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 فعالیت مدنی و توسعه سیاسی نیاز به یک بستر و فضای مناسب 
و استاندارد دارد. زمانی که این فضای مناسب به زعم گروه جوان 
در کشــور فراهم نیســت، طبیعتا زمینه تحقق و پیگیری بــرای این قبیل 
مســائل وجود ندارد. ســاختار فعالیت مدنی و توســعه سیاسی در ایران 
نهادینه نشده است، گفتمان دموکراسی هم که الکن است و از همه مهم تر 
فعال بخشی از مســئوالن اعتباری برای اعتراض سیاسی، فعالیت مدنی و 
توسعه سیاسی هم قائل نیستند. الجرم باید شاهد اعتراضات رادیکال هم 

باشیم که لزوما من موافق برخی اقدامات نیستم

سه شنبه
۱۲ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۷

واکنش عارف به حوادث یکشنبه شب دانشگاه صنعتی شریف:
تالش می کنم روند آزادی دانشجویان تسریع شود

در پی حوادث تلخ صورت گرفته در برخی دانشــگاه های کشور به ویژه دانشــگاه صنعتی شریف، محمدرضا عارف، عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه شــریف در بیانیه ای ضمن محکومیت شکسته شــدن حرمت دانشگاه تأکید کرد دخالت 
نهادهای بیرون از دانشــگاه باعث شکسته شــدن حرمت دانشگاه شد. متن پیام محمدرضا عارف، استاد دانشگاه شریف، به این شرح 
اســت: حوادث تلخ و غمباری که طی روزهای گذشــته در برخی دانشگاه های کشــور به ویژه دانشگاه صنعتی شریف رخ داد، من را 
به عنوان یک معلم دانشــگاه بر آن داشــت تا نکاتی را به مسئوالن محترم و دانشجویان عزیز بیان دارم. دانشگاه محلی برای شنیدن 
صداهای مختلف و تضارب آرا و بهترین محل برای بحث و گفت وگو درباره چالش های مختلف جامعه و ارائه راه حل های منطقی و 
علمی برای حال چالش ها ست، به همین دلیل می طلبد فضای دانشگاه هم برای تضارب افکار مختلف و هم برای شنیدن مطالبات 

دانشجویان که موتور محرک جامعه هستند هموار باشد.
آســیبی که دانشــگاه طی یک دهه گذشته دیده است، بیشــتر به خاطر دخالت نهادهای بیرون از دانشــگاه و تالش این نهادها 
برای مدیریت فضای دانشــگاه ها بوده است و متأســفانه در چند روز گذشته که دانشجویان به بیان مطالبات خود پرداختند، دخالت 
نهادهای بیرون از دانشگاه منجر به متشنج شدن تجمعات صورت گرفته شد و شوربختانه باید بگویم دخالت این نهادها باعث هتک 
حرمت و شکســتن قداست دانشگاه شده است. واجب است مســئوالن مرتبط با آموزش عالی کشور به وظیفه ذاتی خود که حفظ 
حرمت دانشــگاه است، بیش از گذشته عمل کنند و نگذارند دانشــگاه امنیتی شود. در سال های گذشته امنیتی شدن فضای دانشگاه 
به شــدت باعث ضربه به حیثیت دانشگاه شــد. جای دانشجو در زندان و بازداشتگاه نیست، حاکمیت باید در برابر شنیدن اعتراضات 
دانشــجویان و حتی پرخاش آنها ســعه صدر داشته باشــد. به ســهم خودم و به عنوان فردی که افتخارش معلمی دانشگاه است، 
ضمن عذرخواهی بابت شکسته شدن حرمت دانشگاه، تالش می کنم با تعامالت صورت گرفته روند آزادی دانشجویانی که بازداشت 

شده اند، تسریع شود.

   با رصد دور جدید اعتراضات، بدنه اعتراضات را طبقه جوان و نوجوان تشکیل   .
داده است. آیا ما در حال حاضر شاهد تغییر ساختار اجتماعی اعتراضات هستیم؟
با توجه به مجموعه ای از تحوالت در سال های اخیر و به ویژه یک دهه گذشته 
اساســا ســاختار سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و... و در کل بدنه کشــور در حال 
تغییرات جدی اســت. حال در بســتر چنین تغییری بدون شک محوریت هرگونه 
اعتراضــی هم تغییر خواهد کرد. چون تا پیــش از دور جدید اعتراضات تصور بر 
این بــود که موتور محرکه هرگونه حرکتی در جامعه به احزاب، شــخصیت ها و 
چهره های سیاســی بازمی گردد، اما این دوره از اعتراضات نشــان می دهد که هم 
کانون و هم بدنه اعتراضات با محوریت جوانان و بدون مدیریت سیاســی در حال 

شکل گیری است.
  همین جا توقف کنیم. چرا شاهد این پوست اندازی سیاسی – اجتماعی در حوزه   .

اعتراضات هستیم؟
این تغییر اساســا ریشــه در بســتر عملکرد گذشــته دارد. به هــر حال زمانی 
کــه شــاهد ناکارآمدی، بعضا فســاد  و در عین حــال به زعم آنان فضای بســته 
سیاسی - رسانه ای در کشور هســتیم، عمال این پوست اندازی اجتناب ناپذیر جلوه 
می کنــد. در این بین زمانی که طبقه جوان به شــکل مســتقیم تری با مشــکالت 
اقتصادی و معیشتی، فســاد، بزهکاری، آسیب های اجتماعی و... مواجه و درگیر 
اســت، شرایط به صورت اتوماتیک به سمتی میل می کند که کوچک ترین اتفاق و 
حادثه ای می تواند به بســتری برای اعتراضات بدل شــود. ما باید بپذیریم جامعه 
ما در ایران آبســتن انواع ناآرامی و اعتراضات به دلیل انواع مشــکالت از تورم و 
بی کاری تا عدم توزیع عادالنه و برابر مواهب سیاســی اقتصادی و فرهنگی است. 
بنابراین فوت خانم مهســا امینی تنها یک جرقه بود برای اینکه  عقده های نگفته 
یک بار دیگر خود را نشــان دهد. ضمن آنکه خاســتگاه هر اعتراضی قشر جوان 
اســت؛ چراکه این طبقه به دلیل بالندگی، پویایــی و تحرک باالی اجتماعی بدنه 
اصلی اعتراضات را شکل می دهد، کمااینکه در ادوار پیشین اعتراضات هم نظایر 
آن را شــاهد بودیم. اما مسئله اینجاست که عملکرد چهره های سیاسی و احزاب 
یا همان به اصطالح طبقه نخبه و الیت سیاســی - اجتماعی در کشور به گونه ای 

بوده است که اکنون قشر جوان هیچ گونه اعتمادی به این طبقه ندارد.
  با این تفاسیر باید از شما پرســید که آیا توسعه سیاسی یا  فعالیت مدنی برای   .

این طیف کــه در دور جدید اعتراضات، اقدامات رادیکالی را در دســتور کار قرار 
داده اند محلی از اعراب دارد؟

من نمی خواهم چندان بدبینانه به این مسئله نگاه کنم، اما از دوره اصالحات 
و دولت آقــای خاتمی که برخی عبــارات مانند  فعالیت مدنــی، فعالیت مدنی 
سیاســی، توسعه سیاســی، گفتمان سیاســی و نظایر آن به ادبیات سیاسی ایران 
راه پیدا کردند و پس از آن هم مرتب در ســخنرانی ها، مصاحبه ها، یادداشــت ها، 
مقاالت و پژوهش های حوزه سیاسی و اجتماعی از آنها استفاده شده است، حاال 
بعد از گذشــت ســال های متمادی دیگر این کلمات خاصیــت، محتوا و از همه 

مهم تر کارکرد خود را از دست داده اند.
  چرا؟  .

چون  فعالیت مدنی و توســعه سیاســی نیاز به یک بســتر و فضای مناسب و 
اســتاندارد دارد. زمانی که این فضای مناسب به زعم گروه جوان در کشور فراهم 
نیســت، طبیعتا زمینه تحقق و پیگیری برای این قبیل مسائل وجود ندارد. ساختار 
 فعالیت مدنی و توسعه سیاسی در ایران نهادینه نشده است، گفتمان دموکراسی 
هم که الکن است و از همه مهم تر فعال بخشی از مسئوالن اعتباری برای اعتراض 
سیاســی،  فعالیت مدنی و توســعه سیاسی هم قائل نیســتند. الجرم باید شاهد 

اعتراضات رادیکال هم باشیم که لزوما من موافق برخی اقدامات نیستم.
  ولی سؤال مهم تر آنجاست که اگر بدنه و کانون دور جدید اعتراضات را جوانان   .

با محوریت دانشــجویان و طبقه تحصیل کرده شکل می دهد، چرا توسعه سیاسی 
رنگ می بازد؟

ببینید زمانی که با تحلیل عمیق تر به ریشــه اتفاقــات باز می گردیم این نتیجه 
حاصل می شــود که دور جدید اعتراضات با جرقه مرگ مهســا امینی شروع شده 
اســت، اما کل جریان اعتراض به حجاب، گشــت ارشــاد و... بازنمی گردد، بلکه 
مجموعه ای از عملکردها این خروجی را به دنبال دارد. توسعه سیاسی و  فعالیت 
مدنی هم که در ۲۵ ســال گذشــته کاری از پیش نبرده است. لذا وضعیت امروز 

نتیجه یک اتفاق و حادثه نیســت، بلکه ثمره عملکرد مدت هاســت. ما متأسفانه 
شــاهد آن هستیم که به واســطه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و... در یک 
دوره کوتاه به این دســت عبارات مانند توســعه سیاســی و  فعالیت مدنی چنگ 
می زننــد و به آن اهمیت می دهند، اما بعد از گذشــت فضــای رقابتی، دوباره به 
همان روال ســابق برمی گردیم که نفی هر گونه توسعه سیاسی و  فعالیت مدنی 
را در دســتور کار خود دارد. فســاد و ناکارآمدی در کنار فضای بســته باعث شده 
اســت که قشــر جوان امروز کشــور، نه اعتبار و نه اعتنایی برای توسعه سیاسی، 
 فعالیت مدنی و نظایر آن قائل نیســت. زمانی که همه در داخل کشــور به فساد، 
ناکارآمدی و فضای بسته اذعان و اعتراف دارند و در طول این سال ها هم اتفاقی 
برای  فعالیت در این زمینه روی نداده است، بخشی از جامعه جوان کشور امیدی 
برای اصالح امور ندارد. همین نکته ســبب می شــود بســتر بــرای اعتراض، ولو 
اعتراض خشــونت آمیز به عنوان تنها راه حــل و راهکار از نظر گروه معترض بروز 
کند چراکه توســعه سیاســی،  فعالیت مدنی و نظایر آن تاکنون نتوانسته است به 
بهبود وضعیت اجتماعی ایران منجر شــود. به قول یکی از چهره های سیاســی 
کشــور اگر کسی با منطق جامعه شناســی و منطق سیاسی شورش ها، اعتراضات 
و خشــم های شهری آشنا باشد، می داند در تمام دنیا وقتی چنین اتفاقی می افتد، 
جامعه دچار فوران خشم اجتماعی می شود. در کشورهای دیگر نظیر آمریکا هم 

چنین اتفاقاتی سبب شورش اجتماعی می شود و کشته هم می دهد.
  دانشگاه و دانشجو باید سیاسی باشد یا خیر؟  .

سیاســی باشد، اما سیاست زده نباشد. دانشگاه و دانشجو باید فعالیت سیاسی 
داشته باشند؛ چراکه اساسا دانشــجو نباید و نمی تواند نسبت به اتفاقات جامعه 
بی تفاوت باشــد. دانشــگاه محلی برای شنیدن شــدن همه صداهای سیاســی و 
اجتماعی از هر طبقه، قشر و گروهی در جامعه است؛ چراکه دانشجویان نماینده 
کل جامعه از همه اقوام، مذاهب و قشــرهای ایران هستند. از این منظر دانشگاه 
محل مختلــف و تضارب آرا و بهترین محل برای بحــث، گفت وگو و حتی جدل 
سیاســی دربــاره چالش ها، معضــالت و بحران های مختلف جامعــه و از همه 
مهم تــر محلی برای ارائه راه حل های درســت، واقع بینانه، منطقی و علمی برای 
حل این چالش ها و بحران هاست. اما اینکه سعی شود فعالیت سیاسی دانشجو 
و دانشــگاه را به نوعی رفتار سیاســت زده تبدیل کنیــم و از همه مهم تر این نگاه 
سیاســت زده را به نگاه امنیتی گره بزنیم، قطعا دانشــگاه از کارکرد واقعی خود 
فاصله می گیرد و به محلی برای جوالن برخی جریان های سیاسی و محدودکردن 

دیگر صداها بدل می شود.
   در این بین نگاه امنیتی   تا چه اندازه به شــکل گیری وضعیت کنونی دامن زده   .

است؟
اتفاقا یکی از موارد کلیدی که عمال بســتر و فضــای هرگونه  فعالیت مدنی و 
توسعه سیاسی را نابود کرده است به همین  نگاه بازمی گردد. ببینید عمق مشکل 
تا کجاســت که نگاه امنیتی صرفا به حوزه فعالیت های سیاســی و اجتماعی هم 
بازنمی گردد، بلکه در ســایر شئونات هم ریشه دوانده است. برای مثال در اقتصاد 
و بازار هر زمان که کنترل شــاخص های اقتصادی مانند قیمت ارز از دست دولت 
و مقامات در می رود به فوریت پلیسی کردن بازار و برخورد با برخی ها به نام دالل 
و... شــکل می گیرد، کما اینکه در بازار ارز چندین بار شــاهد فضای پلیسی بودیم. 
پس طبیعی است که وقتی این نگاه بر همه مقوالت جامعه از اقتصاد تا حجاب، 
تحرکات سیاسی، فعالیت های دانشجویی و... حاکم باشد نمی توان منتظر توسعه 
سیاسی و  فعالیت مدنی بود. شــاید خواسته آشکار و مطالبه محوری معترضان 
در این دوره جدید به مســئله حجاب و انعطاف بیشــتر   در این موضوع معطوف 
شود، اما مطالبه و انتظارات مردم صرفا این نیست؛ چراکه جامعه در هر کشوری 
طیف گسترده ای از خواسته ها و انتظارت را دارد که وظیفه هر حکومت و ساختار 
سیاســی تحقق آنهاســت، خصوصا در جامعه ما که فقــر و نابرابری، بی کاری و 
انواع تبعیض وجود دارد. جامعه عمال به انباشــتی از برخی مشکالت بدل شده 

است و دنبال بهانه می گردد تا اعتراض کند.
  این نکات شما توجیهی بر دست کشیدن از آنهاست؟  .

خیــر به هیچ وجه. مــن صرفا به دنبال کالبدشــکافی و آسیب شناســی وضع 
موجود هســتم. اما قائل به این نیســتم که فضا بیش از گذشــته ملتهب شود و 
دامنه اعتراضات به ناامنی های گســترده در کل کشور کشید شود. در عین حال باید 
واقعیــات را هم دید. اگــر بهبود فضای اجتماعی را طالبیم و به نحوی توســعه 
سیاســی و اجتماعی ایران را در ســر داریم باید فضا و بســتر الزم برای این مهم 
شــکل بگیرد. نمی توان با این شــیوه ادامه داد. البته ما باید توازن بخشــی جدی 
را در ایــن رابطه به کار بگیریــم که بین فضای امنیتی و فقدان کامل امنیت توازن 
برقرار شــود؛ چون امنیت الزمه و پیش شرط هرگونه توسعه ای در هر زمینه ای، از 
توسعه اقتصادی گرفته تا توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، فرهنگی و... است.

«شرق» در گفت وگو با سیدجالل ساداتیان بررسی کرد
سیاسی باشیم اما سیاست زده نباشیم

شــرق: اعتراضات اخیر در کشــور تفاوت های جدی و معناداری با ادوار پیشــین دارد که مهم ترین آن به حضور پررنگ قشر جوان و حتی نوجوان 
بازمی گردد. در این بین حضور پررنگ دانشــگاه و دانشــجویان هم جای تأمل دارد. اگرچه به دلیل خاصیت و ماهیت دانشــگاه اساسا دانشجویان 
نمی توانند نسبت به تحوالت جاری در جامعه بی تفاوت عمل کنند، اما نقش جدی دانشجویان و قشر جوان می تواند به نحوی تغییر ساختار اجتماعی 
اعتراضات را گوشــزد کند. از این منظر «شرق» در گفت وگو با سیدجالل ساداتیان ســعی در بررسی این مسئله داشته است که آیا باید قائل به تغییر 
ساختار و بافتار اعتراضات در کشور بود؟ آیا حضور دانشجویان و قشر جوان می تواند به فعالیت مدنی و توسعه سیاسی – اجتماعی منجر شود؟ متن 

پیش رو ماحصل گپ وگفت با این استاد دانشگاه است که سابقه دیپلماتیک و فعالیت سیاسی هم دارد.

برخورد عجیب وزیر علوم با دانشجویان شریف
هرچنــد روایت های مختلفی از ماجرا ی   دانشــگاه شــریف 
منتشــر شده، به خصوص روایت رســانه های اصولگرا و دولتی 
که ســعی در توجیه این رفتار غیرقانونی داشــته و شــعارهای 
تند دانشــجویان را دلیل این اتفاق قلمداد می کنند، اما حقیقت 
انکارنشــدنی ماجرا، شــلیک تیر هرچند ساچمه ای در دانشگاه 
به سمت دانشجویان و بستن درهای دانشگاه برای ممانعت از 
خروج دانشــجویان و رهایی آنها از محاصره است. دلیل حمله 
به دانشــجویان شــریف از ســوی حامیان برخورد و بازداشت 
دانشــجویان به دادن شــعارهای تند و رادیکالی ختم می شود 
کــه در نهایت اگر هم درســت باشــد، نباید فرامــوش کرد که 
اعتراض حق دانشــجو است و حتی اگر شــعارهای تندی هم 
سر داده شــود، توجیهی برای بســتن درهای دانشگاه و حمله 
 به دانشــجویان نیســت و رفتار خالف قانون در شکستن حریم 
دانشگاه و تبدیل کردن دانشگاه به میدان درگیری، خطایی بس 

بزرگ تر و نابخشودنی است .
در این بیــن حتی وزیر علوم هم با رفتاری هیجانی و به دور 
از منطق، در جمع دانشــجویان حاضر شــده که طبق گزارشی 
از اکانت رسمی «انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی 
شــریف» در توییتر با روایت شــب عجیب در دانشگاه شریف و 
حضور وزیر در دانشــگاه نوشته شده: «وزیر علوم با حرف هایی 
تکان دهنــده و برخــوردی کامــال نامحترمانه با دانشــجویان 
معترض،   آنها را متهم به بی قانونی و هدردادن بیت المال کرد. 
او با لحنی تند و ناشایست، به دانشجویان تأکید کرد که به خاطر 
هدردادن بیت المال باید در دنیا و آخرت جوابگو باشید و هرگز 
نیز گمــان نکنید که می توانید هرچه دلتان خواســت بگویید و 
ما با شــما برخوردی نکنیم، بی شــک برخورد جدی و قاطعانه 
صورت خواهد گرفت. صحبت های وزیر علوم به حدی تند  بود 
که حتی رئیس دانشــگاه ســعی کرد فضا را آرام کند و اندکی 
منطقی تر به فضا نگاه کند امــا وزیر علوم حتی با دکتر جلیلی 

نیز تند برخورد می کند!».
فیلم هایی هم که از غائله دانشــگاه شــریف منتشــر شده 
این بیانیه انجمن اسالمی دانشــجویان دانشگاه شریف را تأیید 
می کند و متأســفانه وزیر علوم به جای حمایت از دانشــجویان 
حتی اگر دارای قصوری بوده باشند، به حمایت از حضور خالف 
قانون لباس شخصی ها پرداخته؛ تخلفی که حتی صدای بسیج 

دانشجویی را هم درآورده است.
برخورد خشن و قهرآمیز با دانشجویان عمیقا و قویا محکوم 

است
بســیج دانشجویی دانشگاه شــریف درخصوص رخدادهای 
یکشنبه شــب بیانــه ای علیه وزیــر علوم دولت رئیســی صادر 

کرد. در بخشــی از بیانیه آمده است: «جناب آقای وزیر، حضور 
بی ضابطــه و رعب آور جمعــی از نیروهای امنیتــی در اطراف 
دانشگاه صنعتی شــریف، صحنه هایی تأسف آور و نگران کننده 
را رقــم زد و بی تردید این حضور بی مباالت، در دمیده شــدن بر 
آتش تنش در دانشــگاه صنعتی شــریف نقش داشــت. بسیج 
دانشــجویی دانشــگاه صنعتی شــریف برخوردهای خشــن و 
قهرآمیز با دانشجویان را عمیقا و قویا محکوم می کند و از شما 
انتظار دارد قاطعانه نسبت به جلوگیری از تکرار چنین اتفاقات 
تلخی در فضای دانشــگاه شــریف و سایر دانشــگاه های کشور 
اقدام کنید. حداقل انتظار ما از شما عالوه بر تضمین جلوگیری 
از تکرار چنین وقایعی، دلجویی از دانشجویان و اساتید دانشگاه 
شــریف و جبران خســارت معنوی عظیمی اســت که امروز بر 

دانشگاه صنعتی شریف وارد شد».
البته وزارت علــوم همچنان در مرحله توجیه عدم حمایت 
خــود از دانشــجویان در دانشــگاه اســت. علی شمســی پور، 
ســخنگوی وزارت علوم، در نشســتی با خبرنــگاران در توجیه 
حضور نیروهای امنیتی و قراردادن دانشــجویان در بن بســت، 
در مــورد فیلم هایی کــه از برخورد با دانشــجویان در پارکینگ 
نزدیک دانشگاه منتشر شده است، گفت: این پارکینگ متعلق به 
دانشگاه نیســت و پارکینگ عمومی است، احتمال دارد افرادی 
هم که در پارکینگ هســتند، دانشجو نباشند. او مدعی شده که 
«فضــا با حضور وزیر علوم به تدریج آرام شــد. وزیر علوم اعالم 
کرد پیگیر آزادی دانشجویان اســت و تذکر داد قواعد و قوانین 
کشور باید رعایت شود، حرمت ها باید حفظ شود و ساختارهای 
قانونی را رعایت کنیم و بعد از دو ساعت دانشگاه را ترک کرد».
این سخنان د ر حالی مطرح می شود که حتی جلیلی، رئیس 
دانشگاه شریف هم خود را از اتهام همکاری با نیروهای امنیتی 
برای تسهیل ورود آنها به دانشگاه برای مواجهه با دانشجویان 
معترض مبرا دانســته و حضور امنیتی ها را تحمیل به دانشگاه 
عنوان کرده است. هرچند رفتار او در مواجهه با نیروهای امنیتی 
به خالی کردن پشت دانشجویان که بعضا همگی جزء معترضان 
هم نبودند و از بد روزگار در  دانشــگاه مواجه با گاز اشــک آور و 
تیرهای ساچمه ای شده بودند، تشــبیه شده است. البته رئیس 
دانشــگاه شریف در بیانیه ای که خبرگزاری دانشجو آن را منتشر 
کرده، تأکید داشــته که حضور نیروهای امنیتی به هیچ عنوان با 
درخواست ریاســت دانشگاه رخ نداده اســت. او در این بیانیه 
نوشته اســت: «تصمیم و اقدام نیرو های غیر دانشجوی امنیتی 
خارج از دانشگاه به حضور در دانشگاه صنعتی شریف ارتباطی 
با مســئولین، تشــکل ها یا دانشجویان دانشــگاه شریف ندارد و 
تصمیمی بیرونی توسط نهاد های مربوطه بوده است که در آن 
روز بر شــریف تحمیل شده است. اگر از صحبت های امروز بنده 

برداشــتی غیر از آنچه در این مرقومه از روی انصاف و شفافیت 
نگاشــته ام صورت گرفته، جا دارد نگاشــته اخیر مبنا قرار گیرد. 
ضمنا همچنان به نظر می رســد موضوع نیاز به بررســی جدی 
و دقیــق دارد تــا با قاصــران و مقصران احتمالــی نیز برخورد 
بازدارنده صورت پذیرد». دلیل انتشــار این بیانیه موج گســترده 
انتقادات به جلیلی به احتمــال همراهی او با نیروهای امنیتی 
در دانشــگاه باز می گردد که مخالفت صریح با قانون دارد ؛ زیرا 
این گمانه زنی تقویت شده بود که با درخواست رئیس دانشگاه 
و بــا موافقت وزیر علوم، مجوز حضــور نیروهای امنیتی صادر 
شده است تا حمله به دانشجویان قانونی جلوه کند که با توجه 
به ســخنان جلیلی ایــن ورود کامال غیر قانونی بــوده و نیازمند 
رســیدگی دقیق قضائی اســت؛ چراکه مطابــق قانون «کلیات 
قانون ممنوعیت ورود نیروهای مســلح به دانشــگاه ها و مراکز 
آموزش» مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۷۹، ورود نیروهای مســلح اعم 
از نظامــی، انتظامــی و اطالعاتــی برای انجــام مأموریت های 
امنیتی، حمل و نگهداری ســالح و دســتگیری افراد در محیط 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ممنوع است. همچنین 
در تبصره یک این طرح آمده اســت: «در شرایط اضطراری این 
امر فقط با درخواست رئیس دانشگاه یا مرکز آموزش عالی و با 
موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی در چارچوب ضوابط قانونی مقدور است و 
در صورت غیاب هر یک از افراد مذکور این مســئولیت بر عهده 
قائم مقام قانونی وی خواهد بود». بنابراین یکشنبه شب جلیلی 
به همدســتی با نیروهای امنیتی برای ورود نیروهای مسلح به 
دانشگاه متهم شد، اما او صراحتا این همکاری و این درخواست 
را رد کرده تا راهی برای توجیه این رفتار خشن غیرقانونی باقی 

نماند.
برخورد با این قانون شکنی آشکار کمترین خواسته مردمی است

از سویی دیگر شاهد موج وسیعی از بازداشت ها در دانشگاه 
شریف بودیم که به گفته سخنگوی وزارت علوم آماری از تعداد 
بازداشتی ها و مجروحان حادثه موجود نیست. شمسی پور گفته 
اســت: «آماری از دانشجویان بازداشــتی و زخمی شب گذشته 
(یکشنبه شب) در دانشگاه شــریف نداریم. دانشگاه ها و وزارت 
علــوم در حال اســتخراج ایــن آمارند. در چند روز گذشــته در 
دانشــگاه ها بیشــتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر تجمع نداشــتیم». او که 
هم راســتا با وزیر علوم بــه اظهار نظر می پــردازد، در رابطه با 
ماجرای حمله به دانشگاه شــریف هم گفته: «به نظر می رسد 
شعارهای شب گذشته در دانشگاه شریف از پیش طراحی شده 
است؛ چرا که شــخصیت دانشجویان به سمت مطرح کردن این 
شعارها نمی رود. این شــعارها سبب درهم ریختگی فضا شد». 
در این  بین البتــه ایرنا خبرگزاری دولت مدعی شــده فقط ۳۷ 

دانشــجو بازداشــت شــده بودند که ۳۰ نفر تا عصر دیروز آزاد 
شــده اند!   به هرحال آنچــه رخ داده نه تنها امری خشــن بلکه 
خــالف قانون و در جهــت کاهش اعتماد عمومــی و افزایش 
ســرخوردگی اجتماعی اســت که جــز تخریب ســرمایه های 
اجتماعــی حاصلــی دربــر نــدارد. بنابرایــن برخورد بــا این 
قانون شکنی آشکار کمترین خواسته مردمی است که این روزها 
با نگرانی تمام، وقایع کشورشان را پیگیری می کنند. در حالی که 
اعتراضات مردمی به مرگ مهســا امینی وارد هفته ســوم شده 
و رئیس جمهــور صراحتا اعتراض را حق مردم دانســته، انتظار 
برای شــنیدن صدای مردم، همراهی با مردم و پاســخ دادن به 
ســؤاالتی که می توانســت پایانی بر اعتراضات باشد، همچنان 
بی پاســخ مانده اســت چه رســد به عذرخواهی مسئوالنی که 
نتوانستند امنیت جانی مهسا امینی را در بازداشت گشت ارشاد 
تأمین کنند. همچنین تاکنون رسیدگی به پرونده مهسا امینی در 

حد وعده باقی  مانده و حتی نمایندگان مجلس به جای بررسی 
پرونــده او و رفــع ابهامات پرونده و آسیب شناســی اعتراضات 
اخیر همچنان درگیر رفتارهای هیجانی و شــعار دادن در صحن 
هستند و وقتی از شــلیک به دانشجویان از آنها سؤال می شود، 
کار را بــه ضد انقالب حواله می د هند. ماننــد میرزایی، نماینده 
مجلس که از قضا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز هست 
که مدعی شده تیراندازی در دانشگاه ها کار «ضد انقالب» است. 
البته مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده و گفته اگر شما 
مدرک دارید نیروی های امنیتی به مردم شلیک کرده اند، بدهید 
ما پیگیــری می کنیم! حال که کلی فیلــم و تصویر از حمله  به 
دانشــجویان شریف منتشر شــده و رئیس دانشگاه و وزیر علوم 
هم شــاهد این ماجراها بوده اند، باید دید نمایندگان مجلس به 
مسئله ورود خواهند کرد یا نه؟ به هرحال مستندات و مدارک به 

اندازه کافی اکنون موجود است.

با دانشجویان محصور در دانشگاه شریف به شدت برخورد شد

شب غبارآلود «شریف»
بسیج دانشجویی دانشگاه شریف: برخورد خشن و قهرآمیز  با دانشجویان عمیقا و قویا محکوم است
رئیس دانشگاه شریف: حضور نیرو های غیر دانشجوی امنیتی خارج از دانشگاه  تصمیمی بیرونی توسط نهاد های مربوطه بوده است 

وحیده کریمی: دود، آتش و گاز اشک آور، صدای  تیراندازی و فریاد کمک خواستن دانشجویان همه آن چیزی بود که تهران را یکشنبه شب در آغوش گرفت و پدران و مادرانی نگران را  به 
دانشگاه و خیابان آزادی کشاند تا راه نجاتی باز شود برای نخبه های علمی کشور که در آنجا گرفتار شده بودند. بن بستی که نه رئیس دانشگاه و استادان توانستند آن را مهار کنند و نه حضور 
وزیر علوم توانست راه حلی برای نجات دانشجویان شریف باشد. وزیر علومی که آمدنش برای نجات دانشجویان  از نیامدنش بدتر بود و در جمع دانشجویان زبان به تحقیر و تهدید گشود 

تا جایی که رئیس دانشگاه شریف مجبور شد میانداری کند و برای حمایت از دانشجویان زبان بگشاید.


