
خشونت در زمین فوتبال 
فقط مختص مردان 

نیست

پس از قتل وحید مرادى 
نوبت به قتل بهمن رسید

اژدهاى سریال
بازى تاج و تخت

در گفت وگو با «شهرونگ»

زنان خانه دار تا چه 
میزان مى توانند در حفظ 
محیط زیست کمک کنند

نمایندگان مجلس طرحى 
را براى تعطیلى ادارات 
مراکز استان ها در روز 

پنجشنبه تدوین کرده اند

گفت وگو با پسر جوانى که 
دختر مورد عالقه اش را

به آتش کشید

1192 میلیارد  تومان 
گوشى در حصر!

متولیان از سرنوشت 600 هزار گوشى توقیفى
و نحوه و قیمت فروششان بى خبرند

   یک چهارم گوشى هاى وارداتى  سال 97 در گمرك معطل ماند که اگر بخواهیم ارزش این حجم 
از گوشى ها را برآورد کنیم، چیزى حدود 85 میلیون دالر است
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درگیرى 20 مجرم در زندان 
قتل یک سارق  با  قزلحصار 
مسلح پایان یافت. این متهم 
نوچه هاى وحید  از  که یکى 
مرادى در زندان بود، بعد از 

مرگ این شرور...

جمعى از نمایندگان مجلس 
با تدوین طرحى خواســتار 
تعطیلى روز پنجشنبه کلیه 
و  آموزشــى  ادارى،  مراکز 
قضائى در کلیه اســتان ها و 
تهران  همانند  شهرستان ها 
شــدند. این طرح در اختیار 
هیأت رئیســه مجلس قرار 
داده شــده تا در کمیسیون 
الزم  بررسى هاى  اجتماعى 

روى آن انجام و...
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صحنه های 
ترسناک از

لیگ برتر زنان!

آیا دوربین های 
زندان قاتل 
را شناسایی 

می کنند؟

شمال به ما 
نمی سازه!

«مادری»
برای زمین

تعیین تکلیف 
یک تعطیلی
غیر رسمی

ورشکستگی در 
ترکیه، قتل در ایران

کامران تفتى
به «شهروند» از تجربه کار

در یک سریال مناسبتى
ماه رمضان مى گوید

برای بازی
در «برادر جان»
۶ دلیل داشتم

رئیس مرکز پزشکى حج و 
زیارت هالل احمر خبرداد
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ارایه خدمات  
درمانی به ۸۶۵۰۰ 
زائر در مکه و مدینه
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تجارت مرگ
در میان

کاغذ و دود
نگاهى به صنعت دخانیات در 
ایران، انحصار تولید، واردات 
آن و دیگر مسائل حاشیه اى
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ایراد قانونی
یا نظر کارشناسی؟

شوراى نگهبان مصوبه 
اصالح قانون انتخابات را به 

مجلس برگرداند

خوشامد توس به رستم دستان
 طرح ساماندهى جلوخان آرامگاه فردوسى که از  سال گذشته آغاز شده بود، 

امسال و مصادف با روز فردوسى به ثمر نشست

حاشيه  نوي� يک

با این حرف ها دانشگاه را منجمد مى کنیم، استاد!
«عموم ســرکردگان این جریان نفــوذى بــوده و از طبقه 
ســرمایه دار هستند که هیچ نســبتى با عدالت خواهى ندارند؛ 
در حقیقت جریان معاندى هســتند که با لطایف الحیل چهره 
خود را عوض مى کننــد؛ یک روز در قالب جنبش ســبز، یک 
روز با پرچم مارکسیســت، یک روز با َعلم مخالفت با حجاب.» 
این جمالت نه درباره عملیات تروریســتى اســت، نه عملیات 
جاسوسى. اینها را روح اهللا سلگى، معاون بسیج اساتید دانشگاه 
تهران درباره دانشجویان معترض دانشگاه در اتفاقات اخیر گفته 
است؛ تعابیرى تکرارى و آشــنا که همان نقد همیشگى بر آن 
وارد اســت: این که گوینده محترم بدون آوردن دلیل و مدرك، 
عده اى از دانشجویان را به امرى متهم کند نتیجه اش از دو حال 
خارج نیست؛ یا این دانشجویان همان طور که استاد فرموده اند 
گول خورده و عامل بیگانه اند و عناد دارند که بالفاصله باید بررسى 
کرد و پرونده هایشان را در هم پیچید و به افکار عمومى عرضه کرد 
تا هشدارى باشد براى دیگران. یا دانشجویانى هستند که مسأله 
دارند؛ که مثل جناب سلگى فکر نمى کنند؛ که از برخوردهاى 
چکشى در دانشگاه رضایت نداشته اند و خواسته اند نظرشان را 
ابراز کنند. در این حال، هزینه و حاصل به کار بردن چنین عباراتى 
برایشان چه خواهد بود. گوینده چطور مى خواهد ثابت کند که 
دانشــجویان حاضر در معرکه از طبقه سرمایه دارى اند و بازیچه 
دشــمنان اند. پیش از آقاى ســلگى، درباره دانشجویان زیادى 
چنین تعاریفى به کار رفته و انگ جاسوســى و دشمنى به آنها 
زده شده است. دانشجویان بسیارى ســتاره دار شده اند و حتى 
از درس خواندن بازمانده اند. اما در کمتر موردى بوده که سندى 

منتشر و افشا شــده باشــد که این اتهامات چقدر صحت دارد. 
نتیجه همه اینها هم شده بدبینى بخشى از دانشجویان؛ دلزده 
شدنشان. این که هر دانشجویى درباره قیمت غذا و مسائل صنفى 
و پوشش و رفت و آمدش در دانشگاه اعتراضى داشت را با چوب 
معاند و نفوذى برانیم، جز ایجاد کینه و گوشه نشین کردن دانشگاه 
و ایجاد فضاى یأس حاصلى ندارد. بعید اســت گوینده محترم 
صحبت هاى باال و دوستان شان طرفدار چنین دانشگاهى باشند. 
نظام ما همیشه به عزت و احترامى که به دانشگاه مى گذاشته، 
مفتخر بوده است. رئیس جمهورى مدام از دانشگاه شاداب امن 
گفته و با امنیتى کردن دانشــگاه ها مخالفت کرده است. مقام 
معظم رهبرى بارها تأکید کرده اند که دانشــگاه و دانشجو باید 
زنده و هوشیار باشــند. اینها با انگ زدن به دانشجویان و تالش 
براى ساکت کردن شــان پس از هر تحرك دانشجویى محقق 
نمى شود. این هم نمى شود که عده اى در دانشگاه تعیین کنند که 
چه حرفى درست است و چه حرفى ممنوع و دانشجو باید چطور 
فعالیت و ابراز نظر کند که مورد پســند قرار گیرد و ُمهر و نشان 
نخورد. به نظر مى رسد صحبت هاى جناب سلگى اگرچه از روى 
حسن  نیت گفته شده، جز ایجاد نارضایتى، جز دلخورى و انجماد 
بیشتر دانشگاه را به همراه نخواهد داشت. انقالب ما به دانشجویان 
مدیون است و با دانشگاهى پویا و سرزنده خواهد توانست بهتر به 
مسیر خود ادامه دهد. این همه سوء ظن نسبت به دانشجویان به 
نفع هیچ کس نیست. کاش آقاى سلگى و دیگر دوستان حاضر 
مى شدند بنشــینند و بدون برچســب و انگ زدن، حرف دیگر 

دانشجویان را بشنوند و براى آنها حق بیشترى قایل باشند.
۲ �حاشيه  نوي

در حاشیه نظرهاى امام جمعه اصفهان

دست شما درد نکند
گفته هاى آیت اهللا سید یوســف طباطبایى نژاد، امام جمعه 
اصفهان، چندى است در بورس خبرها قرار دارد و توجه هاى 
زیادى را به خود جلب مى کند؛ مثال جایى که گفته اند: «اقدامات 
دادســتان محترم اصفهان براى جلوگیرى از برخى مفاسد 
اجتماعى در خصوص دوچرخه ســوارى بانوان و سگ گردانى 
و بى حجابى قابل تشکر اســت». اما موضوع اصلى این نوشته 
سخن دیگر ایشان است که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود: 
«در موضوع فرزندآورى متاســفانه در مســیر غرب حرکت 
کردیم در حالى  که این موضوع برخالف فرمایشــات خداوند 
در قرآن اســت، جوانان نباید از ترس فقر فرزنددارشدن را به 
تأخیر اندازند». این که امام جمعه اصفهان حواسش به همه این 
مشکالت هست و سعى مى کند به این تعداد معضل بپردازد، 
جاى تقدیر و تشکر جداگانه دارد. کاش کمى موشکافانه تر به 
همین گفته آخر ایشــان بپردازیم؛ آیا همه مشکالت کاهش 
فرزندآورى در کشور، تقلید از فرهنگ منحط غرب است؟ آیا 

جناب طباطبایى نژاد با زوج هاى جوان حرف زده اند و نظرشان 
را درباره این معضل پرسیده اند و سرانجام به چنین نتیجه اى 
رسیده اند یا نظرسنجى و پژوهشى در اختیارشان قرار گرفته 
اســت؟ منطق حکم مى کند که وقتى زوجى نگران آرامش 
الزم براى آینده خود اســت، براى فرزنــدآورى تردید کند. 
وقتى از حداقِل تأمین آینده او اطمینــان ندارد، این تردیدها 
تکثیر مى شود.  وقتى نابسامانى هاى اقتصادى تا دم در خانه ها 
رسیده، طبیعى است که هر کسى حق دارد درباره آینده خود 
و خانواده ا ش تصمیم بگیرد. در این میان وظیفه همه مسئوالن 
ایجاد آرامش اقتصادى در جامعه و درپى آن تالش و تشــویق 
جوانان به فرزندآورى بیشــتر اســت. چراکه دنیاى کنونى و 
تصمیمات آدم ها درباره آن خیلى پیچیده تر از آن اســت که 
بشود با یک توصیه در سخنرانى یا یک یادداشت چند کلمه اى 
از عهده تحلیلش برآمد بلکه ایــن آمار ها و حرف ها تنها یک 

هشدار است براى وضعیتى که در آن قرار داریم.
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يادداشت

منع دوچرخه سواري بانوان، براساس کدام قانون؟ 
دادستان اصفهان طی دستورالعملی 
استفاده خانم ها از دوچرخه را ممنوع 
اعالم کرد. مطابق این خبر دادســتان 
عمومى و انقالب اصفهان گفت: «طبق 
فتواى علما و همچنین براساس قانون، 
دوچرخه ســوارى بانــوان در فضاى 
عمومى فعــل حرام اســت... عالوه بر 
این مدت زیادى بــود که ائمه جمعه، 
جماعات و خانواده شــهدا نسبت به 
دوچرخه ســوارى بانــوان در اماکن 
عمومى معترض بودنــد و همچنین 
تعرضات و مزاحمت هایــى براى این 
بانوان ایجاد شــده بود... بر این اساس 
به نیروى انتظامى اعالم شــد که اگر 
مواردى از دوچرخه ســوارى بانوان در 
سطح شــهر دیده شــد، در نوبت اول 
خیلى محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد 
مدارك هویتــى دارد، از او بگیرند و در 
غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف 
کنند. افراد باید به پلیس امنیت مراجعه 
کنند و پلیس نیز براى بــار اول از آنها 
تعهد مى گیرد و بدون مجازات مدارك 
یا دوچرخه آنها را بازمى گرداند. اگر این 
اقدام براى بار دوم و ســوم ادامه یابد، با 
فعل حــرام صورت گرفته طبق قانون 

مجازات اسالمى برخورد مى شود.»
اکنون که قوه قضائیه رئیس جدیدي 
را یافته، شایســته است که حداقل در 
این مورد خاص اقــدام الزم را به عمل 
آورند و براي افکار عمومی شــرح داده 

شود که پایه چنین دستوري چیست؟
1ـ اول این که جرم براســاس قانون 
تعریف می شــود و مجازات نیز باید از 
طریق مرجع صالح صادر شود. در کدام 
قانون استفاده بانوان از دوچرخه جرم 
دانسته و براى آن مجازات تعیین شده 

است؟
به عالوه مگــر اداره حقوقی همین 
قوه که مرجــع داخلــی و مهم براي 
راهنمایی حقوقی قضات و وکالست، 
در شهریور  سال1397 اعالم نکرد که 
دوچرخه ســواري بانوان جرم نیست؟ 
پس چگونه ممکن است که دادستان 
یک شهر با اســتناد به برداشت خود، 

مردم را از یک حق روشن محروم کند؟ 
و جالب این که اعالم مجازات کند.

2ـ صرفا فتــواي مراجــع محترم 
نمی تواند مبناي مجــازات قرار گیرد. 
چراکه این فتاوا مى بایســت به قانون 
تبدیل شــوند. به طور مثال هم اکنون 
بسیاري از فقها ســود بانکی موجود را 
شرعی نمی دانند، ولی بانک ها براساس 
قانــون عمل می کنند و درســت هم 
هست.  بنابراین دادستان و هیچ مقام 
دیگــري نمى تواند از مــردم بخواهد 
براساس فتوا عمل کنند، ضمن آن که 
در این مورد خاص نیز بسیاري از فتاوا 

مشروط و مقید است.
3ـ فرض کنیم که آقاي دادســتان 
اصفهان به این عقیده و برداشت خود 
ایمان داشــت، آیا بهتر نبود که چند 
نفر از خانم هاي دوچرخه سوار را راهی 
دادگاه می کرد، تا دربــاره آنان دادگاه 
حکم دهد؟ اگر دادگاه حکم محکومیت 
می داد که خانم هاي مورد نظر شکایت 
می کردند و در نهایــت مراجع باالتر 
قضائی حکم قطعــی می دادند و اگر 
تبرئه می کرد، دادستان می توانست به 
صورت مستدل نسبت به آن اعتراض 
کند. آخر این چه استداللی است که 
پاي خانواده هاي شــهدا و ائمه جمعه 
و ســایرین را به میان بکشیم؟ کشور 
قانون دارد و مسیر نهایی شدن آن نیز 

شناخته شده است.
4ـ از همه مهمتــر این که صدور 
چنین دســتوراتی موجب در تقابل 
قرار دادن نیــروي انتظامی و مردم 
و منجر به فرســایش بیش از پیش 
این نیروها می شــود. به عالوه این 
چه دســتورالعملی اســت که فقط 
از سوي دادســتان یک شهر صادر 
می شــود؟ در حالی کــه قانون در 
ایران سراسري و در همه نقاط کشور 
یکسان است. مسأله این نیست که 
با دوچرخه ســواري بانوان موافقیم 
یــا مخالف، مســأله این اســت که 
دستورات مقامات همواره مى بایست 

از قانون نشأت گرفته باشد.
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رقم پیشنهاد پدیده
گل محمدى را از سرمربیگرى امید
منصرف مى کند؟
یحیی در دوراهی
نیمکت ملی
و درآمد میلیاردی
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گل محمدى را از سرمربیگرى امید

شوراى نگهبان مصوبه اصالح قانون انتخابات را به مجلس برگرداند

ایراد قانونى یا نظر کارشناسى؟

به «شهروند» از تجربه کار
در یک سریال مناسبتى

ماه رمضان مى گوید

برای بازی
در «برادر جان»
 دلیل داشتم

تندیس های
موزه ورزش
به هم می خندند!

تندیس هاى تختى
سلیمى و ...  شباهتى به آنها 
ندارد؛ کمیته المپیک قصد 
دارد آنها را جایگزین کند

   صفحه 14


