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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

دانشــگاه تهران دوشــنبه یکی از ملتهب ترین روزهای 
چند وقت اخير را پشت سر گذاشت، التهابی که حاشيه هایش 
همچنان ادامه  دارد.   گویا صبح دوشنبه گروهی از دانشجویان 
در اعتراض به آن چه »قوانين تازه حجاب و انضباطی« خوانده 
شد، دست به  اعتراض زدند که بالفاصله در سمت دیگر هم 
گروهی از دانشجویان به حمایت از قوانين تازه پرداختند که 
این تجمعات با  درگيری هایی هم همراه شــد. در ادامه این 
روز پرحاشيه بزرگترین دانشگاه ایران، معاون فرهنگی این 
دانشگاه در بين دانشــجویان  حاضر شد و با تأکيد بر این که 
»هيچ نيروی امنيتی یا گشت ارشاد در دانشگاه تهران حضور 

نداشته و ندارد« تالش کرد به  اعتراضات پایان دهد . 
انتشار ویدیوهای مختلف از این تجمعات و درگيری های 
پيش آمده، ماجرا را به موضوعی داغ در شبکه های اجتماعی 
و بين چهره  های سياسی تبدیل کرد و خيلی ها نسبت به آن 
واکنش نشان دادند. واکنش هایی که بستر اغلب آنها تویيتر 

بود. 
  اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری در واکنش 
به این ماجرا نوشت: »دوهفته پيش باحضور وزرای محترم 
علوم و بهداشت  باجمعی از دانشجویان عزیز دومين نشست 
صميمانه را داشتم، سخنان صریح و انتقادیشان را شنيدیم. 
به همه مدیران، استادان و  دانشجویان توصيه می کنم که از 
این ضرورت در هيچ موردی غفلت نکنند. به دانشجو درهر 
سطحی باید حرمت گذاشت و حرف و  اعتراضش را شنيد .   
هرحادثه ای دردانشــگاه باموضوعيت دانشجو رخ دهد هر 
قدر کوچک هم باشد، نيازمندتوجه و اهتمام فراوان  است. 
دانشگاه محل گفت وگو، عقالنيت، اخالق، التزام اجتماعی 
و تفکر انتقادی است و دانشــجویان اعضای این خانواده اند 
که باید  بتوانند با خود، استادان، مدیران و بامسئوالن کشور 

آزادانه و حتی منتقدانه گفت وگو کنند.« 
عليرضا معزی، دبير شورای اطالع رسانی دولت هم نوشت:   
»کارزار فشار حداکثری  ترامپ و   B Team  به شدت تشنه 
تصاویر  و اخباری چون  تجمع امروز  دانشــگاه تهران است. 
دغدغه ملی، مسئوليت پذیری مدنی، وظيفه دینی و انقالبی، 
حکم می کند به نام  ایران و برای ایران، امروز با رواداری در کنار 

یکدیگر باشيم نه مقابل هم.« 
محمود صادقی، نماینده مردم تهران و عضو کميسيون 
آموزش مجلس هم دست روی نقطه ای گذاشت که هر دو 
طرف درگير در  ماجرا نسبت به آن اعتراض داشتند و نوشت: 
»به گفته شــاهدان عينی در وقایع تأســف بار در دانشگاه 

تهران حضور افراد  غيردانشــجو از خارج از دانشگاه کامال 
مشهود بوده است؛ مدیریت دانشگاه، مخصوصا حراست، باید 

پاسخگو باشد .  « 
دانشــجویان هم هر کدام روایتی از نحوه بروز درگيری 
دارند، یکی از آنها به »شــهروند« گفــت:   »از آنجایی که 
بسياری از دانشــجویان از  برخوردهای جدید انضباطی که 
بيشتر از هر چيز پوشش دانشجویان دختر را مدنظر داشتند، 
عصبانی شده بودند، قرار این تجمع  گذاشته شد، اما اوضاع 
وقتی به تشنج کشيده شــد که مخالفان این تجمع سعی 
کردند معترضان را متفرق کنند و اجازه خوانده شدن  بيانيه 
را هم ندادند.« او حضور عده زیادی از بيرون دانشــگاه برای 
مقابله با تجمع کنندگان را هم تأیيد کرد. به گفته او درنهایت 
هر  دو طرف موفق شــدند بيانيه ای که آماده کرده بودند  را 

بخوانند. 
امير حسين ثابتی، رئيس سابق بسيج دانشجویی دانشگاه 
تهران هــم در تویيتی کل درگيری ها در دانشــگاه را یک 
پروژه حساب شده  دانست و نوشــت:   »به عنوان کسی که 
هفت سال از عمرم را در دانشگاه تهران گذرانده ام و تجمعات 
زیادی مثل سال 88 را نيز  تجربه کرده ام، می گویم که اتفاق 
دیروز دانشگاه قطعا یک پروژه حساب شده است که سرنخ 
آن خارج از دانشگاه اســت. تجربه هم  نشان داده حراست و 
کميته انضباطی مثل آب خوردن می تواننــد آن را جمع 

کنند.« 
علی شــکوری راد، دبيــر حزب اتحاد ملــت هم کليت 
خشونت در دانشگاه را زیر ســوال برد و نوشت: »دانشجو، 
دانشجوست. می بيند،  نظر می دهد، دور هم جمع می شوند، 
شعار می دهند، اعتراض می کنند و بعد پراکنده  می شوند و 
می روند. اگر دانشجویان دیگری  مخالف آنها باشند آنها هم 
در زمان یا جای دیگری می توانند همين کار را بکنند. حمله 
و درگيری کار دانشجو نيست.  دانشگاه تهران  جای این کارها 
نيست.« حجت نظری، عضو شورای شهر تهران هم این طور 
به ماجرا واکنش نشان داد: »تجمعات اعتراضی دانشجویان 
از هرجریانی نباید  به خشونت کشيده شود. باید مطالبات 
دانشــجویان در فضایی آرام و با حضور خود دانشــگاهيان 
شنيده شده و پاسخی منطقی به آن داده  شود. با برخوردهای 

خشن، فرزندان ایران را از ایران دور نکنيم.« 
ماجرای دوشنبه از کجا ریشه می گيرد؟

براساس اطالعات رسيده به »شهروند« به نظر می آید که 
ماجرای اعتراض تازه دانشــگاه تهران ریشه در درخواست 

چند ماه گذشته  بعضی اساتيد و کارمندان دانشگاه تهران 
دارد که با امضای نامه ای خطاب به ریاست دانشگاه خواستار 
برخورد با »بی حجابی« و  همچنين »تردد پسران با بروزات 
شيطان پرستانه  در پوشش و زیورآالت غيرمتعارف« شدند. 
پس از این اعتراضات هم دانشــگاه  تالش کرد نوع تازه ای 
از برخورد با نحوه پوشــش را آغاز کنــد که همين موضوع 

زمينه ساز اعتراض گروهی از دانشجویان  شد . 
این توضيحات درحالی اســت که »مجيد سرســنگی« 
معاونت فرهنگی این دانشگاه در گفت و گو با ایسنا، تلویحا 
این قوانين تازه را  مرتبط با ماه مبارک رمضان دانســت. او 
دراین باره گفت:   »این که گفته می شود در دانشگاه تهران 
گشت ارشاد ورود پيدا کرده و به  دانشجویان تذکر می دهند 
یک شوخی کامال غيرواقعی اســت و چنين چيزی اتفاق 
نيفتاده. تنها چيزی که وجود دارد این است که هر  ساله به 
مناسبت ماه مبارک رمضان و با هدف حفظ حرمت این ماه 
تأکيد شــد که مظاهر روزه خواری در سطح دانشگاه دیده 
نشود و  وضع پوشش هم نباید به گونه ای باشد که حرمت ماه 
رمضان نادیده گرفته شود. در همين راستا نيروهای انتظامات 
در محوطه  دانشگاه تهران حضور پيدا کردند تا به افرادی که 

حرمت روزه داری را حفظ نمی کنند، تذکر داده شود .«

متقلب شریفی باشیم

زهرا جعفرزاده
روزنامهنگار

 روز گذشته خبرگزاری ایرنا، تصاویری از دیوارهای 
یکی از دانشگاه های شهر تهران را منتشر کرد؛ دیواری 
کثیف از نوشته. ُپر از دســت خط، پر از شکل و عدد و 
فرمول و...  دیوار ُپر از تقلب اســت؛ تقلِب دانشجویان. 
دیوار ســیاه است، دســت خط روی دست خط و خدا 
می داند دانشــجو چطور می توانسته خط خودش را از 
میان انبوه خط ها بشناسد. یک جاهایی به نظر می رسد 
دانشــجو، حتی خودش را به زحمت نینداخته شب 
قبل امتحان، یک دور جزوه یــا کتابش را بخواند، کل 
یک فصل را کپی کرده. حاال کی فرصت کرده این همه 
بنویسد را، فقط خودش می داند. نوشته روی نوشته، 

سیاه شده. 
یکی نوشــته اش را با قلبی کج و کوج جدا کرده، آن 
یکی با خط و ستاره و عدد. یکی دورش مربعی کشیده و 

دیگری کدگذاری کرده. 
مهم یک نشانه است؛ نشانه ای که او را زودتر به جواب 
برساند. البته اگر شانس بیاورد و سوال امتحان از همان 
بخشی که دیوار را ســیاه کرده، بیاید! دیوار حاال بعد از 
چندسال، یک توده چرک و کثیف است و به ظاهر، هیچ 
کسی اهمیتی به این کثیفی نمی دهد، مراقب و استاد 
و حتی کارمند بخش خدمــات و فقط امتحان دهنده 

)اینجا دانشجو( از آن لذت می برد. 
به نظر می رسد هیچ تالشی برای پاک کردن تقلب ها 
نشده، نمی شــود هم. همه خبر از این تقلب ها دارند، 
گاهی برخــورد می کنند و کار بــه کمیته انضباطی 
می کشد و خیلی  وقت ها، دانشجو قســر درمی رود و 
همه چیز به خوبی و خوشی تمام می شود، خودش که 
می دانسته تقلب کرده، دیوار هم که گواه بر تقلب است، 

مراقب هم که از همه چیز خبر داشته. 
پس دیگر چه کسی مشکلی دارد؟ چه خوب  می شد 
حداقل اگر هم تقلبی می شد )که قطعا هم می شود( 
همین قدر رو بود. همه ماجرا را می دانستند، پذیرفته 
بودند و با آن کنار آمده بودند. یعنی یک چرخه تقلب 
شرافتمندانه. نه این که متقلب )فروشنده( کاالی تقلبی 
را در دخمه ها تولید کند و بعد با شکل و شمایلی زیبا و 
فریبنده عرضه اش کند. از آن طرف مشتری، به خیال 
خرید کاالی اصل و با کیفیت، پــول بدهد و خانواده، 
با تصور داشــتن یک کاالی درست و درمان مصرفش 

کنند. 
منبع منتشر کننده این عکس ها، حاال با چه تحلیلی، 
توضیحی در کنار گزارش تصویری اضافه کرده در ذم 
تقلب: »تقلب در لغت به معنی ارتکاب عملی در اجتماع 
اســت که فاعل از طریق آن ســعی در برتری جستن 
بر دیگران از طریــق راه های ناعادالنــه و غیرقانونی 
دارد... تقلب یک بیماری اجتماعی اســت... بیماری 
واگیرداری.... کارکرد حیاتــی و تاثیرگذار امتحان را 

مختل می کند.... مفهوم خود را از دست می دهد...«

یادداشت

حاشيه های درگيری های دانشگاه تهران ادامه دارد

نامه اعتراضی جرقه درگیری را زد؟

نخستين جلسه رســيدگی به اتهامات سيد هادی  
رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، به ریاست 
قاضی مسعودی مقام روز گذشته برگزار شد. با توجه 
به صحبت هــای  هادی رضوی در روزهای گذشــته، 
طبيعتا این جلسه از حساسيت باالیی برخوردار بود. 
ضمن این که مواردی هم در این جلســه مطرح شد 
که افکار عمومی در ماه های گذشــته هم به دنبال آن 
بودند. انتساب  هادی رضوی به پروژه سریال »شهرزاد« 
هم این موقعيت را تشــدید می کرد. به همين جهت 
بخش هایی از صحبت های او در جلسه علنی دادگاه را 

گزینش کردیم که در ادامه می خوانيد:  
  از برگــزاری دادگاه علنی خوشــحالم و از شــما 
می خواهم که بدون ترس و لرز مطالبم را بگویم. اتفاقات 
عجيبی در پرونده من رخ داده که حواشی است و شاید 
در پرونده مهم باشد. ظاهرا خيلی دوست دارند بگویند 
محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است ولی من 
که داماد نتانياهو نيستم. من از دادگاه می خواهم فارغ از 

داماد فالنی پرونده من بررسی شود.
  الزم اســت از آقای مسعودی مقام بابت حوصله و 
سعه صدرشان تشکر کنم که به حرف های من با حوصله 
گوش می کنند، چون من کال آدم عصبی مزاجی هستم 
و از خداوند خواســته ام که به من کمک کند بتوانم با 
حوصله از خود دفاع کنم یا دایم دعا می کردم که مبادا 
آقای قهرمانی )دادستان( چيزی بگوید و من را عصبانی 

کند و از عدل خارج شوم.
  آقای مسعودی مقام، بانک ســرمایه ۳۱ بدهکار 
کالن دارد که بدهی هایشان ۳۰۰ ميليارد، ۴۰۰ ميليارد 
و ۱۰۰۰ ميليارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار 
دارد؟ ليســت اســامی این ۳۱ بدهکار توسط هيأت 
تحقيق و تفحص مجلس اعالم شده است که اصال اسم 

من در آن جا نيست. مگر بدهی من چقدر بوده است؟ 
حدود 8۰ ميليارد تومان.

  در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ به ما ابالغ شد که آقای رضوی 
بيا و بدهی ات را مشــخص کن که همان 8۰ ميليارد 
تومان را قبول داریم. یکی از مدیران وقت بانک سرمایه 
به من گفت که بيا ما ملک تــو را ۱۲۰ ميليارد ارزیابی 
می کنيم که 8۰ ميليارد بدهی تو را تســویه می کند 
و ۴۰-۵۰ ميليارد هم به تو داده می شــود، اما تو باید 
۵ ميليارد تومان نقد به من بدهــی و یک ملک را هم 
بدهی تا حسابت تسویه شــود که من این موضوع را 
قبول نکردم و نمی دانم که چرا این آقا از  اســپانيا سر 

در آوردند.
  آقای رئيــس دادگاه گفتند من بــه آقای اعالیی 
۶۰ ميليون تومان داده ام، در این باره باید توضيح بدهم 
که آقای اعالیی از من تقاضــا کردند که می خواهند 
مسجد بسازند و 8۰ نفر را هم به مشهد بفرستند که 
همه مدارک در این باره موجود اســت؛ اعم از سربرگ 
هيأت امنا، سفته، چک، فاکتور هزینه های افرادی که به 
مشهد رفته اند و این ۶۰ ميليون تومان نبود، ۲۰ ميليون 

تومان در ۳ فقره بود.
  نزدیک به 8 ميليارد تومان در ســریال شــهرزاد 
سرمایه گذاری انجام شده است و اصالً پشيمان نيستم 
اما آقای امامی هنوز بــه ما بدهکارند و هنوز اصل پول 
را برنگردانده انــد و در این خصوص شــکایت کردم 
.۵۰ درصد شــهرزاد یک مال من بود اما در شهرزاد دو 
دیدم که ما نيستيم که این موضوع به خاطر اختالفات 
سياسی بوده است. ۵۰ درصد آن را داشتند ۱۵ ميليارد 
تومان می فروختند که گفتم مالک آن ۵۰ درصد من 
هســتم و افتخار دارم اگر وامی گرفتم کاری در ازای 
آن ارایه کردم. در شهرزاد یک فقط من و سعيد ملکان 

تهيه کننده ویالیی ها و تنگــه ابوغریب بودیم. هر ماه 
۲۵ تا ۳۰ ميليون تومان به سوپراستارها می دادیم که 

معقول بوده و خبری از پول های کثيف نبوده است. 
  ملکــی را بر اندرزگــو کرایه کردم کــه با حداقل 
۲۰ ميليارد تومــان طرحی بالــغ بــر ارزش افزوده 
۴۰۰ ميليارد تومان بوده است و پول رهن آن ملک پول 
کل بدهی من است. می گویند من   BMW  ایکس 
چهار دارم اما آن موقع ۲۰۰ ميليون تومان بوده است و 

تمامی امالکی که توقيف شده به نام من است.
  یک بار نشد بگویند رضوی بيا حرفت را بزن، شاید 
حرف من درست باشد. مگر می شــود من همه افراد 
را خریده باشــم؛ چون او دارای اسم و رسم است. یک 
آقا با ۴۰۰ ميليارد بدهی به آلمان فرار می کند اما من 
با این که ممنوع الخروج نبودم، نرفتم چون کالهبردار 

نبودم.
  حاال این رضوی کيست که سر زبان ها افتاده است؟ 
به  طوری که شبکه VOA آمریکا سه ویژه برنامه برای 
مسخره کردن درســت می کند؛ چون زورشان آمده 
برای مدافعان حرم جشنواره برگزار کردم. حاال طوری 
شده اســت حرف از قاچاق خودرو می شود می گویند 
کار داماد فالنی اســت. پــدر من از  ســال ۶۳ در کار 
توليد تجهيزات استودیویی است. استودیو برج ميالد 
ساخته بنده است. می گویيد بنده در ایام تحریم با نظام 
مقابله کرده ام در حالی  که ۱8۰ تجهيزات استودیویی 
ســاخته ام که می توانم فردا همين جا به نمایشــگاه 

بگذارم.
  آقای قهرمانی )دادستان( می گوید که الشه پول ها 
را در ســينمای خانگی وارد کردم. این حرف درست 
نيســت و با افتخار می گویم در سریال شهرزاد هزینه 

کرده ام و ریزکرد هزینه ها مشخص است.
قاضی مسعودی مقام جلسه بعدی دادگاه را ساعت ۹ 
صبح روز دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۹8 اعالم کرد و گفت 
رأی حسين هدایتی هم صادر شده که تا چند روز دیگر 

اعالم می شود.

در نخستين جلسه رسيدگی به اتهامات سيد هادی رضوی چه گذشت؟

مگر بدهی من چقدر بوده؟ حدود80 میلیارد تومان
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طرح تشدید مجازات اسيدپاشی

یک اصالحیه مترقیانه
ادامــه از صفحه اول| حــاال قربانیان 
اسیدپاشــی می توانند امید داشــته باشند 
برای به زندان رفتن کسانی که زندگی آنها 
را با چالشی جدی روبه رو کرده اند؛ قربانیانی 
که تعداد زیادی شان و در رأس شان »آمنه 
بهرامــی«، از ســال های دور تا بــه حال، 
نتوانســته و در اصل دل شــان نیامده است 
که حکم قصاص و به ویژه قصاص چشــم را 
برای اسیدپاشان شــان اجرا کنند و همیشه 
در گفت وگو با رســانه ها گفته اند کاش راه 
دیگری می شد برای مجازات آنها پیدا کرد، 
پس از آن که از قصاص بخشــیده می شوند. 
در ایــن میــان، آن تــرس نصفه ونیمــه 
کینه پردازان اســیدپاش حــاال می تواند به 
ترســی بزرگتر تبدیل شود تا زمان خریدن 
اســید  که تهیه و تولید آن هم قرار اســت 
محدود شــود- و ریختــن آن روی صورت 
افراد، کمی بیشــتر با خود و به آینده شان 

فکر کنند. 
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اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری با اشاره به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور 
تصریح کرد: »خوشبختانه با تالش هایی که طی سال های اخير صورت گرفته، ميزان وابستگی 
بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت 8۰ تا ۹۰ درصد به 
نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسيده است و این یعنی اگر در بخش هزینه ها در 
دستگاه های اجرایی صرفه جویی شود، منابع بيشتری می تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار 

گيرد و در مسير توسعه کشور استفاده شود.«

معاون اول رئيس جمهوری:   

کاهش وابستگی 
بودجه کشور به 
درآمدهای نفتی 

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45 / 16

اتمام صفحه آرایی
17 / 45

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن 
را تعيين کنيد. این مکان 

می تواند زیر یک ميز محکم، 
یا کنار دیوار داخلی به دور از 

پنجره باشد.

گاه
ن

سال آخر کسی برای حضور در 
هیات رئیسه تالش جدی نمی کند

جعفرزاده،  غالمعلی   
فراکســیون  نایب رئیس 
مستقلین مجلس، گفت: 
سال آخر عمدتًا رقابت ها 
ضعیف تر می شــود و طی 
سال های اول مجالس رقابت ها برای کسب کرسی 
هیات رئیســه شــدید است. در ســال های آخر 
نمایندگان چندان رغبتی ندارند که برای انتخابات 
هیات رئیسه کاندیدا شوند. از لحاظ سازمانی اگر 
کسی می خواست در هیات رئیسه مجلس حاضر 
شود، در ســنوات گذشته تالشــش را می کرد و 
عمدتًا کســی تالش جدی ای بــرای حضور در 

هیات رئیسه نمی کند.

بهتر است اروپایی ها زودتر دست 
به کار شوند

کمالوندی،  بهــروز   
سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی ایران گفــت: »اگر 
اروپایی هــا می خواهنــد 
کاری انجــام دهند، بهتر 
اســت قبل از دیر شدن دســت به کار شوند. اگر 
اتحادیه اروپا، موضوع هسته ای را به شورای امنيت 
ببرد، درواقــع برجام از بين خواهــد رفت و فکر 
نمی کنم که دیگــر این معاهــده پابرجا بماند. 
جمهوری اســالمی ایران قطعا اقدامات جدی و 
محکمی برای احقاق حق ملت خود انجام خواهد 
داد و هر واکنشــی محتمل اســت. این واکنش 
ممکن اســت خروج از برجام یا هر چيز دیگری 
باشــد، بنابراین این مســأله باید ميان ســران 

کشورهای عضو حل شود.«

نمایندگان مجلس می توانند از 
زندان ها بازدید کنند

 حمیده زرآبادی، عضو 
فراکسيون اميد مجلس 
درباره دیدار نمایندگان با 
رئيس قوه قضائيه گفت: 
»در جلسه نمایندگان با 
رئيس قوه قضائيه مطرح شــد که نمایندگان 
می توانند به بازدید زندان های شهرســتان ها 
بروند و از وضع آن گزارش تهيه کنند.« نماینده 
مردم قزوین در ادامه گفت: »الیحه خشــونت 
عليه زنان هم مطرح شد که آقای رئيسی گفتند 
این الیحه در دست بررسی است و نهایتا تا سه 
هفته دیگر، به اتمام می رسد و ارایه خواهد شد. 
همچنين بحث دولت الکترونيک مطرح شد که 
نيازمند همــکاری و همراهی همه قواســت. 
متاســفانه قوه قضائيه برای این  کار، همکاری 
کمی  داشته  اســت، اما قول دادند که همکاری 

بيشتری در این زمينه انجام شود.«


