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نگاه

در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات سیدهادی رضوی چه گذشت؟

مگر بدهی من چقدر بوده؟ حدود 80میلیارد تومان
نخستین جلسه رســیدگی به اتهامات سیدهادی
رضویو ۳۰متهمدیگرپروندهبانکسرمایه،بهریاست
قاضی مسعودی مقام روز گذشته برگزار شد .با توجه
به صحبتهــایهادی رضوی در روزهای گذشــته،
طبیعتا این جلسه از حساسیت باالیی برخوردار بود.
ضمن اینکه مواردی هم در این جلســه مطرح شد
که افکار عمومی در ماههای گذشــته هم به دنبال آن
ب هادی رضوی به پروژه سریال «شهرزاد»
بودند .انتسا 
هم این موقعیت را تشــدید میکرد .به همین جهت
بخشهایی از صحبتهای او در جلسه علنی دادگاه را
گزینشکردیمکهدرادامهمیخوانید:
از برگــزاری دادگاه علنی خوشــحالم و از شــما
میخواهمکهبدونترسولرزمطالبمرابگویم.اتفاقات
عجیبی در پرونده من رخ داده که حواشی است و شاید
در پرونده مهم باشد .ظاهرا خیلی دوست دارند بگویند
محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است ولی من
کهدامادنتانیاهونیستم.منازدادگاهمیخواهمفارغاز
دامادفالنیپروندهمنبررسیشود.
الزم اســت از آقای مسعودیمقام بابت حوصله و
سعهصدرشانتشکرکنمکهبهحرفهایمنباحوصله
گوشمیکنند،چونمنکالآدمعصبیمزاجیهستم
و از خداوند خواســتهام که به من کمک کند بتوانم با
حوصله از خود دفاع کنم یا دایم دعا میکردم که مبادا
آقایقهرمانی(دادستان)چیزیبگویدومنراعصبانی
کند و از عدل خارج شوم.
آقای مسعودیمقام ،بانک ســرمایه  ۳۱بدهکار
کالنداردکهبدهیهایشان۳۰۰میلیارد۴۰۰،میلیارد
و ۱۰۰۰میلیارد است ،بدهی من کجای این ارقام قرار
دارد؟ لیســت اســامی این  ۳۱بدهکار توسط هیأت
تحقیق و تفحص مجلس اعالم شده است که اصال اسم

من در آنجا نیست .مگر بدهی من چقدر بوده است؟
حدود۸۰میلیاردتومان.
در تاریخ  ۹۵.۱۲.۲۰به ما ابالغ شد که آقای رضوی
بیا و بدهیات را مشــخص کن که همان ۸۰میلیارد
تومان را قبول داریم .یکی از مدیران وقت بانک سرمایه
به من گفت که بیا ما ملک تــو را ۱۲۰میلیارد ارزیابی
میکنیم که ۸۰میلیارد بدهی تو را تســویه میکند
و ۵۰-۴۰میلیارد هم به تو داده میشــود ،اما تو باید
۵میلیارد تومان نقد به من بدهــی و یک ملک را هم
بدهی تا حسابت تسویه شــود که من این موضوع را
قبول نکردم و نمیدانم که چرا این آقا از اســپانیا سر
در آوردند.
آقای رئیــس دادگاه گفتند من بــه آقای اعالیی
۶۰میلیون تومان دادهام ،در اینباره باید توضیح بدهم
که آقای اعالیی از من تقاضــا کردند که میخواهند
مسجد بسازند و  ۸۰نفر را هم به مشهد بفرستند که
همه مدارک در اینباره موجود اســت؛ اعم از سربرگ
هیأتامنا،سفته،چک،فاکتورهزینههایافرادیکهبه
مشهدرفتهاندواین۶۰میلیونتوماننبود۲۰،میلیون
تومان در ۳فقره بود.
نزدیک به ۸میلیارد تومان در ســریال شــهرزاد
سرمایهگذاری انجام شده است و اص ً
ال پشیمان نیستم
اما آقای امامی هنوز بــه ما بدهکارند و هنوز اصل پول
را برنگرداندهانــد و در این خصوص شــکایت کردم
۵۰.درصد شــهرزاد یک مال من بود اما در شهرزاد دو
دیدم که ما نیستیم که این موضوع به خاطر اختالفات
سیاسی بوده است۵۰ .درصد آن را داشتند ۱۵میلیارد
تومان میفروختند که گفتم مالک آن ۵۰درصد من
هســتم و افتخار دارم اگر وامی گرفتم کاری در ازای
آن ارایه کردم .در شهرزاد یک فقط من و سعید ملکان

سال آخر کسی برای حضور در
هیاترئیسه تالش جدی نمیکند
غالمعلی جعفرزاده،
نایبرئیس فراکســیون
مستقلین مجلس ،گفت:
سال آخر عمدتاً رقابتها
ضعیفتر میشــود و طی
سالهایاولمجالسرقابتهابرایکسبکرسی
هیاترئیســه شــدید است .در ســالهای آخر
نمایندگانچندانرغبتیندارندکهبرایانتخابات
هیاترئیسه کاندیدا شوند .از لحاظ سازمانی اگر
کسی میخواست در هیاترئیسه مجلس حاضر
شود ،در ســنوات گذشته تالشــش را میکرد و
عمدتاً کســی تالش جدیای بــرای حضور در
هیاترئیسهنمیکند.

بهتر است اروپاییها زودتر دست
به کار شوند
بهــروز کمالوندی،
سخنگوی سازمان انرژی
اتمی ایران گفــت« :اگر
اروپاییهــا میخواهنــد
کاری انجــام دهند ،بهتر
اســت قبل از دیر شدن دســت به کار شوند .اگر
اتحادیه اروپا ،موضوع هستهای را به شورای امنیت
ببرد ،درواقــع برجام از بین خواهــد رفت و فکر
نمیکنم که دیگــر این معاهــده پابرجا بماند.
جمهوری اســامی 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 چیز دیگری
باشــد ،بنابراین این مســأله باید میان ســران
کشورهایعضوحلشود».

چند ماه گذشتهبعضی اساتید و کارمندان دانشگاه تهران
دارد که با امضای نامهای خطاب به ریاست دانشگاه خواستار
برخورد با «بیحجابی» وهمچنین «تردد پسران با بروزات
شیطانپرستان ه در پوشش و زیورآالت غیرمتعارف» شدند.
پس از این اعتراضات هم دانشــگاهتالش کرد نوع تازهای
از برخورد با نحوه پوشــش را آغاز کنــد که همین موضوع
زمینهسازاعتراضگروهیازدانشجویانش د.
این توضیحات درحالی اســت که «مجید سرســنگی»
توگو با ایسنا ،تلویحا
معاونت فرهنگی این دانشگاه در گف 
این قوانین تازه رامرتبط با ماه مبارک رمضان دانســت .او
دراینباره گفت« :اینکه گفته میشود در دانشگاه تهران
گشت ارشاد ورود پیدا کرده و بهدانشجویان تذکر میدهند
یک شوخی کامال غیرواقعی اســت و چنین چیزی اتفاق
نیفتاده .تنها چیزی که وجود دارد این است که هرساله به
مناسبت ماه مبارک رمضان و با هدف حفظ حرمت این ماه
تأکید شــد که مظاهر روزه خواری در سطح دانشگاه دیده
نشود ووضع پوشش هم نباید به گونهای باشد که حرمت ماه
رمضاننادیدهگرفتهشود.درهمینراستانیروهایانتظامات
در محوطهدانشگاه تهران حضور پیدا کردند تا به افرادی که
حرمتروزهداریراحفظنمیکنند ،تذکردادهشود».

تهیهکننده ویالییها و تنگــه ابوغریب بودیم .هر ماه
 ۲۵تا ۳۰میلیون تومان به سوپراستارها میدادیم که
معقولبودهوخبریازپولهایکثیفنبودهاست.
ملکــی را بر اندرزگــو کرایه کردم کــه با حداقل
۲۰میلیارد تومــان طرحی بالــغ بــر ارزش افزوده
۴۰۰میلیارد تومان بوده است و پول رهن آن ملک پول
کل بدهی من است .میگویند من  BMWایکس
چهار دارم اما آن موقع ۲۰۰میلیون تومان بوده است و
تمامیامالکیکهتوقیفشدهبهناممناست.
یکبار نشد بگویند رضوی بیا حرفت را بزن ،شاید
حرف من درست باشد .مگر میشــود من همه افراد
را خریده باشــم؛ چون او دارای اسم و رسم است .یک
آقا با ۴۰۰میلیارد بدهی به آلمان فرار میکند اما من
با اینکه ممنوعالخروج نبودم ،نرفتم چون کالهبردار
نبودم.
حاال این رضوی کیست که سر زبانها افتاده است؟
بهطوری که شبکه VOAآمریکا سه ویژهبرنامه برای
مسخرهکردن درســت میکند؛ چون زورشان آمده
برای مدافعان حرم جشنواره برگزار کردم .حاال طوری
شده اســت حرف از قاچاق خودرو میشود میگویند
کار داماد فالنی اســت .پــدر من ازســال  ۶۳در کار
تولید تجهیزات استودیویی است .استودیو برج میالد
ساخته بنده است .میگویید بنده در ایام تحریم با نظام
مقابله کردهام در حالیکه  ۱۸۰تجهیزات استودیویی
ســاختهام که میتوانم فردا همینجا به نمایشــگاه
بگذارم.
آقای قهرمانی (دادستان) میگوید که الشه پولها
را در ســینمای خانگی وارد کردم .این حرف درست
نیســت و با افتخار میگویم در سریال شهرزاد هزینه
کردهاموریزکردهزینههامشخصاست.
قاضی مسعودیمقام جلسه بعدی دادگاه را ساعت۹
صبحروزدوشنبه ۳۰،اردیبهشت ۹۸اعالمکردوگفت
رأی حسین هدایتی هم صادر شده که تا چند روز دیگر
اعالممیشود.

نمایندگان مجلس میتوانند از
زندانها بازدید کنند
حمیده زرآبادی ،عضو
فراکسیون امید مجلس
درباره دیدار نمایندگان با
رئیس قوه قضائیه گفت:
«در جلسه نمایندگان با
رئیس قوه قضائیه مطرح شــد که نمایندگان
میتوانند به بازدید زندانهای شهرســتانها
بروند و از وضع آن گزارش تهیه کنند ».نماینده
مردم قزوین در ادامه گفت« :الیحه خشــونت
علیهزنانهممطرحشدکهآقایرئیسیگفتند
این الیحه در دست بررسی است و نهایتا تا سه
هفته دیگر ،به اتمام میرسد و ارایه خواهد شد.
همچنینبحثدولتالکترونیکمطرحشدکه
نیازمند همــکاری و همراهی همه قواســت.
متاســفانه قوه قضائیه برای اینکار ،همکاری
ی داشتهاســت ،اما قول دادند که همکاری
کم 
بیشتریدراینزمینهانجامشود».

حاشیه

روز گذشته خبرگزاری ایرنا ،تصاویری از دیوارهای
یکی از دانشگاههای شهر تهران را منتشر کرد؛ دیواری
کثیف از نوشته .پُر از دســتخط ،پر از شکل و عدد و
تقلب دانشجویان.
فرمول و ...دیوار پُر از تقلب اســت؛ ِ
دیوار ســیاه است ،دســتخط روی دستخط و خدا
میداند دانشــجو چطور میتوانسته خط خودش را از
میانانبوهخطهابشناسد.یکجاهاییبهنظرمیرسد
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 اینهمه
بنویسد را ،فقط خودش میداند .نوشته روی نوشته،
سیاهشده.
یکی نوشــتهاش را با قلبی کج و کوج جدا کرده ،آن
یکی با خط و ستاره و عدد .یکی دورش مربعی کشیده و
دیگریکدگذاریکرده.
مهم یک نشانه است؛ نشانهای 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،یکتودهچرکوکثیفاستوبهظاهر،هیچ
کسی اهمیتی به این کثیفی نمیدهد ،مراقب و استاد
و حتی کارمند بخش خدمــات و فقط امتحاندهنده
(اینجادانشجو)ازآنلذتمیبرد.
به نظر میرسد هیچ تالشی برای پاککردن تقلبها
نشده ،نمیشــود هم .همه خبر از این تقلبها دارند،
گاهی برخــورد میکنند و کار بــه کمیته انضباطی
میکشد و خیلیوقتها ،دانشجو قســر درمیرود و
همه چیز به خوبی و خوشی تمام میشود ،خودش که
میدانسته تقلب کرده ،دیوار هم که گواه بر تقلب است،
مراقبهمکهازهمهچیزخبرداشته.
ب میشد
پس دیگر چه کسی مشکلی دارد؟ چه خو 
حداقل اگر هم تقلبی میشد (که قطعا هم میشود)
همینقدر رو بود .همه ماجرا را میدانستند ،پذیرفته
بودند و با آن کنار آمده بودند .یعنی یک چرخه تقلب
شرافتمندانه.نهاینکهمتقلب(فروشنده)کاالیتقلبی
را در دخمهها تولید کند و بعد با شکل و شمایلی زیبا و
فریبنده عرضهاش کند .از آنطرف مشتری ،به خیال
خرید کاالی اصل و با کیفیت ،پــول بدهد و خانواده،
با تصور داشــتن یک کاالی درست و درمان مصرفش
کنند.
منبعمنتشرکنندهاینعکسها،حاالباچهتحلیلی،
توضیحی در کنار گزارش تصویری اضافه کرده در ذم
تقلب«:تقلبدرلغتبهمعنیارتکابعملیدراجتماع
اســت که فاعل از طریق آن ســعی در برتریجستن
بر دیگران از طریــق راههای ناعادالنــه و غیرقانونی
دارد ...تقلب یک بیماری اجتماعی اســت ...بیماری
واگیرداری ....کارکرد حیاتــی و تاثیرگذار امتحان را
مختلمیکند....مفهومخودراازدستمیدهد»...

دانشــگاه تهران دوشــنبه یکی از ملتهبترین روزهای
چندوقتاخیرراپشتسرگذاشت،التهابیکهحاشیههایش
همچنانادامهدارد .گویاصبحدوشنبهگروهیازدانشجویان
دراعتراضبهآنچه«قوانینتازهحجابوانضباطی»خوانده
شد ،دست بهاعتراض زدند که بالفاصله در سمت دیگر هم
گروهی از دانشجویان به حمایت از قوانین تازه پرداختند که
این تجمعات بادرگیریهایی هم همراه شــد .در ادامه این
روز پرحاشیه بزرگترین دانشگاه ایران ،معاون فرهنگی این
دانشگاه در بین دانشــجویانحاضر شد و با تأکید بر اینکه
«هیچنیرویامنیتییاگشتارشاددردانشگاهتهرانحضور
نداشتهوندارد»تالشکردبهاعتراضاتپایانده د.
انتشار ویدیوهای مختلف از این تجمعات و درگیریهای
پیش آمده ،ماجرا را به موضوعی داغ در شبکههای اجتماعی
و بین چهرههای سیاسی تبدیل کرد و خیلیها نسبت به آن
واکنش نشان دادند .واکنشهایی که بستر اغلب آنها توییتر
بود.
 اسحاقجهانگیری،معاوناولرئیسجمهوریدرواکنش
به این ماجرا نوشت« :دوهفته پیش باحضور وزرای محترم
علوم و بهداشتباجمعی از دانشجویان عزیز دومین نشست
صمیمانه را داشتم ،سخنان صریح و انتقادیشان را شنیدیم.
به همه مدیران ،استادان ودانشجویان توصیه میکنم که از
این ضرورت در هیچ موردی غفلت نکنند .به دانشجو درهر
سطحی باید حرمت گذاشت و حرف واعتراضش را شنی د.
هرحادثهای دردانشــگاه باموضوعیت دانشجو رخ دهد هر
قدر کوچک هم باشد ،نیازمندتوجه و اهتمام فراواناست.
دانشگاه محل گفتوگو ،عقالنیت ،اخالق ،التزام اجتماعی
و تفکر انتقادی است و دانشــجویان اعضای این خانوادهاند
که بایدبتوانند با خود ،استادان ،مدیران و بامسئوالن کشور
آزادانهوحتیمنتقدانهگفتوگوکنند .»
علیرضامعزی،دبیرشورایاطالعرسانیدولتهمنوشت:
«کارزار فشار حداکثری ترامپ وB Team به شدت تشنه
تصاویرو اخباری چون تجمع امروز دانشــگاه تهران است.
دغدغهملی،مسئولیتپذیریمدنی،وظیفهدینیوانقالبی،
حکممیکندبهنامایرانوبرایایران،امروزبارواداریدرکنار
یکدیگرباشیمنهمقابلهم .»
محمود صادقی ،نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون
آموزش مجلس هم دست روی نقطهای گذاشت که هر دو
طرف درگیر درماجرا نسبت به آن اعتراض داشتند و نوشت:
«به گفته شــاهدان عینی در وقایع تأســف بار در دانشگاه

تهران حضور افرادغیردانشــجو از خارج از دانشگاه کامال
مشهودبودهاست؛مدیریتدانشگاه،مخصوصاحراست،باید
پاسخگوباش د. »
دانشــجویان هم هر کدام روایتی از نحوه بروز درگیری
دارند ،یکی از آنها به «شــهروند» گفــت« :از آنجایی که
بسیاری از دانشــجویان ازبرخوردهای جدید انضباطی که
بیشترازهرچیزپوششدانشجویاندختررامدنظرداشتند،
عصبانی شده بودند ،قرار این تجمعگذاشته شد ،اما اوضاع
وقتی به تشنج کشیده شــد که مخالفان این تجمع سعی
کردند معترضان را متفرق کنند و اجازه خوانده شدنبیانیه
را هم ندادند ».او حضور عده زیادی از بیرون دانشــگاه برای
مقابلهباتجمعکنندگانراهمتأییدکرد.بهگفتهاودرنهایت
هردو طرف موفق شــدند بیانیهای که آماده کرده بودند را
بخوانند.
امیرحسینثابتی،رئیسسابقبسیجدانشجوییدانشگاه
تهران هــم در توییتی کل درگیریها در دانشــگاه را یک
پروژه حساب شدهدانست و نوشــت« :به عنوان کسی که
هفتسال از عمرم را در دانشگاه تهران گذراندهام و تجمعات
زیادی مثلسال  88را نیزتجربه کردهام ،میگویم که اتفاق
دیروز دانشگاه قطعا یک پروژه حساب شده است که سرنخ
آن خارج از دانشگاه اســت .تجربه همنشان داده حراست و
کمیته انضباطی مثل آب خوردن میتواننــد آن را جمع
کنند .»
علی شــکوری راد ،دبیــر حزب اتحاد ملــت هم کلیت
خشونت در دانشگاه را زیر ســوال برد و نوشت« :دانشجو،
دانشجوست .میبیند،نظر میدهد ،دور هم جمع میشوند،
شعار میدهند ،اعتراض میکنند و بعد پراکندهمیشوند و
میروند .اگر دانشجویان دیگریمخالف آنها باشند آنها هم
در زمان یا جای دیگری میتوانند همین کار را بکنند .حمله
ودرگیریکاردانشجونیست .دانشگاهتهرانجایاینکارها
نیست».حجت نظری ،عضو شورای شهر تهران هم این طور
به ماجرا واکنش نشان داد« :تجمعات اعتراضی دانشجویان
از هرجریانی نبایدبه خشونت کشیده شود .باید مطالبات
دانشــجویان در فضایی آرام و با حضور خود دانشــگاهیان
شنیدهشدهوپاسخیمنطقیبهآندادهشود.بابرخوردهای
خشن ،فرزندانایرانراازایراندورنکنیم .»
ماجرایدوشنبهازکجاریشهمیگیرد؟
براساس اطالعات رسیده به «شهروند» به نظر میآید که
ماجرای اعتراض تازه دانشــگاه تهران ریشه در درخواست
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طرح تشدید مجازات اسیدپاشی

یک اصالحیه مترقیانه
ادامــه از صفحه اول| حــاال قربانیان
اسیدپاشــی میتوانند امید داشــته باشند
برای به زندان رفتن کسانی که زندگی آنها
را با چالشی جدی روبهرو کردهاند؛ قربانیانی
که تعداد زیادیشان و در رأسشان «آمنه
بهرامــی» ،از ســالهای دور تا بــه حال،
نتوانســته و در اصل دلشــان نیامده است
که حکم قصاص و بهویژه قصاص چشــم را
برای اسیدپاشانشــان اجرا کنند و همیشه
در گفتوگو با رســانهها گفتهاند کاش راه
دیگری میشد برای مجازات آنها پیدا کرد،
پس از آنکه از قصاص بخشــیده میشوند.
در ایــن میــان ،آن تــرس نصفهونیمــه
کینهپردازان اســیدپاش حــاال میتواند 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 آیندهشان
فکر کنند.

