این
دانشجو وجود نداشته ،در واقع به هیچ
عنوان او در خوابگاههای زیرمجموعه
دانشگاه تهران دستگیر نشده است».
همچنینحبیبا ،معاوندانشجویی
دانشــگاه تهران در خصــوص علت
بازداشت ســها مرتضایی گفت« :این
دانشــجو در تجمعی که اردیبهشت
مــاه امســال در خصوص مســئله
حجــاب در دانشــگاه اتفــاق افتاد،
پرونده قضایی داشــت که پرونده او
در مراکز قضایی معلــق بود .بنابراین
بر اســاس آنچه که ما شنیدیم ،بعد از
تجمعات دانشجویان به دلیل همین
پرونده در بیرون از دانشگاه دستگیر
شده اســت ».او در پایان تاکید کرد:
«دانشــگاه تهران در حــال پیگیری

وضعیت این دانشــجویان است و در
روزهای بعد نیــز به دلیل مســائل
امنیتی شــرایط به گونهای شد که او
نیز جزو بازداشتشدهها بود».
در حال پیگیری آزادی
دانشجویان هستیم
در این میان روز گذشــته محمود
نیلیاحمدآبــادی ،رئیس دانشــگاه
تهــران در گفتوگو با ایلنــا ،درباره
بازداشــت تعدادی از دانشــجویان
دانشگاه تهران در اعتراضات مربوط
به اصالح و مدیریت قیمت ســوخت،
ضمن تایید دستگیری آنها گفت« :در
حال پیگیری آزادی زندانیان هستیم؛
در حال حاضر تعدادی از دانشجویان
آزاد شدهاند و در حال پیگیری آزادی
سایرین هستیم که امیدواریم بزودی
آزاد بشوند».
رئیــس دانشــگاه تهــران بــا
بیــان اینکه چــون تعــدادی از آنها
آزاد شــدهاند آمار دقیقــی از تعداد
بازداشتشدگان ندارم ،افزود« :تعداد
دقیق دانشــجویان بازداشت شده را
میدانیم اما باید بررســی کنیم چون
در حال تغییر است؛ اکنون در دانشگاه
نیســتم باید دقیق آن را باید بررسی
کنم و ببینم چند نفر هستند؛ ضمن
اینکه معاونــت فرهنگی مــا پیگیر
موضوع است ».او درباره زمان آزادی
دانشــجویان گفت« :امیدواریم که
بسیاری از اینها بزودی آزاد شوند».
نیروهاینظامیوامنیتیبدونمجوز
نمیتوانندوارددانشگاهشوند
همچنین معــاون دانشــجویی
دانشــگاه تهران در ارتبــاط با ورود
نیروهای امنیتی به دانشــگاه گفت:
«اینکه بــه دانشــگاه مــا بریزند و

رئیس دانشگاه تهران:
در حال پیگیری آزادی
دانشجویانهستیم؛در
حال حاضر تعدادی از آنها
آزاد شدهاند و در حال
پیگیری آزادی سایرین
هستیمکهامیدواریم
بزودی آزاد شوند .تعداد
دقیقدانشجویان
بازداشت شده را میدانیم
امابایدبررسی کنیمچون
در حال تغییر است

دانشجویان را بگیرند ،چنین چیزی
اتفاق نیفتاده است ،زیرا هیچ نیرویی
حتی نیروهــای نظامــی و امنیتی
نمیتوانند بدون مجوز وارد دانشگاه
شوند».
سعید حبیبا درباره شائبههای به
وجود آمده دربــاره ورود آمبوالنس
به دانشــگاه تهران به منظور خروج
دانشــجویان معتــرض توضیح داد:
«چنین چیزی صحت نــدارد و ما به
شدت این موضوع را تکذیب میکنیم.
اتفاق پیش آمده بــه این صورت بوده
که یکی از نگهبانان دانشگاه پایش سُ ر
خورده و سرش به کنار جدول اصابت
میکنــد و در واقع بــرای این حادثه
آمبوالنس به دانشگاه وارد میشود».
چهار،پنج نفر که همچنان در
بازداشت هستند
معاون دانشجویی دانشگاه تهران
درباره آخرین اقدامات برای پیگیری
وضعیت دانشجویان بازداشتی گفت:
«اقدامات خوبی انجام شــده و اکثر

دانشجویانی که بازداشت شده بودند،
اکنون آزاده شــدهاند ،بجــز چهار،
پنج نفر کــه همچنان در بازداشــت
هستند».
معاون دانشجویی دانشگاه تهران
در پاســخ به این پرســش که آیا این
دانشجویان سبقه سیاسی داشتهاند
یا نه؟ گفت« :بلــه ،این چهار ،پنج نفر
سبقه سیاســی داشــتند که اکنون
در بازداشــت هســتند ،امــا مابقی
آزاد شــدهاند ».او در رابطــه با آمار
دانشــجویان بازداشت شــده گفت:
«تعداد دقیق آنها را نمیتوان مطرح
کرد .البته حدودا  ۲۰نفر عنوان شده
بود ،اما باز دقیق نمیتوان گفت تعداد
چقدر اســت ،زیرا وســعت دانشگاه
تهران و پراکندگی آن دسترسی به این
آمار را دشــوار کرده است .این آماری
هم که وجود دارد ،توســط دوستان
خود دانشجویان بازداشت شده عنوان
شده است».
حبیبا در پاســخ به این پرســش
که دانشجویان بازداشــتی از طرف
کدام نهاد بازداشــت شدهاند؟ گفت:
«دســتگاههای امنیتی اقدام به این
کار کردهانــد .برخی از دانشــجویان
ت داشــته
بازداشــتی از پیش فعالی 
و حتــی در محاکــم پروندههایــی
داشتهاند .تقریبا میتوان گفت آنهایی
که آزاد نشــدهاند ،اکثــرا در محاکم
قضایی پرونده دارند .ما با قوه قضاییه
در ارتباط هستیم و تالشمان را برای
رفع این مشــکالت میکنیم .حتی
دانشجویانی که پیش از این جریانات
بازداشت شده بودند ،در جریان عفو
رهبری آزاد شدند».
معاون دانشجویی دانشگاه تهران
گفت« :برخی از این افراد بازداشــت
شــده در جریانات اردیبهشــت ماه
دستگیر شــدند و در نهایت احکامی
هم برای آنها صادر شــده بود اما اجرا
نشد ،لذا اکثر آنها مشمول عفو رهبری
شــدند ،امــا آنهایی که حکمشــان
مشــمول عفو نشــده ،در اعتراضات
اخیر نیز فعالیت داشتهاند».
دستگیریها فقط مربوط به
دانشگاه تهران و عالمه است
از ســوی دیگر رئیس حراســت
دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکه
تا روز چهارشــنبه عصر  ۹دانشــجو
بازداشــت شده آزاد شــدهاند گفت:
«نســبت به ارقام این دستگیریها
بزرگنمایی میشــود ».اســماعیل
سلیمانی ،در گفتوگو با ایلنا ،درباره
تعداد دانشــجویان دســتگیر شده
و وضعیــت فعلی آنها گفــت« :هنوز
آمار کاملی وجود ندارد ،چرا که بعضا
افــرادی مراجعه و اعــام میکنند
که آشنایانشــان دســتگیر شدهاند.

معاوندانشجوییدانشگاه
تهران :اینکهبه دانشگاه
مابریزند و دانشجویان
رابگیرند،چنینچیزی
اتفاق نیفتاده است ،زیرا
هیچنیروییحتینیروهای
نظامیوامنیتینمیتوانند
بدون مجوز وارد دانشگاه
شوند.اکثردانشجویانی
که بازداشت شده بودند،
اکنون آزاد شدهاند ،بجز
چهار،پنجنفرکههمچنان
دربازداشت هستند
بعــد از بررســی متوجه میشــویم
این اســامی کــه میگوینــد جزو
بازداشــتیها نیســتند و در خوابگاه
بودهانــد ».او افــزود« :تعــدادی از
دانشــجویان هم آزاد شــدهاند اما به
دســت آوردن تعداد و آمــار دقیق
آنها زمان میبرد».
رئیس حراست دانشــگاه تهران
درباره شایعات دستگیری تعداد بسیار
زیادی از دانشــجویان ،گفت« :امروز
هم قرار بود تعدادی از آنها آزاد شوند
و ما به همراه خانوادههای آنها پیگیر
کارشان هســتیم ».او با بیان اینکه تا
دیروز حدود  ۹-۸نفر از دانشــجویان
آزاد شدهاند ،تاکید کرد« :ما به شدت
پیگیر هســتیم احتمال میدهم در
هفته آینده خیلی از آنها تعین تکلیف
شــوند و البته پیگیریهــای ما فقط
مربوط به دانشجویان دانشگاه تهران
اســت و در مورد دانشــجویان دیگر
دانشگاهها اطالعات دقیق را حراست
و معاونت حقوقی وزارت علوم دارند».
در حال حاضر آمار دقیقی
به ما هم داده نمیشود
ســلیمانی تصریح کرد« :در حال
حاضر آمــار دقیقی به ما هــم داده
نمیشود و ما نمیدانیم ضابط دانشجو
چه کســی بوده و کجا دستگیر شده
اســت؛ خیلی از آنهایی که دستگیر
شــدهاند ممکن اســت که بازداشت
باشــند و هنوز به مرحله بازپرســی
و دادســرا نرسیده باشــند ».او ادامه
داد« :در این دوره تعداد دانشجویان
دستگیر شده کم بوده است ،چرا که
چندین دانشگاه بیشتر درگیر نبودند؛
در دانشــگاههای شهرســتانها که
بازداشتی نداشتیم و فقط در دانشگاه
تهران و عالمه دستگیریهایی بوده
که نســبت به ارقام این دستگیریها
بزرگنمایی میشــود ،ضمن اینکه
بســیار از آنها نیز در حال آزادشدن
هستند».

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا:

کشیدن «گل» جرم است

رئیس پلیس مبارزه بــا موادمخدر ناجا تاکید
کرد که مصرف مخدر گل جرم بوده و استعمال آن
میتواند منجر به دستگیری و بازداشت متخلفان
شود .سردار مسعود زاهدیان در گفتوگو با ایسنا
درباره اینکه در بعضی از معابر و فضاهای عمومی
برخیافراداقدامبهاستعمالمخدرگلکردهومانند
سیگار آن را مصرف میکنند ،گفت :برابر قانون و
مقررات مصرف هرگونه موادمخــدر و روانگردان
جرم بــوده و درصورتی که مأمــوران پلیس با آن
مواجه شوند با آن برخورد خواهند کرد .وی درباره
اینکه آیا شهروندان نیز میتوانند مصرف این ماده
در فضاهــای عمومی را به پلیس گــزارش کنند،
تصریح کرد :شهروندان میتوانند از طریق تماس
با مرکز فوریتهای پلیسی  110موارد اینچنینی
را به پلیس گزارش دهند تا نسبت به برخورد با آن
اقدام شود .رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا
تصریحکرد:گلنیزهمچوندیگرموادمخدرنظیر
تریاک،هروئینو...بودهوتفاوتدرشیوهاستعمال
آن ،دلیلی بر غیرمجرمانه بودن آن نیست و پلیس
همانطور که با مصرف انواع موادمخدر در خیابان و
معابربرخوردمیکندبامصرفاینمادهنیزبرخورد
خواهدکرد.
یک عضو شورای شهر تهران تاکید کرد

تعیین محلهایی
برای تجمعات مردم

یک عضو شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر
لزوم تعیین محلهایی برای بیان اعتراض و برپایی
تجمعات مسالمتآمیز احتمالی مردم در تهران در
راستایتحققاصولقانوناساسیتاکیدکرد.محمد
ساالری در گفتوگو با ایسنا ،در تشریح پیشنهاد
تعیین محلهایــی برای تجمعات مــردم گفت:
تصمیمی که شورای شــهر تهران در ابتدای دوره
پنجم گرفت در راستای تحقق اصول قانون اساسی
کشورمبنیبربهرسمیتشناختنوقانونیدانستن
اعتراضاتمسالمتآمیزبهمجموعهتصمیمگیریها
وتصمیمسازیهاودستورالعملهایابالغیاست.
ویافزود:باتوجهبهاینکهاینموضوعازضرورتهای
انکارناپذیر نظام جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر
جمهوریتنظاماستوعلیرغمهمراهیکهجامعه
مدنی و رسانهها به عنوان رکن چهارم دموکراسی با
این موضوع داشتند و اتفاقا مسئولین نظام هم در
سطوحمختلفاعمازدولت،مجلسوسایرنهادهادر
سخنرانیهاوشعارهایانتخاباتیوبرنامههایشانبر
این امر تاکید داشتند؛ ولی متاسفانه مورد مخالفت
قرار گرفت و به سرانجام نرسید .ساالری با اشاره به
لزوم به رسمیت شناختن اعتراضات مردم ،تاکید
کرد :ما می توانیم در تهران به عنوان پایتخت و در
مقیاس تصمیمگیریهای محلی هزینههای این
امرراقبولکردهومجموعههاییبرایاعتراضوارائه
نظراتوتجمعاتاحتمالیدرنظربگیریم.

«برنج ایرانی» شناسهدار شد
ِ

گفتوگو
رئیس دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی در گفتوگو با ایلنا:

ادعای غیرموثر بودن تحریمها بر سالمت مردم گزافهگویی است

رئیس دانشگاه علومپزشکی شهیدبهشتی
گفت:اینکهگفتهمیشود،تحریمهابرسالمت
تاثیر ندارد ،جز گزافهگویی نیست.
توگو با خبرنگار
«علیرضا زالــی» ،در گف 
ایلنا،باتاکیدبراهمیتپرداختنبهتحریمهای
ظالمانه از سوی کشــورهای متخاصم گفت:
باید از رسانههایی که به تحریمهای ظالمانه
دارو و تجهیزات پزشــکی میپردازند ،تشکر
کنیم؛ آن دســته از تحریمهای غیرانســانی
که آثارش را بــه ویژه در کمبــود میپلکس
متبلــور کــرد .مــا خواهــش میکنیم به
عنوان یک وظیفه اجتماعی به این مســائل
پرداخته شود.
وی تأکید کرد :تولید پانسمانهای مشابه
میپلکس در کشور دور از دسترس نیست و نیاز
به زمان برای تولید ملی دارد.
زالی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان
تولید پانسمانهای مشــابه میپلکس برای

بیماران ایبی در داخل کشــور ممکن است
یا خیر؟ گفت :ما در مجموعه دانشــگاههای
علومپزشکی کشور و شرکتهای دانشبنیان
توانمندی الزم در این زمینه را داریم.
این شرکتها ،به ساخت دارو و تجهیزاتی
میپردازند که در سالهای اخیر مورد تحریم
قرار گرفتــه اســت .هماکنون تــاش این
شرکتهابهساختمواردتحریمشدهمعطوف
شدهاست.همچنین،نتیجهتحقیقاتوفرایند
تولیدات در این شــرکتها با سرعت بسیار
مناسبی پیش میرود.
وی در تشــریح موضوع افــزود :اما نکته
قابلتوجهی وجود دارد کــه باید آن را در نظر
بگیریم؛ اینکه برخی از تولیــدات نیاز به یک
بازه زمانی دارند .پژوهشهایی که الزم است
و تجهیزاتی که باید ساخته شود نیازمند زمان
مشخصی است .اینکه بتوانیم پانسمانهای
مشابه میپلکس را در کشور تولید کنیم دور از

دسترس نیست ،اما تا دورهای که این پانسمان
در قالب یک تولید ملی و صنعتی شکل بگیرد،
نیاز به زمان داریم.
زالی در ادامه گفت :اگــر ما میخواهیم از
مهلکــه تحریمها عبور کنیم ،الزم اســت به
شرکتهایدانشبنیانامیدداشتهباشیم.اگر
امروز با معضالت بیماران ایبی روبرو هستیم،
ممکن است در آینده با مشکالت دیگر از این
قبیل دســت و پنجه نرم کنیم و ممکن است
در زمینههای متفاوت داروئی دچار اشــکال
شــویم .باید متذکر شــوم که در سالهای
اخیر کشــور ما در بحث خودکفائی دارویی
جهشیافته عمل کرده اســت .البته ما با یک
وقفه زمانی مواجه هستیم تا تولیدات داخلی
مابهثمربنشینند.
زالی در پایان گفت :الزم اســت که مردم،
دولت و تمام نهادهای جامعه از تولیدات ملی
حمایت کنند .این موضوعی بسیار مهم است،

تحقق تالشهای جوانان ما در شــرکتهای
دانش بنیان نیازمند فرصت مناسبی است که

به آنها میدهیم .باید مردم حمایت کنند .باید
سرمایهگذارها مشارکت کنند.

مدیــرکل فرآوردههای غذایی و آشــامیدنی
سازمانغذاوداروازشناسهدارشدنبرنجهایتولید
داخلخبرداد.
محمدحسین عزیزی در گفتوگو با ایسنا ،از
شناسهدار شدن برنجهای وارداتی و تولید داخلی
از سوی ســازمان غذا و دارو خبر داد و گفت :در
حال حاضر تمام برنجهای تولید داخلی شناسه
کارگاهی دریافت کردهاند و حتی کیسههای ۱۰
کیلویی برنجی هم که در فروشگاهها وجود دارند،
بر روی آنها آرم ســازمان غذا و دارو و کد شناسه
کارگاهی درج شده است و مردم میتوانند آن را
رصد کنند.
ویبابیاناینکهپیشازایننیزبرنجهایوارداتی
برچســب اصالت دریافت کردهانــد ،افزود :وقتی
محصولی کد اصالت دارد ،به این معنی است که از
مبادی قانونی وارد شده،آنالیزهای الزم بر روی آن
انجام شده ،قانونی بوده و مشکلی ندارد .همچنین
مردم میتوانند از طریق پیامک کردن کد اصالت
به شمارهای که بر روی برچسب درج شده،از اصیل
بودنکاالمطمئنشوند.

