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شهرنوشت

این نخســتین بار نیست. پیشتر 
هم بارها اتفــاق افتــاده؛ محاکمه و 
محکومیت افشــاگر به جای متهم.  با 
این تفاوت که این بار پَِر محکومیت، 
افشــاگری از جناح خودی را گرفته 
است. وحید اشتری نزدیک به جناح 
اصولگرای موسوم به »عدالت خواه«، 
که برای نخســتین  بار سفر به ترکیه 
اعضای خانــواده محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شــورای اســامی را 
برای خرید سیسمونی در توئیتر افشا 
کرده بود، به دو ســال حبس تعزیری 
و ممنوعیت از فعالیت های رسانه ای 

محکوم شد.
اشتری با انتشار تصویر حکمش در 
شبکه اجتماعی توئیتر، از محکومیت 
خود به دلیل انتشــار موارد مربوط به 
»سیســمونی، خیریه حسین طائب 
و مطالب مرتبــط با هولدینگ یاس« 
خبر داد. حکم او در حالی واکنش  های 
فراوانی را در پی داشت که در سال های 
اخیر هم  یاشار سلطانی، مدیر مسئول 
سایت معماری نیوز به دلیل افشاگری 
امــاک نجومــی و خیریه همســر 
محمد باقر قالیبــاف در زمان تصدی 
شهرداری تهران، به پنج سال حبس 

محکوم شده بود.
هر چند برخی این سرنوشــت را 
در انتظار همه کســانی می دانند که 
موضوعات در خفــا و چالش برانگیز 

مربوط به زندگی و مدیریت محمدباقر 
قالیباف را درز می دهند، اما عده ای نیز 
نحوه برخورد قضایی در این خصوص را 
زیر سوال برده و آن را مخدوش کننده 
مفهوم عدالت در حاکمیتی می دانند 
که اساســا برقــراری عدالــت جزو 
اساسی ترین شعارهای آن بوده است.

 حاشیه امن قالیباف
و چالش برقراری عدالت

فروردین ۱۴۰۱ تصاویری از چند 
عضو خانواده رئیــس مجلس هنگام 
ورود به فرودگاه تهران منتشــر شد. 
وحید اشــتری در تماس با مسئوالن 
هواپیمایی معــراج اطمینان حاصل 
کرده بود که همســر، دختر و داماد 
محمدباقــر قالیبــاف، ۳۰ فروردین 
۱۴۰۱ بــا پــرواز شــماره ۴۸۰۴ 
هواپیمایی معراج از استانبول با حجم 
زیادی از بار، شــامل سیسمونی نوه 
قالیباف که از استانبول خریداری شده 

وارد تهران شده اند.

انتشار تصاویر آنها با آن همه بار و بنه 
الکچری از سوی اشتری؛ واکنش ها 
و انتقادات گســترده ای را از ســوی 
حامیان و مخالفان قالیباف، و کاربران 
شبکه های اجتماعی به  دنبال داشت. 
بســیاری این رفتــار را مخالف همه 
شعارهای ســاده زیستی و حمایت از 
تولید داخلی می دانســتند که بارها 
از ســوی قالیباف مطــرح و  به مردم 
توصیه و حتی تحمیل شــده و انتظار 
استعفای او را داشتند. در ابتدا الیاس، 
پسر قالیباف، در اینستاگرام این سفر 
را محکوم و عذرخواهی کرد. ســپس 
محمدباقر قالیباف پس از سکوتی دو 
هفته ای، به این ماجرا واکنش نشان 
داد و اعام کرد که موافق این ســفر 
نبوده است. اما خیلی زود این اقدام را 
پروژه تخریب سیاسی خود و تخریب 
مجلــس انقابی خوانــد و در پی آن 
برای افشاکننده این ماجرا احضاریه 

فرستاده شد.
بسیاری سیســمونی گیت را در 
کنار ماجرای اماک نجومی و موارد 
مربوط به هولدینگ یاس و ... که حتی 
قالیباف را به پاسخگویی هم وادار نکرد؛ 
حاشــیه امنی برای او ارزیابی کردند 
که اساسا نحوه برقراری عدالت برای 
همه گروه  های اجتماعی را به چالش 

می کشد.

 جار و  جنجال رسانه ای
یا شفاف سازی

اما طرفداران قالیباف و مدافعان 
برخورد با افشــاگران نظــر دیگری 

دارند. آنهــا معتقدنــد در ماجرای 
سیسمونی گیت یا افشــای اماک 
نجومی و ... با یک خطای غالب مواجه 
هستیم؛ خلط گزارشــگری فساد و 

افشاگری. 
احسان پرنیان پزشکی، مسئول 
تیم مبارزه با فساد اندیشکده امیرکبیر 
که مجموعه ای است برآمده از جریان 
اصولگــرای دانشــگاه و نزدیک به 
حاکمیت برای این افشاگری اما و اگر 
قایل است و می گوید: »گزارشگری 
فساد یعنی در چارچوب قانونِی تعریف 
شده، تخلفی به نهادهای ذی صاِح 
تعیین شــده در قانون گزارش شود، 
فــارغ از اینکــه گزارش دهنده برای 
این ادعا ســندی داشته باشد یا خیر. 
اما افشاگری معموال با جاروجنجال 
رسانه ای پیرامون ادعاها همراه است 
که فضای مجازی هم به آن دامن زده 

است«. 
مــوردی که بــه نظر می رســد 
محکومیت اشتری هم بر مبنای آن 
استوار است. اما آیا این جار و جنجال 
یاد شده اصل ماجرای افشا شده را هم 
زیر سوال برده اســت؟ به طوری که 
افشاگر محکوم می شود، اما متهم به 
هیچ روی ملزم به پاسخگویی نیست؟

در حالی که به نظر می رسد گروهی 
در خصوص ایــن افشــاگری ها در 
حاشیه امن هستند که گروهی دیگر 
از این حاشــیه برخوردار نیستند و با 
افشاگری  هایی از این دست برکنار، رد 
صاحیت یا پس زده می شوند. موردی 
که در انتخابات ریاســت جمهوری 

دوره گذشــته برای علی الریجانی، 
رئیس سابق مجلس شورای اسامی 
و کاندیدای انتخابات دوره سیزدهم 
ریاســت جمهوری رخ داد. اما برای 
رئیس فعلی مجلس شورای اسامی 

محلی از اعراب نداشت.

 دست و پای رسانه  ها بسته است
در حالی که در کشور ما نهادهای 
نظارتی فراوانی وجود دارد؛ فســاد 
در رده های مختلف اجرایی همواره 
گریبانگیرمان بوده اســت. به طوری 
که نگاهی به آمار اختاس ها و رانت ها 
و ... هم به نوعی موید این ادعاست. در 
این باره عده ای مشــکل اصلی را در 
نبود رسانه  های آزاد می دانند. مدیر 
مسئول و صاحب امتیار پایگاه خبری 
تحلیلی رویداد ۲۴ در این باره معتقد 
است: »به نظرم الزم است به این سوال 
پاســخ دهیم که چرا شــاخص  های 
فساد در کشــورهای توسعه یافته به 
مراتب کمتر از کشــورهای توسعه 
نیافته اســت؟! در کشورهای توسعه 
یافته به ایــن میزان کــه در داخل 
کشــور ما دســتگاه  های نظارتی در 
بخش  های مختلف وجود دارد، شاهد 
دستگاه  های نظارتی نیستیم به عنوان 
مثال بازرســی، حراســت، بازرسی 
کل کشور، دیوان محاسبات و حتی 
دستگاه  های امنیتی، سربازان گمنام 
امام زمان؛ چرا این نهادها و سازمان  ها 
در کشــورهای توســعه یافته وجود 
ندارند، ولی فســاد در این کشــورها 

کمتر است؟!«
به اعتقاد محمد حیدری، تفاوت 
در این مساله ناشی از دو عامل است؛ 
اول شفافیت و دوم وجود رسانه  های 
آزاد. به عبارت دیگر شفافیت و حضور 
رســانه  های آزاد باعث می شــود که 
جامعه به سمتی رود که در آن فساد 

کمتر اتفاق بیافتد.
 وی با بیــان اینکه فســاد در این 
کشورها درحدی که توسط رسانه  ها 
و افکار عمومی رصد می شوند، توسط 
دستگاه  های نظارتی رصد نمی شوند، 
می گوید: »در کشور ما مراکز قدرت که 
شامل همه دستگاه  های اجرایی، غیر 
اجرایی، حاکمیتی و غیر حاکمیتی 
اســت به جای اینکه به فساد پاسخ 
دهند، می خواهند صدای کسی که 
افشا کننده هســت را ساکت کنند. 
ما همیشــه در بحث موضوع مبارزه 
با فســاد، رفتارهای سیاسی از هر دو 
جناح اصاح طلب و اصولگرا داشتیم و 
هر زمان که رسانه ای در یک حوزه ای 
افشاگری کرده به جای اینکه همه از 
آن دفاع کنند آن را وابســته به یک 
جریان کردند و در واقع رسانه ای که 
افشاکننده بوده را خنثی کرده است.«

به گفته حیدری، »تــا وقتی این 

رفتار در جامعه ما حاکم است، رسانه 
نمی تواند به جایــگاه اصلی خود در 
بحث مبارزه با فســاد رجــوع کند و 
کارکرد مربوطه را داشته باشد. حال 
آنکه اگر در جامعه، رســانه  های آزاد 
داشــته باشیم و این رســانه  ها مورد 
احترام حاکمیت یا جریان  های قدرت 
باشند حداقل می توانیم بخش بسیار 
بزرگی از بحث مبارزه با فســاد را در 

رسانه  ها حل کنیم«.
بســیاری معتقدند، فســاد یکی 
از مهمترین آفات سیســتم اداری و 
بروکراتیک کشور بوده که باید برای 
رهایــی از آن تاش کــرد. به همین 
منظور چند سالی اســت سازمان  ها 
و نهادهای مختلف موظف شــده اند 
تا با راه اندازی ســامانه  های مردمی 
گزارش فســاد با این مقولــه مبارزه 
کنند. رویه ای که برخــی معتقدند 
در بسیاری از کشــورها وجود دارد و 
می تواند به شناســایی متخلفان در 
رده  هــای زیرین و میانــی مدیریت 
در کشــور بینجامد. اما بســیاری بر 
این باورنــد که این شــیوه هر چند 
برای مبــارزه با فســاد در حد میانی 
خوب اســت، اما برای مبارزه با فساد 
در رده  های باالی مدیریت اساسا ابزار 
کارآمدی محسوب نمی شود. چرا که 
به دلیل عملکرد پنهــان خود، افکار 
عمومی را با خود همراه نمی کند و در 
نتیجه به راحتی در برخورد با مدیران 

رده باال متوقف و ناکارآمد می شود.
صاحبنظــران معتقدنــد افکار 
عمومی در کنار رســانه  های آزادی 
فعال هستند که وظیفه شفاف سازی 
امور را دارند. موردی که در کشــور 
ما به دلیل محکومیت  هــا و توقیف 
رســانه ها، سال هاســت که کارکرد 
اصلی خود را از دســت داده است و به 
نوعی می توان گفت ایــن وظیفه بر 
عهده شبکه  های مجازی افتاده است. 
اما در این میان فعاالن شــبکه های 
مجازی هم در صورت شفاف ســازی 
در این حوزه ها بــا محکومیت های 
سخت مواجه می شوند و پرونده های 
اتهامات و محکومیت هــای آنها نزد 
افکار عمومی هرگز بســته و اتهامات 

آنها پذیرفته نمی شود.

2 سال حبس تعزیری برای وحید اشتری که ماجرای »سیسمونی گیت« را رسانه ای کرد 

مصونیت متهم، محاکمه افشاگر و سرگردانی عدالت

افشای ماجرای 
سیسمونی گیت همچون 

افشای ماجرای امالک 
نجومی و ... نه تنها 

محمدباقر قالیباف، رئیس 
فعلی مجلس و شهردار 

سابق را به پای میز محاکمه 
نکشاند که حتی وادار به 

پاسخگویی هم نکرد

برخی سرنوشت اشتری 
را در انتظار همه کسانی 
می دانند که موضوعات 
در خفا و چالش برانگیز 

مربوط به زندگی و مدیریت 
محمدباقر قالیباف را درز 
می دهند، اما عده ای نیز 
نحوه برخورد قضایی در 
این خصوص را زیر سوال 

برده و آن را مخدوش کننده 
مفهوم عدالت در حاکمیتی 
می دانند که اساسا برقراری 

عدالت جزو اساسی ترین 
شعارهای آن بوده است
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کاهش ۲۲ سانتی تراز آب دریای خزر
نماینــده بندرانزلــی در 
مجلس گفت: نسبت به سال 
گذشته شاهد پس رفت آب 
دریا و کاهش ۲۲ سانتی تراز 
آب هستیم که روی تاالب هم 
اثرگذار است. به گزارش ایسنا، احمد دنیامالی ادامه داد: 
اگر به مشکات تاالب انزلی رسیدگی نشود، با مشکات 
زیست محیطی مواجه خواهیم شد. همین حاال هم 
کاهش تراز دریای خزر موجب افزایش تکثیر سنبل 

آبی شده که حیات تاالب را به شدت تهدید می کند.
    

مبتالیان سرپایی کرونا  ۶ برابر شده اند
دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا گفت: 
تعداد بیماران مبتا به کووید ۱۹ در کشور که به صورت 
سرپایی مراجعه می کنند نسبت به هفته قبل تقریبا دو 
برابر و نسبت به چندین هفته قبل حدود ۶ برابر بیشتر 
شده است. به گزار ایسنا، حمیدرضا جماعتی افزود: با 
توجه به اینکه تعداد موارد بستری نیز بیش از ۱.۶ برابر 
افزایش داشته، در نتیجه تعداد مرگ و میرهای روزانه 

هم دو رقمی شده است.
    

افزایش فوتی های تب کریمه کنگو 
در کشور 

رئیس گــروه مدیریت 
بیماری هــای قابــل انتقال 
بین انســان و حیوان وزارت 
بهداشــت خبــر از افزایش 
جان باختــگان مبتا به تب 
کریمه کنگو به ۵ نفر داد. بهزاد امیری گفت: از ابتدای 
امسال تا ۲۹ تیرماه، ۵۷ نفر به این بیماری مبتا شدند 
که ۵ نفر از آنها جان خود را از دست دادند. او با تاکید 
نسبت به ذبح بهداشتی دام و پخت کامل گوشت دام 
جهت مصرف گفت: راه های انتقال این بیماری به سه 
روش است؛ اول از طریق گزش نیش کنه است که یا 
ممکن است خود کنه انسان را نیش بزند یا اینکه کنه 
روی بدن باشد و انسان دانسته یا ندانسته آن را لِه کند. 
دوم از طریق خون، مایعات و ترشــحات آلوده دام به 
انسان است که این در زمان ذبح دام یا انتقال امعاء و 
احشاء دام و راه انتقال سوم هم از بیمار آلوده به سایر 

انسان ها است.
    

آزار بدنی معتادان 
در یک مرکز ترک اعتیاد 

معاون دادستان عمومی 
و انقاب شیراز در پی دریافت 
گزارش اداره کل بهزیســتی 
اســتان فــارس در خصوص 
تخلف در یکــی مراکز ترک 
اعتیاد خصوصی شیراز از تشکیل پرونده قضایی، تعطیل 
شدن کمپ و دستگیری سه نفر از کارکنان این مرکز 
خبر داد.  به گزارش روابط  عمومی دادگستری کل استان 
فارس، قاسم عسکری فر اعام کرد: دستگیر شدگان 
اقدام به بستن دســت دو نفر از معتادین و وارد شدن 
آسیب جدی به مچ دست و انگشت دست آنان شده اند.

    
جاده هراز  ۴  روز مسدود می شود

ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از انسداد 
محور هراز در بازه زمانی امــروز اول تا ۴ مرداد به دلیل 

انجام عملیات کارگاه جاده ای خبر داد.
    

پاساژ دراکوالی تهران
تخلیه و پلمب می شود

یکی از پاساژ های معروف 
محدوده ســه راه جمهوری 
تهران بــه علــت ناایمنی و 
مشــکات فراوان در ساختار 
ســاختمان در ۱۰ روز آینده 
تخلیه و مهر و موم می شود. به گزارش خبرگزاری صدا 
وسیما، محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ دراین باره 
گفت: با توجه به اهمیت موضوع ساختمان های ناایمن 
و پرخطر، کمیته ایمنی در منطقه ۱۱ فعال شده و در 
همین باره مراجع ذیصاح وضع ساختمان آزاد)معروف 

به دراکوال( را ناایمن و بحرانی تشخیص داده اند.
    

شکارچی پلنگ در گیالن دستگیر شد
روابط عمومی و امور رسانه 
حفاظت محیط زیست گیان 
اعام کــرد: در تفتیش انجام 
شده از منزل مسکونی متخلف، 
بقایای الشه و پوست متعلق به 
گونه پلنگ ایرانی، بقایا و پوست گونه مرال و همچنین 
پوست یک راس گراز کشف و ضبط شد. به گزارش ایرنا، 
پلنگ ایرانی و مرال جزو گونه های حفاظت شده و در 

معرض انقراض کشورمان است.

از گوشه و کنار 

این روزها با شدت گرفتن برخوردهای سیستماتیک با نحوه پوشش بانوان، بسیاری 
به شیوه این عملکرد گشت ارشاد معترضند. حتی دیروز دبیر ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر اصفهان نتیجه مشــاوره با بیش از ۲ هزار نفر از دستگیر شدگان توسط گشت 

ارشاد را نشان از ناکامی این شیوه اعام کرد.
حجت االسام احمد عبدالهی نژاد در توئیترش نوشت: »بدون شک مسئله عفاف و 
حجاب از مسائل مهم جامعه اسامی به شمار می رود. ولی عملکرد گشت ارشاد به شیوه 
کنونی و نحوه برخورد دستگاه قضایی، هیچ اثر مثبتی نداشته است«. او در ادامه نوشت: 
»بنده این نکته را نه از سر احساسات بلکه پس از بررسی نتیجه مشاوره با بیش از ۲هزار 

نفر از دستگیرشدگان عرض می کنم «.

 برخورد گشت ارشاد تبدیل به موضوعی امنیتی شده است
همچنین دیروز رئیس کمیته امنیت کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس 
شورای اسامی، در گفت وگو با عصر ایران با اشــاره به برخوردهای چند روز گذشته 
گشت ارشاد با زنان، گفت:گشت ارشــاد نمی تواند به اصل موضوع که تقویت جایگاه 
حجاب است کمک کند. اصوال دین اسام بر پایه مسائل ایجابی بنا نهاده شده است و 

کمتر به سمت کارهای سلبی رفته است.
جال رشــیدی کوچی ادامه داد: این اتفاقاتی که می افتد مردم را ناراحت و نگران 
کرده است. اگر ما در مورد گشت ارشاد اظهار نظر می کنیم و انتقادی داریم این انتقاد از 

سر دلسوزی برای نظام، دین و مردم و جامعه زنان مان است. نماینده مردم مرودشت در 
مجلس شورای اسامی تاکید کرد: به هر حال باید در مورد حضور یا عدم حضور گشت 
ارشاد در جامعه آسیب شناسی صورت گیرد اما متاسفانه عده ای مسئله مهم حجاب 
و آسیبی مثل بدحجابی را صرفا به مبحث گشت ارشاد گره زده اند و اجازه نمی دهند 
کسی نزدیک شود. با برچسب زدن های نادرست، فضای سختی را ایجاد کرده اند که اگر 
کسی در مورد این مسئله حرف بزند و اظهارنظری داشته باشد حتما موافق بدحجابی 

است و این نگران کننده است.
رشیدی کوچی گفت: کسانی که در حوزه حجاب به دنبال ساختارشکنی هستند 
تعدادشان بسیار اندک است مثا کســی که با رفتار خودش به دنبال این است که به 
اعتقادات مردم لطمه بزند به راحتی قابل شناسایی اســت و باید با اینها برخورد شود 
اما اینکه ما بی محابا و در انظار عمومی چنین رفتارهای داشته باشیم درست نیست و 

مستقیم در پازل دشمن بازی می کنیم.
وی تصریح کرد: اگر قرار اســت در حوزه حجاب اقدامی انجام شــود باید توسط 
کارشناسان، روانشناسان و جامعه شناسان مورد بررسی قرار گیرد یعنی کسانی خارج 
از مجموعه انتظامی و لباس و فرمی که عزیزان نیروی انتظامی هستند این مسئله را 
بررسی و مورد مطالعه قرار داده و بعد راهکارها و پیشنهادات الزم را برای اجرا ارائه دهند.
وی افزود: حجاب مسئله ای فرهنگی، دینی، اعتقادی و روانشناسی است. سوال ما 
از عزیزان نیروی انتظامی این است که آیا مامورینی که در حوزه گشت ارشاد هستند 

آموزش الزم را می بینند؟ آیا تخصص الزم در برخورد با یک پدیده اجتماعی را دارند؟ 
قطعا ندارند و اگر آموزش دیده بودند که این اتفاقات نمی افتاد.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: هر زمان که نظام جمهوری اسامی ایران 
به سمت و سویی رفت که اتفاقات خوبی بیفتد این رفتارها شدت گرفته و این اتفاقات 
خوب را تحت شعاع قرار داد ما در چند روز گذشته در حوزه بین الملل و تقویت جایگاه 
جمهوری اسامی ایران شاهد اتفاقات خوبی بودیم اما برخورد ناشایستی که جای دفاع 

ندارد و ویدیویی که از برخورد ناشایست منتشر شد تمام اینها را تحت شعاع قرار داد.
وی گفت: برخورد گشت ارشاد تبدیل به موضوع امنیتی شده است. التهابی که در 
جامعه ایجاد می شود دوقطبی که شکل گرفته است این فضا را ایجاد کرده است. خیلی 
از بانوان باحجاب ما هم تحت تاثیر این دوقطبی آسیب می بینند بانوانی که حجاب شان 
متناسب با خواسته ما نیست هم آســیب می بینند متاسفانه فضای روانی جامعه این 

روزها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.

نتیجه مشاوره با بیش از  2 هزار نفر از دستگیرشدگان طرح عفاف و حجاب:

گشت ارشاد تاکنون هیچ اثر مثبتی نداشته است

گزارش


