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وزارت علوم در پى برمال شدن ماجراى مقاله هاى جعلى اطالعیه داد

  الیحه اى درباره سرقت ادبى و تقلب علمى با فوریت به مجلس مى رود 

تشکیل کمیته حقیقت یاب 
سرقت هاى علمى

یادداشتسرمقاله

وضعیت رسانه ها بویژه مطبوعات و شکاف میان آنها 
با شبکه هاي اجتماعی و اینترنت امیدوارکننده نیست. 
اجازه دهید ابتدا یک نکتــه مهم را طرح کنیم. اگر ما دو 
یا سه روزنامه مهم کشور را جلوي خود بگذاریم و محتواي 
آن را با محتواى چند گــروه اجتماعی بزرگ که افراد در 
آن نظر می دهند یا با محتواي چند کانال پرمخاطب یا با 
فیس بوك مقایسه کنیم، چه نتیجه اي خواهیم گرفت؟ 
مهم ترین نتیجه این است که این دو رسانه هاي رسمی 
و غیررسمی جامعه ایران هستند ولی شکاف محتوایی 
آنان بسیار زیاد است و اگر کسی نداند که هر دو مربوط 
به ایران است ممکن اســت گمان کند که مربوط به دو 
جامعه با مسائل مغایر یکدیگر است. چرا چنین شکافی 
وجود دارد؟ براي این که محدودیت هاي ســلیقه اي که 
در رسانه هاي رســمی وجود دارد، مانع از اظهارنظر آزاد 
می شود، لذا عموم افراد به رسانه هاي غیررسمی و فضاي 
مجازي هجوم می آورند. و در آنجا نیز هر دوغ و دوشابی 
و راست و دروغی قابل نشر است، بدون این که حقیقت 
ماجرا به طور دقیق روشن شود. هرچه محدودیت هاي 
سلیقه اي بر رســانه رسمی بیشتر شود هجوم به فضاي 
مجازي و حضور در آن بیشتر می شود. مثل کاالي قاچاق 
و قانونی اســت؛ هرچه موانع واردات کاال بیشــتر شود 
و تعرفه زیادي بر آن تعیین شود، واردات قاچاق بیشتر 
می شــود. بویژه آن که مرزها نیز قابل کنترل نباشد. در 
این فضا واردکننده و فروشنده سودهاي کالنی از واردات 
قاچاق مى برند و مالیات هــم نمی دهند. ضمن این که 
کاالهاي معیوب و تقلبی هم وارد می شود. ولی اگر تعرفه 
واردات کم شود، مردم ترجیح می دهند کاال را از مرزهاي 
مجاز وارد کنند و کمی هم گمرکى بپردازند. واردکننده و 
فروشنده هم مجبورند مالیات خود را بدهند، کاالها هم 
گارانتی دار و تضمینی و اصل خواهد بــود و همه از این 
وضع سود خواهند برد. ولی در شرایط تعرفه باال بازرگانان 
خوشنام کنار می کشند و قاچاقچیان وارد میدان می شوند 
و خالصه همه ضرر می کنند. حاال قضیه این است که در 
این وانفساي شکاف بزرگ میان محتواي فضاي مجازي و 
رسانه هاي رسمی که باید موانع کار رسانه اي را کم کرد، 
دادستان محترم تهران اظهارنظري عجیبی کرده اند که به 
نوبه خود جاي تأمل دارد و در صورت پذیرش آن، عملکرد 
کل رسانه هاي داخلی را مختل می کند و مردم بیش از 
همیشــه نیازمند فضاي مجازي می شوند و این خالف 
هدف اولیه گوینده این نظر است که گفته اند: «مطابق 
قانون مطبوعات انتشار اخبار کذب و بازنشر آن حتى به 
نقل از فردى که سمت رســمى دارد نیز جرم محسوب 

مى شود.»
در این مورد چند نکته ضروري است.

1ـ این نظر خالف بدیهیات حرفه روزنامه نگاري است، 
حتی حرفه قضاوت که وظیفه اش تمایز حق و باطل در 
دعاوي اســت با این گزاره همخوان نیست. دادستان ها 
برحسب قراین و شــواهد کلی اتهاماتی را به افراد وارد 
می کنند، حتی آنان را زندانى می کنند، ولی در نهایت و 
در جریان رسیدگی در دادگاه معلوم می شود که اتهامات 
نادرســت بوده و کسی دادســتان و بازپرس را به صفت 

این که چرا اتهــام دروغ زده مواخذه نمی کند. حتی در 
دادگاه بدوي هم ممکن است حکم علیه متهم صادر شود 
ولى در تجدیدنظر تبرئه شود. آنچه که موجب مسئولیت 
دادستان و بازپرس است، ایراد اتهام بالوجه و برحسب یک 
گزارش یا خبر ضعیف و بیهوده است. بنابراین دادستان ها 
که قدرت زیادي در رسیدگی و استنطاق و کسب مدارك 
دارند، چــرا می توانند اتهام نــاوارد بزنند و حتی متهم 
مدت ها زندان باشــد و هیچ مسئولیتی هم متوجه آنان 
نشود، ولی روزنامه که هیچ قدرت و مسئولیتی در این حد 
ندارد باید خبر واقعی بزند و بداند که خبر منتشره قطعاً 
دروغ نیست؟ به عالوه مگر بازپرس می داند که کدام خبر 
دروغ است که اتهام درج خبر دروغ را به روزنامه نگاران و 
روزنامه منسوب کند؟ چه بسا بازپرس گمان می کند که 

خبر دروغ است ولی آن خبر راست است.
2ـ اصوالً وظیفه روزنامه نگار این نیســت که صدق و 
کذب خبر را تا نهایت تعیین کند. این که فالن مقام حرفی 
را زده، اصل زدن این حرف صادق است و باید زده باشد تا 
نشر یابد، ولی رسیدگی به این که آن سخن درست است 
یا غلط وظیفه ابتدایی روزنامه نگار نیست. اگر چنین باشد 
که وظیفه او تعلیق به محال می شود. حتی نمی تواند یکی 
از اظهارات آقاي دادستان را درباره موضوعات گوناگون 
منتشر کند، چون قادر به تشخیص صحت آن نیست، مگر 
این که فقط به اعتبار این که دادستان گفته آن را منتشر 
کند که در این صــورت فرقى میان مقامات از این حیث 

نیست.
3ـ فرض کنیم که روزنامه نگار بخواهد از صحت یک 
خبر یقین پیدا کند. در این صورت چه باید بکند؟ مثًال 
همین مورد مربوط به حساب هاي دستگاه قضائی. چگونه 
می تواند اقدام کند، از کجا معلوم که سخنان وزیر اقتصاد 
درست باشد؟ چرا باید سخنان او را در این مورد نشر داد و 
در موارد دیگر خیر؟ یا سخنان مسئوالن دیگر را نشر نداد؟ 
چرا تکذیبیه او مالك نظر آقاي داستان است؟ آیا اگر فردا 
سخن دیگري بیان شد، روزنامه نگاران و مطبوعات باید در 
برابر چه مرجعى پاسخگو باشند؟ البته اگر ابزار رسیدگی و 
تعیین صحت و سقم خبر در اختیار روزنامه نگار قرار گیرد، 
به احتمال فراوان این مشکل کمتر خواهد شد. هر چند 

بعید است که اجازه دسترسى به آنان داده شود.
4ـ اینها هیچ کدام بدان معنا نیست که روزنامه نگاران 
هر مطلبی را می توانند بنویسند. عرف عمومی در خبر و 
انتشار آن وجود دارد که باید رعایت کنند. ضمن این که 
حداکثر کوشــش را براي تعیین صحت خبر باید انجام 
دهند، ولی تعارض میان این مســأله و حقوق جامعه در 
دستیابی به خبر، موجب می شود که برخی از اخبار نیز 
بعداً تکذیب شــوند، همچنان که بسیاري از متهمین 

دادسراها نیز بعداً تبرئه می شوند.
5ـ به عنوان یک نکته کوچک و البته فرعى به اطالع 
مقام قضائی می رساند که یک روزنامه اصولگرا تیتر بزرگ 
زده بود که «412 نفر قربانی آلودگی هوا» لطفاً بفرمایید 
که این خبر از کیست؟ چقدر اعتبار دارد و چه اثرات منفی 
در جامعه ایجاد می کند، و اصوالً چه برخوردي با آن شده 

است یا خواهد شد؟ بیش از این وارد جزییات نمی شویم.

به استقبال چشم سوم برویم

آرمین منتظرى
روزنامه نگار

واکنش هاى گســترده به حادثه ضرب وشــتم 
یک زن دستفروش فومنى توسط یکى از ماموران 
شهردارى فومن، بار دیگر ثابت کرد که شبکه هاى 
اجتماعى از چه قدرت نظارتــى برخوردارند. البته 
این نخستین بار نیست که یک خبط بزرگ و یک 
ناهنجــارى اجتماعى این گونه از ســوى کاربران 
شبکه هاى اجتماعى فاش مى شــود. پیش از این 
نیز ما نمونه هاى این رخداد را در ماجراهایى نظیر، 
بدرفتارى یک مربى مهد کودك یا مدرسه با بچه ها 
و شــکنجه و آزار و اذیت یک سگ و آخرین نمونه 
آن یعنى موضوع قاچاق خاك از ایران به کشورهاى 
عربى همســایه، دیده ایم.  در مورد زن دستفروش 
فومنى، انتشار گسترده فیلم در شبکه هاى اجتماعى 
در مدت چند ساعت، موجب شد تا شهردار و امام 
جمعه در تصمیمى درســت و بجا واکنش نشان 
داده و در دیــدار بــا زن مظلوم، به دلجویــى از او 
بپردازنــد. در این رخداد به جنبــه اصلى مى توان 
توجه کرد. نخســت افشــاى ظلمى که واقع شده 
است، دوم پیگیرى کاربران و انتشار خبر ظلم واقع 
شده در کوتاه ترین مدت ممکن و سوم نوع واکنش 
مقامات و مسئوالن شهرى به ظلمى که واقع شده 
اســت.  تکرار این واقعیت که این روزها شبکه هاى 
اجتماعى چشم ســوم جامعه در افشا زورگویى ها، 
رفتارهاى نابهنجار و ظلم و تعدى به شــخصیت و 
رفتار شهروندان اســت، دیگر به کلیشه اى تبدیل 
شده است چه این که این واقعیت کامال واضح است 
و نیازى به یادآورى ندارد. اگرچه هنوز که هنوز است 
دولت در اجرا کردن - و نه تنها ابالغ کردن - قوانینى 
نظیر انتشار آزاد اطالعات کم کارى مى کند، اما این 
شبکه هاى اجتماعى هستند که این روزها این بار را 
به دوش مى کشند. شبکه هاى اجتماعى به واسطه 
دسترسى آسانى که به کاربران مى دهند و قدرت 
انتشار گســترده اى که دارند، مى توانند به خودى 
خودى به عنوان یک ابــزار نظارتى عمل کنند. در 
سوى مقابل از همین شبکه ها مى توان براى همه گیر 
کردن کمپین هاى گوناگون جهت توسعه و همگانى 
کردن هنجارى مطابق با قوانین و فرهنگ جامعه 
اســتفاده کرد. نمونه پیش چشــم این مسأله نیز 
شیوع هشتگ «من بین خطوط مى رانم» است که 
امروز این هشتگ را حتى بر شیشه پشتى بسیارى 
از اتومبیل ها مى بینیم. عاقالنه و دوراندیشــانه به 
نظر مى رســد که مســئولین به جاى تالش براى 
محدودســازى شــبکه هاى اجتماعى از این ابزار 
نظارتى بسیار قوى طلب استمداد کنند و این ابزار 
را در جهت احقاق حقوق مردم به کار گیرند. کدام 
دستگاه نظارتى است که از اطالع یافتن از تضییع 
حقوق مردم در جاى جاى کشور روى گردان باشد؟! 
ادامه در صفحه 2
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مشــهد  دادســتان  غضنفرپــور|  فرشــید 
پاســخ تماس هــاى مقامــات اجرایى اســتان 
خراســان رضوى براى رفع و رجــوع ممنوعیت 
برگــزارى مراســم ســخنرانى علــى مطهرى 
نایب رئیس مجلس شــوراى اســالمى را نداده 
است. غالمعلى صادقى دادســتان مشهد دوبار 
دیگــر درهمین  ســال درصدر اخبار رســانه ها 
نشســت. یک بار هنگامى که در پاســخ به وزیر 
ارشــاد که از لغو کنســرت ها گالیه کــرده بود، 
گفت: ایشــان نگــران هزینه دســتگاه قضائى 
نباشند و بهتر اســت نگران هزینه نظام و همین 
وزارت ارشــاد باشــند. او در این نشست خبرى 
که به مناســبت روز خبرنگار برگزار شــده بود، 
خواســتار برخورد دســتگاه قضائى بــا «وزیر 
ارشاد» شــد. غالمعلى صادقى که احتماال پس 
از این بیشــتر از او خواهیم شــنید، یکبار دیگر 
در قاب تلویزیون علیه کنســرت هاى موسیقى 
موضع گرفت اما این بار موضوع لغو کنســرت ها 
نبود که مصاحبه آقاى دادستان را خبرساز کرد. 
شــبکه خبر تصویرى از او درحاشیه یک مراسم 
اعدام را پخش کرد، بــا این زیرنویس: «لغو کلیه 
کنسرت ها در خراســان رضوى؛ دادستان مشهد 
خبر داد» پشت سر دادستان ســه مرد اعدامى 
درحال جان کندن بودند. درنهایت شــبکه خبر 
به دلیل آنچه «کج ســلیقگى» خوانده شد، مورد 

شماتت قرار گرفت. 
محمدرضــا عارف رئیــس فراکســیون امید 
نیز در واکنــش به لغو ســخنرانى على مطهرى 
در کانال تلگرامى اش نوشــت: جایز نیســت در 
اربعین ساالر شهیدان در پایتخت معنوى جهان 
اسالم شاهد ممانعت از حقوق مصرحه در قانون 

اساسى باشیم. تبعیض بین مسئوالن براى ایراد 
سخنرانى در اماکن عمومى پذیرفته نیست. 

دادستان پاسخ نمى داد
درعین  حال معاون اســتاندار خراسان رضوى 
نیز گفــت: از نظر اســتاندارى و دســتگاه هاى 
امنیتى و انتظامى استان برگزارى مراسم اربعین 
با سخنرانى نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى 
هیچ مشکل و مسأله اى از نظر سیاسى، امنیتى و 

اجتماعى در بر نداشت. 
اســتاندارى  در  مســئول  مقــام  ایــن 
خراسان رضوى در ادامه به ایرنا مى گوید: حوالى 
ساعت 15روز گذشته (شــنبه) درپى اطالع از 
اعالم کتبى دادســتان به نیروى انتظامى مبنى 
بر ممانعت از برگزارى این مراســم در تاالر رازى 
مشهد، این موضوع ازســوى استاندار و اینجانب 
پیگیرى شــد و تــالش گردید تا با دادســتان 
پیرامون این موضوع گفت وگو شــود اما با وجود 
تماس هاى مکرر با دفتر و تلفن همراه وى، به این 

تماس ها هیچ پاسخى داده نشد. 
به گفته سیدجواد حســینى درپى ارسال نامه 
باز هم پاســخى دریافت نشد و اســتاندار شب 
گذشــته موضوع را با حجت االســالم مظفرى 
رئیس  کل دادگسترى استان مطرح کرد و مقرر 
شد با دادستان گفت وگو شــده و نتیجه را اعالم 

کنند اما باز هم خبرى نشد. 
معــاون اســتاندار خراســان رضوى در ادامه 
گفته اســت: صبح دیروز (یکشــنبه) استاندار 
با روســاى دو قوه قضائیه و مقننه نیز مذاکراتى 
داشــت و طى دونامه جداگانه که یکى ازســوى 
معاونت سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار به 
دادستان و دیگرى توســط استاندار براى رئیس 

 کل دادگسترى استان نوشته شد،  تأکید مجدد 
گردید که برگزارى این مراســم منع و مشکلى 
ندارد و تدابیر الزم براى برگزارى اندیشیده شده 

و خواستار همکارى در برگزارى آن شدیم. 
چنانکه خبرگزارى ایلنا گزارش داده، نیروهاى 
انتظامى با حضور در محل از لغو ســخنرانى خبر 
دادند و تالش کردند حاضــران را متفرق کنند؛ 
این درحالى است که على مطهرى ساعاتى پیش 
از آغاز برنامه به صورت هوایى وارد مشــهد شد و 

از لغو این برنامه اطالعى نداشت.
پیش از این، اقدام دادســتانى مشــهد در لغو 
کنسرت هاى موســیقى در این شــهر اعتراض 
فعاالن مدنى و نماینــدگان مجلس را برانگیخته 
بــود. در ایــن زمینــه حتــى یک بار شــخص 
رئیس جمهورى نیز از این که وزیر ســابق ارشاد 
در مقابل خواست امام جمعه مشهد عقب نشینى 
و توافق کــرده بود در محدوده این شــهر مجوز 
اجراى کنسرت موسیقى داده نشود، برآشفته و 
گفته بود «وزیر ما حق چنین کارى را نداشــته 
اســت». در زمان وزارت على جنتى، وزیر سابق 
ارشــاد این وزارتخانــه به دلیــل مخالفت امام 
جمعه و دادستانى مشهد با اجراى کنسرت هاى 
موســیقى تحت فشــار شــدیدى قرار داشت. 
حجت االســالم احمد علم الهــدى، امام جمعه 
مشهد در یکى از ســخنرانى هاى خود اعالم کرد 
که محدوده شــهر مشــهد حریم امام رضا(ع) 
است و نمى توان در این شهر به اجراى موسیقى 
پرداخت. به گفته امام جمعه مشهد، اعتراض ها 
نه به خود موســیقى که به حواشــى ایجادشده 

اطراف کنسرت بوده است. 
ادامه در صفحه 2

زلزله سیاسى در مشهد

شکاف رسانه هاي رسمی و مجازي را زیاد نکنیم

    صفحه17

شهروند|  زائران عزادار روز گذشته در چهلمین روز شهادت 
امام حسین(ع) راهى یک مقصد شدند و یکى از بزرگترین 
حرکات جمعى شــیعیان را براى رسیدن به کربالى معلى 
رقم زدند. سه مرز ایران به ســوى حرمین این روزها شاهد 
جوش و خروش زوارى است که در تکاپوى رسیدن به مرز، 
ترافیک و شلوغى را از سر مى گذرانند. در کنار زائران عزادار 
که تعدادشان به بیش از دو میلیون نفر مى رسید، همراهى 
هنرمندان و شخصیت هاى برجسته سیاسى هم در پیاده روى 
اربعین امسال جالب توجه بود. تا روز گذشته نیمى از زائران 
به کشور بازگشتند و هم اکنون موج بازگشت زائران از کشور 

عراق در پایانه مرزى مهران درحال انجام است و تا پنجم آذرماه 
ادامه خواهد داشت. در جاده هاى مرزى ترافیک شدیدى به 
خاطر بازگشت زائران به وجود آمده و بعضى مسیرها یک طرفه 
شده اســت.  تاکنون بیش از دو میلیون و 100 هزار زائر از 
مرزهاى کشور براى شرکت در مراسم اربعین حسینى(ع) 
خارج شده اند که از این میزان بیش از نیمى از زوار به کشور 
بازگشته اند. راهپیمایى اربعین به عنوان بزرگترین گردهمایى 
بشــرى جهان درحالى به روزهاى پایانى مى رسد که موج 
دیگرى از زائران بازگشــتى در راه است و ترافیک شهرهاى 

مرزى بیشتر از پیش خواهد شد...

روزگذشته مرکز لرزه نگارى کشورى از وقوع 3 زمین لرزه به بزرگى 1,5 ریشتر در مشهد خبرداد. اما آنچه که 
نگاه ها را معطوف به این شهر مقدس کرد نه این ســه زلزله خفیف، بلکه یک زلزله سیاسى بود که طى آن به 
دستور دادستان شهر سخنرانى نایب رئیس مجلس لغو شد و در پى آن پاى 2 رئیس قوه به این ماجرا باز شد. 
چنانکه پس از لغو سخنرانى على مطهرى، فرماندار مشهد برکنار شد؛ مطهرى به رئیس جمهورى نامه نوشت؛ 

وزیر کشور خبر داد نامه اى براى رئیس قوه قضائیه نوشته است.
در عین حال سیدسلمان سامانى سخنگوى وزارت کشور این اقدام را محکوم کرد و گفت وزارت کشور براى 
پایان دادن به برخورد هاى ســلیقه اى اقدام قاطع خواهد کرد. دفتر آیت اهللا علم الهدى نیز با انتشار بیانیه اى 
اعالم کرد در این ماجرا دخالتى نداشته است و ممکن است مطهرى را تحت پیگرد قضائى قرار دهد. گزارش 

«شهروند» را از آنچه روزگذشته در مشهد گذشت بخوانید.

سخنرانى على مطهرى نایب رئیس مجلس در مشهد لغو شد

فرهنگ و هنر

   «فروشنده» در میان 5 فیلمى قرار گرفت
که شانس اسکار دارند

در انتظار شگفتى

   صفحه 14

اقتصاد

  ورود ترامپ به کاخ سفید معادالت تازه اى 
پیش پاى بازار جهانى نفت گذاشته است

  جنجال بى سرانجام پالم 30 درصد 
دامدارى هاى کشور را ورشکسته کرد

بزنگاه نفت 

پیدا و پنهان پالم

   صفحه هاى 4 و 5

جامعه

  سازمان هواشناسى درباره نفوذ جریان هاى 
سرد به کشور و افت 10 درجه اى دما هشدار داد

پایتخت یخ مى زند

   صفحه 17
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