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غیرمولدها؛ همچنان معاف از مالیات
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سياست 2

در حکایات ایرانی آورده اند که خیاطی چیره دست 
لباســی برای حاکمــی دوخــت کــه از زیبایی و 
برازندگی اش حاکم و دربارش حیرت کردند. خیاط 
که می خواست دوام و قوام دسترنجش را یادآور شود، 
به حاکم گفت: »به زیر دستانتان فرمان دهید زمانی که 
عمر شما به پایان رسید، این لباس را همراهتان داخل 
گور قرار دهند.« حاکم از شنیدن این حرف خشمگین 
شد و دستور داد زبان از کام خیاط برکشند. از همان 
جا باب شد که می گویند زبان سرخ سر سبز را دهد 
بر باد. این حکایت با اندکــی دخل و تصرف حکایت 
48 ساعت گذشته برادر محسن دیروز و سردار رضایی 
امروز است. ماجرا این است که محسن رضایی، دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و فرمانده سپاه در 
زمان جنگ در واکنش به اظهارات یک پژوهشگر دفاع 
مقدس درباره عملیات کربالی 4، در صفحه توئیتری 
خود نوشت: »با عملیات کربالی چهار به دشمن وانمود 
کردیم که عملیات ساالنه ما تنها همین بوده است. 10 
روز بعد در همان نقطه و در زمانی که نیروهای ارتش 

بعثی به مرخصی رفته بودند...

محسن رضایی همچنان سیبل 
انتقادات گزنده است

خ  توئیت سر
و  سـر   سبـز

در پی وقوع ســانحه واژگونی اتوبوس حامل 
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقیقات و کشته و زخمی شدن آنها، صبح 
دیروز جمعی از دانشجویان این واحد دانشگاهی در 

محل این دانشگاه تجمع کردند.
به گزارش ایســنا، از صبح دیــروز تعدادی از 
دانشــجویان واحد علوم و تحقیقــات به صورت 
خودجوش در محل پارکینــگ اتوبوس های این 
دانشگاه مستقر شده و با سر دادن شعار و در دست 
داشتن بنر، نسبت به وضعیت نابسامان حمل و نقل 
و برخی مسائل دیگر در این دانشگاه اعتراض کردند.

از صبح دیروز، عبور و مرور دانشــجویان از در 
ورودی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در حالی 
با سخت گیری پرسنل انتظامات انجام می شد که در 
ابتدای ورود به محوطه دانشگاه، چند حجله کوچک، 
به یاد دانشجویان حادثه دیده واحد علوم و تحقیقات 
برپا شده و صدای تالوت قرآن به گوش می رسید. در 
این میان نیز یکی از دانشجویان در میان جمعیت 
گل مریم توزیع می کرد. گفته می شود اتوبوس های 
دانشگاه از امروز تعویض شده اما تقریباً تمام آن ها 
خالی از مسافر، مسیر بین دانشکده های دانشگاه 
را طی می کنند. دانشــجویان می گویند این یک 
مراســم نمادین بوده و آن را به شکل خودجوش 
برگزار کرده اند. گروهی دیگر از دانشجویان که به نظر 
می رسد برنامه منسجم تری برای این مراسم دارند، 
صبح دیروز به خبرنگار ایســنا گفته بودند که قرار 
است در محل پارکینگ اتوبوس های این دانشگاه 
مستقر شوند و بدون ســر دادن شعار و با در دست 
داشتن بنر، نسبت به وضعیت نابسامان حمل و نقل 
و برخی مسائل دیگر در این دانشگاه اعتراض کنند.

یکی از دانشجویان که در این مراسم حضور دارد 
می گوید: سؤال دانشجویان این است که این همه 
هزینه دریافتی از ما بابت شهریه، کجا می رود و چرا 
مســئوالن تاکنون به فکر حمل و نقل ایمن برای 

دانشجویان نبوده اند؟!
گروهی از دانشجویان جلو یک اتوبوس در حال 
خروج از پارکینگ را می گیرند و یکی از دانشجویان 
ضمن اعتراض به مسئوالن دانشگاه، می گوید: از 

خون هم دانشگاهی هایمان نمی گذریم.

در این لحظه اتوبوس به ناچار دنده عقب گرفته 
و در نزدیکی میدان دانش)در محوطه دانشــگاه( 

متوقف می شود.
همچنین در این تجمع دانشجویان با سردادن 
شعارهایی علیه مسئوالن دانشگاه آزاد، خواستار 

استعفای برخی از آنها شدند.
یکی از دانشجویان در پاسخ به سؤال خبرنگار 
ایسنا که »خواسته شما درحال حاضر چیست؟« 
می گوید: حرف و خواسته ای برای گفتن وجود ندارد. 

مسئوالن این دانشگاه باید عوض شوند.
تعدادی از دانشجویان مستقر در محل پارکینگ 
اتوبوس های  دانشگاه خواهش می کنند به دسته 
دیگر دانشجویان در آستانه در ورودی ملحق شوند 

تا بیانیه دانشجویان خوانده شود.
دانشجویان شرکت کننده در این تجمع خواهان 
حذف اتوبوس و عبور و مرور ماشین های شخصی و 

تاکسی، در دانشگاه هستند.
یکی از دانشــجویان که مدام گریه مادر خود را 
یادآور می شود، به گروهی از دانشجویان می گوید: 
حرف سیاسی نداریم! حرِف جان مان است. مسیر 

دانشگاه گاردریل ندارد.
در مراسم دیروز دســته ای از دانشجویان نوای 
»الاله اال اهلل« ســر  دادند و با در دســت داشتن بنر 
»تسلیت«، راه خود را از میان تعدادی از دانشجویان 

که روی زمین نشسته  بودند پیمودند.
یکی از دانشــجویان نیز در این مراسم گفت: 
برای نمایش خــود نیامده ایم. می خواهیم یکی از 

مسئوالن بیاید با او حرف بزنیم.
گروه دیگری از دانشــجویان نیز برای قرائت 
فاتحه و ادای احترام به دانشــجویان، راهی محل 

سانحه شدند.
مادر نیلوفر رادمهر یکی از دانشجویان درگذشته 
در اثر سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان 
علوم و تحقیقات، با حضور در جمع دانشــجویان 
تجمع کننده، گفت: من مادر نیلوفر رادمهر هستم 
که در این حادثه دخترم از دستم رفت. مسئوالن 
دانشگاه باید به من پاســخگو باشند و من تا پاسخ 
نگیرم از اینجا نمی روم و تا حــق دخترم را نگیرم 

آرام نمی شوم.

وی در ادامه تصریح کرد: دانشجویان ما که وارد 
دانشگاه می شــوند بیمه می شوند، ما هزینه بیمه 
فرزندانمان را می دهیم، پس چرا باید اتوبوسی در 
دانشگاه باشد که هفت سال است بیمه نشده است. 
بنابراین اینها »شهدای علم« هستند و مسئوالن 

دانشگاه باید پاسخگوی ما مادران داغ دیده باشند.
به گزارش ایسنا، در ادامه این تجمع دانشجویان 
معترض خواستار برخورد با مسئوالن خاطی شدند 
و خواســته های خود را در قالب بیانه ای ۹ بندی 

مطرح کردند.
بندهای این بیانیه عبارتند از:

1-درخواست استعفا و عذرخواهی سرپرست 
واحد علوم و تحقیقات و رئیس دانشگاه آزاد

۲-عذرخواهی رسمی در تریبون رسمی توسط 
سرپرست واحد و رئیس دانشگاه

۳-ساخت یادبود برای عزیزان از دست رفته
4-استقرار همیشگی اورژانس در محل دانشگاه

۵-نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تعیین سرعت 
مجاز و نصب برگه معاینه فنی در اتوبوس و بررسی 
آن در بازه های زمانی کوتاه و استخدام راننده های 

باصالحیت
۶-ساخت حفاظ برای جلوگیری از ریزش کوه و 

نصب گاردریل در طول مسیر
۷-رایگان شــدن یا حداقل کم شــدن هزینه 
آژانس ها تا هنگامی که نوسازی ناوگان و حفاظت 

مسیرها تامین شود.
8-نظارت بهداشتی مداوم بر بوفه ها و راه اندازی 

بوفه سرپوشیده ابن سینا
۹-تعویق امتحانات به دلیل مناســب نبودن 

اوضاع روحی دانشجویان
همچنین یک بلندگو در بالکن ساختمان علوم 
انسانی قرار داده شد و به دانشجویان گفته شد دکتر 
آذر، از اساتید دانشگاه می خواهد چند کلمه ای با 
آن ها صحبت کند. این در حالی  است که دانشجویان 
معترض خواهان حضور رضا مسعودی، رئیس واحد 

علوم تحقیقات، در جمع دانشجویان بودند.
در محوطه دانشگاه نیز طوماری با مضمون بیانیه 
دانشــجویان در اعتراض به مدیریت دانشگاه قرار 

گرفت و دانشجویان آن را امضا کردند.

خبر

دانشجویان تجمع کننده در واحد علوم و تحقیقات خواستار شدند 

عذرخواهی و استعفای مسئوالن دانشگاه


