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جهانگیرزاده، نماینده مجلس در گفت وگو با «شرق»
جریمه نقدی بدحجابی نه به نفع اسالم است و نه انقالب

شرق: سخنان اخیــر دبیر ستاد امر به معروف مبنی بر «جریمه تأثیرگذار» زنان بدحجاب 
و شناســایی آنها از طریق «دوربین های مداربســته مترو» و «تطبیق عکس آنها با کارت 
ملی یا از طریق پالک خودرو و ارســال جریمه از طریق پســت» در شبکه های اجتماعی 
و ســطح جامعه با بازتاب های مختلفی روبه رو شد. جدا از موضع گیری کاربران فضای 
مجازی، برخی نمایندگان مجلس هم نسبت به این سخنان موضع گیری رسمی کرده و 
در گفت وگو با «شــرق» این ســخنان را فاقد مصوبه قانونی و ناشی از برداشت و تفسیر 
شــخصی دبیر ستاد امر به معروف دانستند. نمایندگان منتقد تأکید کردند جریمه نقدی 
بدحجابان نه به نفع اســالم است و نه بازدارندگی اجتماعی دارد؛ بلکه به طبقاتی شدن 
بیشــتر جامعه می انجامد. برخی هم صراحتا گفتند که نمی تــوان با اقدامات تنبیهی و 
جریمه نقدی مســیر درســتی را برای مردم همــوار کرد.  عباس جهانگیــرزاده، نماینده 
مجلس یازدهم نیز به این موضوع واکنش نشــان داد و در گفت وگو با «شــرق» گفت: 
«چنین ســازوکار قانونی ای وجود ندارد و نه مجلس چنیــن مصوبه ای دارد و نه هیئت 
وزیران. تا جایی هم که اطالع دارم، چنین اختیار قانونی ای به این ستاد داده نشده است؛ 

بنابراین چنین حرف هایی ناشــی از سلیقه شخصی اســت».  نماینده مردم پارس آباد در 
مجلــس ادامه داد: «اتفاقــا در جاهای مختلف که افراد با ما مواجه می شــوند، از نوع 
برخورد نامناســب با مقوله حجاب انتقاد می کنند؛ چراکه بحث امر به معروف و نهی از 

منکر موضوع ارشادی است و نباید تحمیلی باشد».
او تجربه کشــورهای دیگر در برخوردهای قهرآمیز با موضوع حجاب را ناخوشــایند 
توصیف کرد و گفت: «تجربه کشورهای دیگر هم که خواسته اند این موضوع را تحمیلی 
حل کنند، تجربه موفقی نبوده است و نمی شود مسئله ای اعتقادی را به صورت تحمیلی 

به مردم قبوالند و آنها را وادار به انجام آن کرد».
جهانگیــرزاده ادامه داد: «به نظر من بحث های اعتقادی با موضوعات دیگر متفاوت 
است و اگر گروهی بخواهند به مردم فشار بیاورند و چیزی را تحمیل کنند، بیشترین آسیب 
را اول به خود دین زده اند؛ چرا که آن گروه که شــبیه به آنها فکر نمی کنند، نسبت به آن 
موضع می گیرند و لجبازی می کنند».  او ادامه داد: «من شــخصا راضی به ضربه زدن به 
دین نیســتم و افراد دیگری هم که بیرون مجلس حضور دارنــد، با این روش و برخورد 

بــا موضوع حجاب و حاال هم جریمه نقدی بدحجابــان مخالف اند و بارها به من تأکید 
کرده اند این موضوع را در صحن مجلس تذکر بدهم. من به دلیل عواقب بعدی این کار 
را نکردم  اما اخباری که در رســانه های دیگر درباره جریمه نقدی زنان بدحجاب مطرح 

می شود، کار بسیار بدی است و قطعا نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد».
 جهانگیرزاده این موضوع را ناشــی از برخورد سلیقه ای و برداشت و تفسیر شخصی 
دانست و گفت: «هر چه دین گفته باید انجام دهیم و با کاسه داغ تر از آش شدن نتیجه ای 
به دست نمی آوریم که خوشایند باشد. دین هرگز نگفته که مسائل ارشادی را با تنبیهات 

جبران کنید. این غیرممکن است و تا به امروز جواب نداده است».
ایــن نماینده مجلس یازدهم جریمــه نقدی افراد به دلیــل کم حجاب بودن را مثل 
جریمه تردد شــبانه در زمان کرونا دانســت که اگر کسی بیرون می آمد، به بهانه کرونا او 
را جریمه نقدی می کردند. از این رو تأکید کرد: «جریمه نقدی تنها راه حل موجود نیست؛ 
خصوصا در موضوعات دینی، اخالقی، اســالمی و انقالبی. این طور نیست که بخواهیم 
موضوعاتمان را با جریمه نقدی حل کنیم. موضوعات ارشــادی با دریافت جریمه نقدی 

حل نمی شود».  این نماینده مجلس تأکید کرد: «مجلس قطعا مخالف جریمه نقدی زنان 
درباره حجاب است و حتی خانواده شهدا هم به نوع برخورد نامناسب گشت های ارشاد 
با زنان کم حجاب معترض اند. چند خانواده معظم شهدا اخیرا در این باره به من مراجعه 
کردند و خواســتار تذکر من در صحن علنی نســبت به نوع برخورد نامناسب با موضوع 
حجاب شــدند؛ چراکه معتقدند این نوع برخورد نامناسب نتیجه عکس می دهد و نه به 

نفع دین است و نه به نفع انقالب».
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محورها 

 اسفند سال ۹۶ کل ذخایر اسکناس بانک مرکزی به کمتر ۱۰۰ میلیون دالر رسیده بود. روس ها به ایران ارز نمی دادند  .

 از ۳۵۰ میلیون دالری که قرار بود وارد کشور شود ۳۱ میلیون دالر گم شد  .

 هنوز ارزهایی که در دولت احمدی نژاد هدر رفت، شناسایی نشده است  .

 به  جایی رسیدیم که ذخایر ارزی کشور به حدی بود که بتوانیم حداکثر کاالهای اساسی را تأمین کنیم  .

  این را که اقتصاد باید آزاد باشد، رقابت توسعه پیدا کند و قیمت گذاری اشتباه است، می دانیم؛ اما ما وسط میدان جنگ بودیم  .

 دولت سال ۹۸ تنها ۱۵ میلیارد دالر منابع برای واردات کاالهای اساسی در اختیار داشت  .

 برای اداره اقتصاد کشور و کنترل تقاضای ارز، واردات دو هزار و ۵۰۰ قلم کاال ممنوع شد  .

 فوالد می بردیم  و به اســم غیر ایران به  طرف چینی می فروختیم. پول به  حساب یک شرکت چینی ریخته می  شد و در نهایت با چند   .
واسطه دیگر پول به ایران می آمد

  اگر بعد از  ترامپ از  برجام خارج می شدیم، االن هیچ امکاناتی برای 
مذاکره نداشتیم

بخش مهمی از سخنان اسحاق جهانگیری درباره روزهای سخت 
خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های کمرشــکن ترامپ اســت و 
در این رابطه می افزاید: «برجــام حاصل تالش ظریف، روحانی و مقام 
معظم رهبری بود. ترامپ آن را بــه هم زد. اگر بعد از ترامپ از برجام 
خارج می شدیم، االن هیچ امکاناتی برای مذاکره نداشتیم و بدتر اینکه 
ترامپ را خوشحال کرده  بودیم». در تمام مقاطعی که صحبت می کند، 
یاد حرف های تند سیاست مداران جناح مقابل می افتد و باز هم لهجه 
کرمانی اش مسلط می شود و صدایش هم باالتر می رود: «عده ای انگار 
تمام منافعشان به این گره  خورده بود که با تندروی، خواسته های آمریکا 
را در ایران پیاده کنند. اینها دشمن ملت ایران هستند».  نزدیکانش همگی 
معتقدند جهانگیری سیاست مداری صادق است و خودش را البه الی 
شعارهای عوام فریب پنهان نمی کند: «همان موقع که برخی از آقایان 
با سیاه نمایی مشــغول این بودند که برای خودشان هوادار جمع کنند، 
دولت تمام توانش را گذاشت که در جنگ اقتصادی دو کار مهم انجام 

دهد. مسئله اول اداره اقتصاد و مسئله دوم دورزدن تحریم ها بود».
 تقریبا تمام مفرهای انتقال پول به ایران را  بستند

او کــه مبدع اصطالح جنگ اقتصــادی در دولت دوازدهم بود، در 
ادامه می گوید: «آمریکا می خواست ما نفت نفروشیم. کشتی به کشتی 
ما را دنبال می کردند». مســئول تشــریفات پنجره هــای رو به بالکن را 
بســته و صدای کالغ ها دیگر در اتاق نمی پیچــد. جهانگیری در حال 
فهرست کردن مسائلی اســت که طی دوران جنگ اقتصادی رخ داد: 
«وقتی نظام بانکی آنها علیه ما شــد، تقریبا تمام مفرهای انتقال پول 
به ایران را بســتند. در این مقطع مسئله اصلی ما جابه جایی پول های 
خارج کشور میان حساب ها بود. این کار را انجام دادیم. کار سختی بود. 
ســخت تر اینکه چنین کاری را بدون اینکه یک دالر از منابع کشور هدر 

برود انجام دادیم».
  ۳۱  میلیون دالر به تهران نیامد  و سرنوشتش معلوم نشد

جهانگیــری در بیــان خاطــرات آن روزهــا به ماجرای گم شــدن 
۳۱ میلیون دالر اشاره می کند و می گوید: «در دولت دهم، قرار بود طی 
دو مرحله ۳۵۰ میلیون دالر از مرز آذربایجان به صورت پالت اسکناس 
به کشــور بیاورند. بعد در تهران ۳۱ میلیون دالر نیامد و سرنوشــتش 
معلوم نشد. اســکناس ها را برداشته بودند و کسی هم مسئولیتش را 

قبول نکرد».
 بعد از  برجام ذخایر اســکناس کاغذی دالر در کشــور به باالترین 

سطح رسید
صدای تلفن روی میز بلند شــده ولــی جهانگیری اعتنا نمی کند: 

«اینها را مردم باید بدانند. بعد از برجام ذخایر اسکناس کاغذی دالر در 
کشور به باالترین سطح رسید. وقتی تحریم شروع شد، این اسکناس ها 
را برای وقتــی ذخیره کردیم که همه مرزها را بــه روی ما ببندند که 
با اســکناس و نقدی خرید کنیم».  همچنان تن صدایش باالست: «به  
جایی رســیدیم که ذخایر ارزی کشور به حدی بود که بتوانیم حداکثر 

کاالهای اساســی را تأمین کنیم. درحالی کــه صنایع و تولید هم برای 
واردات و... نیاز داشــتند. در این مرحله پتروشــیمی ها و صنایع فلزی 
با آوردن ارزهای صادراتی شــان به کشــور کمک کردنــد».  چند باری 
دســت هایش را به هم می مالد، با استکان چای مقابلش کمی بازی 
می کند و می گوید: «در ستاد مقابله با تحریم امکانی را فراهم کردیم 

که مدیران ریسک پذیر بتوانند کار کنند».
 در دوره قبلــی تحریم ها حداقل امارات و کشــورهای عربی همراه 

ایران بودند ولی در این دوره آنها هم با ما نبودند
بازهم بــه خاطراتش می زند: «دقت کنید که در این مقطع چطور 
باید صادرات می کردیم؟ فوالد می بردیم  و به اسم غیر ایران به  طرف 
چینی می فروختیم. پول به  حساب یک شرکت چینی ریخته می شد و 
در نهایت با چند واســطه دیگر پول به ایران می آمد. اما در این مسیر 

هیچ تلفات مالی صورت نمی گرفت».
او توضیح می دهد: «در اداره اقتصاد کشور سیاست تجاری جدید 
را پیــش گرفتیم. ما هم خیلی چیزهــا را می دانیم؛ اینکه اقتصاد باید 
آزاد باشد، رقابت توسعه پیدا کند و قیمت گذاری اشتباه است. اما مگر 
در مورد شرایط عادی صحبت می کنیم. ما وسط میدان جنگ بودیم. 
در همیــن دوره زمانی برای اداره اقتصاد کشــور و کنترل تقاضای ارز، 
واردات دو هزار و ۵۰۰ قلم کاال ممنوع شــد. واردات خودروهای باالی 
۲۵۰۰ سی ســی را ممنوع کردیم».  او در رابطه با دورزدن تحریم ها در 
حوزه کشتیرانی نیز ادامه می دهد: «کشتی هایی که با ما کار می کردند 
با شماره پالکشان تحریم شده  بودند. یعنی این طور نبود که مانند قبل 
بگویند استفاده از پرچم کشورهای دیگر ممنوع است، بلکه گفته بودند 
هر کشتی با ایران کار کند، خود آن کشتی را از ناوگان حمل ونقل دریایی 
کنار می گذارند. برای اینکه کشــتی ها بتوانند با ایران کار کنند، بارها و 
بارها بایــد مالکان آنها را عوض می کردیم. همین چین تحت فشــار 
آمریکا چندین ماه کشــتی های پتروشیمی ایران را در بنادرش معطل 
کرد. با وجود تمام این مسائل ورود و خروج کاال به کشور متوقف نشد».

 داستان ارز  ۴۲۰۰ تومانی از آن جفاهای تاریخی است
وقتی همه چیز به آرامی پیش می رود، بازهم یک خاطره یا ســؤال 
می تواند جهانگیری را به اوج برســاند. داســتان ارز چهارهزارو ۲۰۰ 
تومانی چیســت؟ توضیح می دهد: «این هــم از آن جفاهای تاریخی 
است. اگر دولت در آن مقطع ورود نمی کرد، قیمت ارز جهش عجیبی 
پیدا می کرد. از چند هفته قبل تر ایادی برخی کشورهای منطقه در بازار 
ایران رخنه کرده  بودند و دالر کاغذی جمع می کردند. اسفند سال ۹۶ 
کل ذخایر اسکناس بانک مرکزی به کمتر ۱۰۰ میلیون دالر رسیده بود. 
روس ها به ایــران ارز نمی دادند. تصور تحریم کنندگان این بود که این 
وضعیت را ادامه دهند که فشــار به تأمین کاالهای اساســی برسد و 

داستانی مانند آنچه برای پوشک رخ داد، باز هم تکرار شود».
شــب تعیین قیمت را دقیقا در ذهــن دارد: «این جمع بندی همه 
اعضای جلســه بود. من اعالم کردم. هنوز هم معتقدم در آن مقطع 
زمانی تصمیم درستی بود».  جهانگیری به سناریوهایی اشاره می کند 
که در همان شب تعیین  شده بود: «همه می گفتند وضعیت ارز خراب 
است. رئیس کل بانک مرکزی می گفت باید ارز توزیع کنیم. دو سناریو 
وجود داشت. اول اینکه همین وضعیت را ادامه دهیم. اتفاق عجیبی 
هم نبود، چراکه در طول دوره ۴۰ سال گذشته، فقط هفت سال قیمت 
ارز آزاد بود. در دوره آقای هاشــمی چندین نرخ ارز وجود داشــت. در 
دولت اول آقــای خاتمی ارز چندنرخی بود، بعد تک نرخی شــد. در 

دولت احمدی نژاد هم  ارز باز هم چندنرخی بود».
در جلســه بحث در مورد تعییــن نرخ ارز آغاز می شــود. روایت 
جهانگیری این است: «ســناریوی دوم همین اتفاقی بود که اجرا شد. 
یعنــی تعیین قیمت واحد. قرار بود که قیمت ارز به عدد باالتری برود 
ولــی آقای رئیس جمهور مخالف بودند و در نهایت چهار هزار تومان 
را پذیرفتنــد. باز هم بحث ها ادامه پیــدا کرد و قیمت چهار هزار و ۲۰۰ 
تومان اعالم شــد. مسئله این است که عدد فیکس نبود و قرار بود که 
بر اساس شرایط تغییر کند. بعد گروه بندی کاالیی شد و تخصیص ارز 
صورت گرفت. ســه ماه بعد در جلسه سران سه قوه که سیاست های 
جدید ارزی بحث شــد همان موقع آقای الریجانی که رئیس مجلس 

بودند، پیشنهاد داشتند که قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان ثبات بماند و 
سران موافقت کردند».

 خیلی از موضوعات را  کسی نمی دانست
درحالی که اســحاق جهانگیری به دلیل هشــت سال حضور در 
وزارت صنایع و چهار ســال معاون اولی در دولت یازدهم، بیش از هر 
مسئول دیگری مورد اطمینان بخش خصوصی بود، در بخشی از این 
مصاحبه می گوید: «اینها را می دانم که به ما انتقاد می کردند. دلیلش 
این اســت که شــاید خیلی از موضوعات را کسی نمی دانست. حتی 
بخش خصوصی هم شاید به درستی نمی دانست که دولت زیر بار چه 
فشاری قرار دارد. البته خیلی از تصمیمات مقطعی بود و پس از رفع 

بحران، به حالت قبل بازمی گشت».
او می گویــد ســال ۹۸ تنها ۱۵ میلیــارد دالر منابع بــرای واردات 

کاالهای اساسی در اختیار داشتند.
 حضــور مجلس یازدهــم به غیر از  شــوک برای اقتصــاد هیچ چیز 

نداشت
بازهــم عصبانی می شــود و اخم هایــش در هم مــی رود. تمام 
عصبانیتش تنها در دو مؤلفه پدیدار است: اول صدایش بلندتر می شود 
و دوم صورتــش تغییر می کند. غیر از این ثابت روی صندلی نشســته 
و هیــچ حرکت اضافــه ای ندارد: «حضور مجلــس یازدهم به  غیر از 
شوک برای اقتصاد هیچ چیز نداشــت. در مورد ارز فشار آوردند. برای 
بورس جلســه می گذاشــتند و وزرا را هم دعوت می کردند. بعد چند 
روز وضعیت بورس صعودی شــد و اینها خوشــحال شدند و گفتند 
که حاصل جلساتشــان بوده ولی باز هم که بورس نزولی شد، خیلی 
بی سروصدا جلساتشــان را جمع کردند. متأسفانه این مجلس حتی 
درک درســتی نکرد که همه این فشارها و رفتارها را در دورانی انجام 
می دهــد که جنگ اقتصــادی ادامه دارد و دولــت به معنای واقعی 

تنهای  تنهاست».
 در مورد  برخی کارهای مجلس نامه ای خدمت رهبری نوشتم

او به جلسات خصوصی خودش با رهبری هم اشاره می کند: «ماه 
رمضان، بعد از برپایی نماز خدمت ایشــان موضوعات را عرض کردم. 
ایشان گفتند اشکال شما این است که چرا دیر تصمیم گیری می کنید. 
مدتی بعد در مــورد برخی کارهای مجلس نامه ای خدمت ایشــان 
نوشــتم و گفتم کارهای آنها ممکن است اوضاع را به هم بریزد. شاید 
در زمانی کمتر از دو ساعت پاسخ دادند و نوشتند مطالب مهمی است 

و باید توجه شود. بعد از این مجلس قانون بودجه را تصویب کرد».
 حاصل تحریم، فساد  است

همچنــان در همان حالت قبلی اســت و این بــار وارد موضوعی 
می شــود که روایتش برای او دردناک تر است: «حاصل تحریم، فساد 
است. حجم تجارت ایران ۷۰ میلیارد دالر است. ۲۰ درصد این رقم در 
جیب کسانی می رود که در داخل کشور دنبال تحریم هستند. همین ها 
گروهی را در امارات بســیج می کنند که به ایران سرویس بدهند و در 
ازای آن چندین برابر معمول مطالبه مالی کنند. گروه سومی در چین 
شرکت تأسیس می کنند و فقط قصدشان این است که مشتری ایرانی 
داشته باشند که در دوران تحریم، آنها را سرکیسه کنند. مشخص است 
که کانال های ارتباطی آنها کجاســت. پشتوانه آنها قدرت سیاسی در 
داخل ایران است. اینها با تحریم کاسبی می کنند. کاری هم به وضعیت 

مردم ندارند».
 ارزهایی که در دولت احمدی نژاد هدر رفت، شناسایی نشده است

اسمی که او را آشفته می کند، باز هم تکرار می شود: «هنوز ارزهایی 
که در دولت احمدی نژاد هدر رفت، شناسایی نشده است. در موضوع 
فساد خیلی ها دستگیر شدند که مربوط به دولت ایشان بودند. وقتی  
که برخوردها دوگانه باشــد، همین می شــود. حاال هم از دل مبارزه با 

فساد فقط فساد بیرون می آید».

فهرست جهانگیری از مشکالت اقتصادی ریز و درشت که دست و پای دولت قبلی را بسته بود

نوستالژی تلخ
حجم تجارت ایران ۷۰ میلیارد دالر است که ۲۰ درصد این رقم در جیب کاسبان تحریم می رود

شرق: کتاب «بدون دود و آتش و خون» روایت های جالب و جدیدی را در گفت وگو با رئیس جمهور سابق و دولتمردانش منتشر کرده است. این کتاب که نوشته بهراد مهرجو و ولی خلیلی است، «گزارشی 
تحقیقی درباره اثرات تحریم ها بر اقتصاد ایران» را در بر گرفته و پرده از رازهای مگویی برداشته است. در بخشی از این کتاب، گفت وگویی از اسحاق جهانگیری تحت عنوان «هزار درد بی درمان» منتشر شده 
که از بدعهدی به ظاهر دوستان ایران از  جمله روسیه سخن گفته شده است. در این گفت وگو جهانگیری از گم شدن ۳۱ میلیون دالر که هرگز سرنوشتش مشخص نشد می گوید و تأکید دارد: «در دوره قبلی 
تحریم ها حداقل امارات و کشورهای عربی همراه ایران بودند ولی در این دوره آنها هم با ما نبودند، حتی روسیه هم به ایران ارز نمی داد». آنچه در ادامه می آید گزیده ای از متن منتشرشده این گفت وگو 

است.

 به همــت معاونت فرهنگی - آموزشــی حوزه نمایندگــی ولی  فقیه 
در وزارت جهاد کشــاورزی، اولین وبینار آموزشــی خبرنویســی با عنوان 
«خبرنگار جهادی» برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی حوزه  نمایندگی 
ولی  فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، بیش از صد نفر از فعاالن رسانه ای 
سراسر کشور در اولین وبینار آموزشی خبرنویسی شرکت کردند و با اصول 
کلی خبرنگاری آشنا شــدند. حجت االسالم حسنعلی خوئینی سرپرست 
معاونت فرهنگی - آموزشــی حوزه نمایندگی ولی  فقیه در وزارت جهاد 
کشــاورزی در افتتاحیــه این وبینار، با اشــاره به ضــرورت فعالیت های 
رسانه ای و لزوم انعکاس اخبار و گزارش ها، برگزاری این دوره را ابتکاری 
الزم و قابل توجه دانست و بر فراگیری دانش حرفه ای اطالع رسانی تأکید 
کرد. در این وبینار آموزشــی که با تدریس حجت االســالم احمد قادری، 
مترجم ، خبرنگار و کارشناس حوزه رسانه برگزار شد، مباحث کلی درباره 
عناصر خبر، ارزش های خبری، ویژگی های اساسی در خبرنویسی، مراحل 
تنظیــم خبر، معرفی ســبک های خبــری، اجزای تیتــر، کارایی های تیتر، 

تعریف لید و ویژگی های آن، انواع لید و... ارائه شد.
بر پایه  این گزارش، شــرکت کنندگان در این وبینار آموزشی، کارمندان 
حوزه های نمایندگی ولی  فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان های 
تابعه در سراسر کشور بودند که شاخص ترین آنها در دوره های تکمیلی، 

به صورت حضوری شرکت خواهند کرد.

شرق: انتشــار خبر بازداشت محمدقاســم مکارم شیرازی، بازرس 
ویژه و مشاور رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی که با اتهام فساد 
مالی روبه رو است، واکنش های زیادی به همراه داشته است. او که 
پیش از این هیچ اطالعاتی درباره اش وجود نداشت، حاال مشخص 
شده دو سال پیش نامزد انتخاباتی مجلس از حوزه انتخابیه شیراز 
بوده و در زمان ســیزدهمین انتخابات ریاســت جمهوری از رستم 
قاســمی حمایت کرده است. پیش از این گفته شده بود که قاسم 
مکارم شیرازی، نوه مکارم شیرازی، از مراجع تقلید ساکن قم است، 
اما دفتر این مرجع تقلید در بیانیه ای اعالم کرد فرد بازداشت شده 
از فرزندان یا نوادگان او نبوده بلکه از «منســوبان» برادرش است.  
ناگفته نماند که خبر بازداشت محمدقاسم مکارم شیرازی از سوی 
وزارت اطالعات، پیش تر توســط اردشیر مطهری، نماینده مجلس 
افشا شــد. او در توییتی نوشــت: «مأموران وزارت اطالعات، آقای 
مکارم شــیرازی را «دقیقا ســر قراری که برای دریافت رشــوه به 
صورت یورو ترتیب داده بود، دســتگیر کرده اند». حاال هم محمد 
حسینی، معاون پارلمانی رئیسی، خبر فوق را تأیید کرده است. اما 
وزیر راه و شهرسازی به جای پاســخ  درباره فساد و دریافت رشوه 

توسط بازرس ویژه و مشاورش، سکوت اختیار کرد و به گفته اردشیر 
مطهــری خودش را به مریضی زد! اما پس از گذشــت چند روز و 
تشدید واکنش ها، رستم قاسمی مجبور به واکنش شد و روز گذشته 
در اطالعیه ای به جای عذرخواهی از مردم، به حمایت از مشــاور 
بازداشتی اش پرداخت و این خبر را «اتهام» و «گمانه زنی» خواند! 
 در بخشی از اطالعیه رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی که پس از 
چند روز سکوت منتشر شده، آمده است که این پرونده «در مراحل 
ابتدایی بوده و تا نهایی نشــدن تحقیقات توسط نهادهای نظارتی 
و قــوه قضائیه به جهت حفظ حریم خصوصــی افراد هیچ گونه 
اطالعاتی از پرونده منتشــر نشــده اســت». همچنیــن آقای وزیر 
اظهارات مطرح شده را «گمانه زنی» خوانده و گفته است «صحت 
و سقم آن مشــخص و مورد تأیید نیست». او در ادامه از رسانه ها 
خواســته است از «گمانه  زنی های بی پایه» تا قبل از اثبات اتهام در 
مرجع قضائی و همچنین «خدشه به آبروی افراد» خودداری کنند.

حمایت دولت از  وزیر  راه و مشاور بازداشتی اش!
عالوه بر وزیر راه که برای مدتی در برابر این بازداشــت سکوت 
کرده بود و گفته شــد به دلیل «کمردرد» در بیمارســتان بســتری 

شــده و البته در عکسی نشــان داده شد که علی بهادری جهرمی، 
ســخنگوی دولت هم به عیادتش رفته است، رئیس جمهور هم 
درباره این بازداشــت سکوت کرده است. اردشیر مطهری، نماینده 
مجلــس پیش تر در توییتی درباره خبر یادشــده افشــاگری کرد و 
همچنین گفت موضوع کمردرد رســتم قاســمی از همان روزی 
اتفاق افتاد که بازداشــت قاســم مکارم صــورت گرفت. عالوه بر 
توییت فوق، این نماینده مجلس در توییتی دیگر مدعی شد که در 
این پرونده نام های دیگری، از جمله فرزند رستم قاسمی نیز مطرح 
است. او نوشت: «رســتم خان، شفاف ســازی کن لطفا! از آقازاده 
چــه خبر؟ از جعفری و درویش زاده چه خبر؟ از تربتی و یوســف 
پورآذر درخصوص زمین های پردیس بومهن چه خبر؟». مطهری 
همچنین در توییتی دیگر با انتقاد از ســکوت رستم قاسمی درباره 
بازداشت مشاورش نوشته است: «رستم قاسمی از زمان بازداشت 
مشــاور و بازرس ویژه اش، به جای اینکه پاسخ گوی ابهامات باشد 
روی تخت افتاده اســت. این درســت نیســت. باید بلند شــود و 
پاسخ گوی سؤاالت و ابهامات مردم و نمایندگان باشد».  این نماینده 
مجلس افشــاکننده در آخرین توییت خود در این باره نیز نوشــت: 
«پرسش هایم درباره قاسم مکارم از سوی  رستم قاسمی بی پاسخ 
مانده. حتما درباره صرافی عمان، رســتوران زنجیره ای در عمان، 
تعامل با پســر وزیر هم ابهاماتی دارم کــه منتظرم کمر آقای وزیر 
بهتر شود». بعد از انتقادات او، عباس عبدی، روزنامه نگار باسابقه 
و فعال سیاســی اصالح طلب هم در توییتی نوشت: «گرچه نهایتا 
نهادهای مربوطه مجبور می شــوند درباره قاســم مکارم شیرازی 

توضیح دهند، پس بهتر اســت پیش از شکل گیری افکار عمومی 
اطالع رسانی دقیق کنند. این درست نیست که خانمی را به اتهام 
عادی و آشــکار به تلویزیون آورد، ولی درباره این شخص سکوت 
کرد. پیشــنهاد می شود کلیپ انتخاباتی او هم منتشر شود». اشاره 
او به ســپیده رشنو، زنی است که در مترو با زن تذکردهنده حجاب 
درگیر و پس از انتشار فیلمش بازداشت و اعترافات او از تلویزیون 

پخش شد.
 غیبت معنادار  رستم قاسمی در  یک مراسم از پیش اعالم شده

حاال خبر رســیده رستم قاسمی که مشــاور بازداشتی خود را 
با صدور بیانیه ای مورد حمایت قرار داده، روز گذشــته با وجودی 
کــه طبق اعالم وزارت راه و شهرســازی و مرکز تحقیقات راه، قرار 
بوده در مراســم رویداد فناورانه صنعت ساختمان حاضر باشد، از 
حضور در این مراسم امتناع کرده است.  دیروز هم در بیانیه حمایتی 
صادرشده در پاسخ به منتقدان از جمله برخی از نمایندگان مجلس 
درباره اتهامات و بازداشت مشــاور خود، با رد این موضوع مدعی 
شده «در یک سال گذشته اقدامات مهمی برای بستن گلوگاه های 
فساد در حیطه وزارت راه و شهرسازی انجام شده است که بعضا 
با تبلیغات ســنگین تخریبی برای کندشدن این روند مواجه شده و 
اخیرا خبر منتشرشــده درباره یکی از مشاوران این جانب و تحقیق 
درباره اتهامات فرد مزبور به وســیله دستگاه نظارتی درون دولت 
موجب سوءاستفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت 
راه و شهرســازی خصوصا جوانان انقالبی و پرکار وزارتخانه شده 

است».

دفاع رستم قاسمی از مشاور بازداشتی اش
اتهامات  «گمانه زنی» است

برگزاری اولین وبینار آموزشی 
خبرنویسی با عنوان  «خبرنگار جهادی»
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