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عصر روز گذش��ته، به هم��ت وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي و با حضور علي ربيع��ي، وزير اين وزارتخانه دومين 
جشنواره هنري -  فرهنگي كارگر ايراني برگزار شد. اين مراسم 
با شركت هنرمندان، اصحاب رس��انه و يكي از مديران ارشد 
سازمان جهاني كار، ILO، در س��الن 17 شهريور وزارتخانه 
مزبور برگزار شد. جش��نواره هنري-  فرهنگي كارگر ايراني، 
به طور مشخص بر روي فرهنگ كار و نيروي كار تمركز دارد 
و قصد دارد با ارتقاي اين فرهنگ به توس��عه در كشور ياري 
رساند. در اين مراسم محمدرضا قرائتي، مشاو وزير كار و رييس 
مركز روابط عموم��ي وزارتخانه تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
در سخناني با اش��اره به همس��ويي برخي فعاالن فرهنگي 
با فرهنگ كار و زيس��ت كارگران در ايران گفت: وزارت كار با 
اتكا به چنين سرمايه اي خواهان پيشرفت و ارتقاي فرهنگي 

اس��ت. وي افزود: به اذعان بسياري از فعاالن فرهنگي، وزارت 
كار در مسير فرهنگ س��ازي گام هاي مثبتي برداشته است 
اما مسير پيش رو كماكان مسير سخت و ناهمواري است. در 
پايان اين مراسم فعاالن فرهنگي و رسانه اي كه در يك سال 
گذشته به فرهنگ كار در ايران ياري رسانده بودند، جوايزي 
را از دست علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، عليرضا 
محجوب، نماينده مجلس و خانم هندي، از مديران سازمان 
جهاني كار دريافت كردند. در اي��ن بخش فيلم خداحافظي 
طوالني، به تهيه كنندگي علي حضرتي و فرزاد موتمن، يكي از 
فيلم هايي بودكه به خاطر تالش براي كمك به ارتقاي فرهنگ 
كار جايزه گرفت. همچنين فيلم هاي كوچ��ه بي نام، ناهيد، 
دو، چهارشنبه 19 ارديبهشت نيز از ديگر فيلم هايي بودند كه 
موفق به دريافت اين جايزه شدند. در بخش خبرگزاري ها  ايرنا، 

تسنيم، مهر، خبر آنالين و تابناك نيز موفق به دريافت جايزه 
و تقديرنامه شدند. در بخش بعدي جوايز هم روزنامه اعتماد 
به مديرمسوولي الياس حضرتي، يكي از روزنامه هايي بود كه 
به دليل تالش براي بهبود وضعيت فرهنگي و رفاهي كارگران 
جايزه  دريافت كرد. روزنامه هاي ايران، شرق، دنياي اقتصاد، 
كار و كارگر و عصراقتصاد روزنامه هاي ديگري بودند كه موفق 
به دريافت اين جايزه شدند. در ادامه مراسم همچنين از برخي 

مولفان و فعاالن رسانه اي حوزه كار نيز تقدير شد. 

خبر روز
در دومين جشنواره هنري - فرهنگي كارگر ايراني صورت گرفت

تقدير از روزنامه اعتماد

آدرس فساد
اگ��ر مي خواهي��د بداني��د كه 
چرا برخ��ي چيز هاي م��ان بر مدار 
درس��تي نمي گردد، مرور سخنان 
وزي��ر كش��ور دول��ت روحاني در 
مجل��س، واكنش برخ��ي اعضاي 
مجلس نهم و صفحه هاي نخست 
روزنامه هاي ديروز كش��ور كفايت 
مي كن��د؛ وزي��ري ك��ه با س��ند 

»پول هاي كثيف« به مجلس مي رود اما از گفتن »حقيقت« 
ابا دارد، نمايندگاني كه به جاي »اصل« فساد تنها به دنبال 
كش��اندن وزير به زمين س��وخته و فرعي »پوزش خواهي« 
هستند و رس��انه هايي كه از يك س��اعت دفاعيه وزير تنها 
»عذر مي خواهم« را ش��نيده اند.به قاعده ،روز يكشنبه بايد 
پرسش نخست افكار عمومي، رسانه ها و نمايندگان مجلس 
اين مي بود كه »آدرس فس��اد كجاس��ت؟« و وزير كش��ور 
نيز هيچ رس��الت ديگري نداش��ت جز فاش گفتن آش��كار 
و بدون پرده پوش��ي آن، اما آنقدر ع��ادت كرده ايم به ناديده 
گرفتن فساد كه يكشنبه از راديو نش��نيديم وزير كشور به 
شكل رس��مي از »10 هزار ميليارد تومان« پول در گردش 
موادمخدر، »25 ميليارد دالر« قاچ��اق كاال، »20 ميليارد 
دالر« فرار ماليات��ي، »27 هزار خ��ودروي لوكس« وارداتي 
بدون پرداخت حق گمرك��ي و محموله هاي قاچاق  دارويي 
»30 ميلياردي و 50 ميليارد توماني« خبر مي دهد. رقم ها 
اصال كوچك و حقير نيستند، برخي از آنها در مقام مقايسه 
بزرگ تر و ويران كننده تر از فساد سه هزار ميلياردي و 9 هزار 
ميلياردي بوده و خواهند بود اما روز يكشنبه از 25 ميليارد 
دالر قاچ��اق كاال و 20 ميليارد دالر فرار مالياتي در س��ال و 
3 ميليارد دالر گردش پول موادمخدر در كش��ور هيچ كس 
نگران نش��د، حتي و حتي رس��انه ها كه وقتي اين رقم ها را 
مي شنوند، به قاعده بايد چشم هاي ش��ان تا بيخ گرد شود و 
پرسش و پرسش و پرسش را دستور كار خود قرار دهند اما از 
اساس اين آمارهاي رسمي را نديدند و آسان از آن گذشتند. 
اين را مي ش��ود يك خوش��بختي تم��ام عيار نامي��د براي 
آن »فرد 35 س��اله، 5 كالس درس خوانده« كه با ترانزيت 

موادمخدر »2300 ميليارد تومان« درآمد دارد...
ادامه درصفحه6 

تحليل روز

حق دسترسي آزاد به اطالعات در قانون
از عمر طرح موضوع دسترسي آزاد 
به اطالعات و همچنين قانونگذاري در 
مبحث آزادس��ازي اطالعات به عنوان 
يكي از بديهي ترين حقوق شهروندي 
در بس��ياري از كش��ورهاي جه��ان 
حدود نيم قرن مي گذرد. پيام و تاكيد 
اصل بر اين اس��توار اس��ت كه اصل، بر 
دسترس��ي آزاد عموم ب��ه اطالعات و 

اسناد است و شهروندان يك كشور مي توانند به اطالعات داخلي و 
خارجي و در برخي موارد ساير كشورها دسترسي داشته باشند و 
از آنها بهره برداري الزم را ببرند مگر آنكه اطالعات و اسناد مرتبط 
با امنيت كشور باشد. البته در بسياري از كشورها براي اطالعات و 
اسناد امنيتي نيز طبقه بندي و بازه زماني براي انتشار آنها در نظر 
گرفته شده است. در كشور ما قانون دسترسي آزاد به اطالعات در 
س��ال 1387 تصويب ش��ده و آيين نامه اجرايي آن پس از گذشت 
حدود پنج س��ال در آبان 1393 به تصويب هيات وزيران رس��يده 
است. مطابق اين قانون و آيين نامه اجرايي آن دستگاه هاي اجرايي 
كشور موظفند اطالعات مربوط به هر دس��تگاه را در اختيار كليه 
شهروندان قرار داده و از طريق پنجره و درگاه الكترونيكي منتشر 
كنند. در قوانين برنامه توسعه چهارم و پنجم نيز در اين خصوص 
مواد قانوني مرتبط تدوين ، تصويب و ابالغ ش��ده اس��ت. بر اساس 
قانون دسترسي آزاد به اطالعات ،موسسه عمومي يا خصوصي بايد 
درخواست دسترسي به اطالعات را در س��ريع ترين زمان ممكن 
پاسخ دهد. همچنين موسسات نمي توانند از متقاضي دسترسي 
اطالعات هيچ گونه دليل و توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كنند. 
بر اساس آيين نامه مصوب دولت، بايد سامانه الكترونيك متناسب 
با حجم درخواستي دسترس��ي به اطالعات و پاسخ به آن طراحي 
شده و تمامي موسس��ات مش��مول قانون در آن عضويت داشته و 
نيازمندي هاي مردم را تامين كنند. در اين قانون مس��ووليت هاي 
مدني و كيفري براي نقض حق دسترسي به اطالعات پيش بيني 
ش��ده اس��ت. يعني اينكه حتي تاخير در ارايه اطالعات كه باعث 
احتمال خس��ارت براي شهروندان ش��ود لزوم به جبران خسارت 
دارد و اگر مسوولي بخواهد موارد و اطالعاتي را از مردم مخفي كند 
و به دنبال اين اقدام خس��ارت متوجه ش��هروندان شود در صورت 
رسيدگي و مجرم شناخته شدن شخص، بايد فرد خاطي خسارت 
ادامه درصفحه4 وارده را جبران كند. 

نگاه روز حرفروز

امنيت يا امنيتي؟
بخشي از سخنان آقاي رييس جمهور در همايش 
فرماندهان نيروي انتظامي كش��ور، به مقوله امنيت 
اش��اره داش��ت، آنجا كه بيان ش��د: »برخي امروز به 
ما ايراد مي گيرند كه بن��ا بود اين دول��ت يك دولت 
پليسي نباش��د و فضاي امنيتي را كم كند پس چرا 
بودج��ه نيروه��اي مس��لح را دولت هر س��ال اضافه 
مي كند، مخصوصا در س��ال 94 كه بودجه نيروهاي 
مسلح با تصميم دولت افزايش بيشتري داشته، يكي 
از اشكاالتي كه در ذهن برخي ها مطرح مي شود، اين 
است، اما جامعه پليسي با جامعه داراي پليس خوب دو 
مقوله جداست. امنيت جامعه با امنيتي كردن جامعه 
دو مقوله جداست... ما در جامعه نياز به امنيت داريم 
و براي امنيت بايد هزينه كنيم«. تفاوت دو اصطالح 
امنيت و امنيتي در چيست؟ اين تفاوت را با يك مثال 
مي توان ش��رح داد. وقتي كه روز در خيابان هاي شهر 
گام برمي داري��م، به چه چيزهاي��ي توجه مي كنيم؟ 
به طور طبيعي ممكن است به مغازه ها نگاه كنيم، با 
همراهان خود بگوييم و بخنديم، يا ذهن ما متوجه و 
درگير يك مقوله اي ش��خصي يا اجتماعي باشد، به 
طوري كه ممكن است حتي اگر يك نفر آشنا از كنار ما 
رد شود متوجه او نشويم و به قول معروف در افكار خود 
غرق باشيم. تنها دغدغه اي كه در خود حس نمي كنيم 
مساله امنيت است. علت هم روشن است، زيرا امنيت 
با تمام و كمال وجود دارد ل��ذا آن را حس نمي كنيم. 
مثل ماهي تا وقتي كه در آب است از وجود آب اطالعي 
ندارد. نمونه ديگر موس��يقي فيلم اس��ت و بهترين 
موسيقي فيلم آن اس��ت كه وقتي فيلم را مي بينيم، 
متوجه موسيقي آن نشويم، هرچند اگر اين موسيقي 
قطع شود، فيلم ايرادي جدي پيدا مي كند. حال بياييد 
وارد جنگل و حيات وحش شويم. براي عبور امن بايد 
مسلح باش��يم و تمام توجه خود را معطوف به اطراف 
كنيم. هر آن ممكن است از پايين، باال، پشت و جلو يا 
چپ و راست مورد حمله قرار گيريم. حتي اگر چند نفر 
محافظ مسلح هم داشته باشيم باز هم بايد ششدانگ 
حواس خود را جمع كنيم تا مورد حمله ناخواسته اي 
قرار نگيري��م. وض��ع اول را وضعيت��ي داراي امنيت 
مي گوييم در حالي كه وضعيت دوم را وضعيتي امنيتي 
توصيف مي كنيم. امنيت، يعني آرامش را تامين كردن. 
در اين حالت بدون آنكه متوجه باشيم، امنيت به عنوان 
يك پديده، همه وجود و رفتارهاي م��ا را دربرگرفته 
است. در حالي كه وضع امنيتي يعني، تشديد نگراني 
و ترس. وضع امنيتي آن چيزي اس��ت كه در برخي 
مقاطع شهرها و مناطق زلزله زده با آن مواجه هستند. 
همه مي ترس��ند كه چه اتفاقي خواهد افتاد، هرچند 
مي دانند نيروهاي زيادي در پ��ي تامين امنيت آنان 
هستند، ولي اين نحوه تامين امنيت، به نحوي منشأ 
نگراني و ترس است. در وضع امنيتي، پليس همراه با 
تجهيزات امنيتي در شهر و محيط ديده مي شوند، و 
امنيت از خالل ديده شدن اين نيروها تامين مي شود. 
در حالي كه در فضاي امن، اصوال هيچ يك از اين مظاهر 
امنيتي ديده نمي شوند، اين امر بدان معنا نيست كه 
حضور ندارند، كه اگر حضور نداشتند، امنيت هم نبود.

اگر كسي در يك كشور امن مرتكب خالف و اقدامي 
ضدامنيتي شود، متوجه مي شود كه به چه سرعتي، 

مظاهر تامين امنيت در محل حاضر مي شوند... 
ادامه درصفحه15  

 قائل به سخت گيري در حجاب نيستم
 قائل به بي حجابي هم نيستم
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قيمت  استثنائًا 3000 تومان

 اگر در دوره مسووليت ما بابك زنجاني دوم توليد شود
ديگر صالحيت ماندن در سمت هاي مان را نداريم

گروه اقتصادي| موضوع برخورد با مفاسد اقتصادي اين روزها 
در صدر س��خنراني هاي دولتمردان قرار دارد. س��خنان نشان از 
اهتمام دولت دارد. روز گذش��ته معاون اول رييس جمهور در دو 
برنامه جداگانه خود كه صبح و عصر برگزار شده بود محور سخنان 
خود را به موضوع فساد اختصاص داد. اسحاق جهانگيري تاكيد 
كرد كه براي مبارزه با مفاس��د اقتص��ادي در دولت يازدهم هيچ 
خط قرمزي نداريم و با هيچ ش��خصي نيز رودربايستي نخواهيم 
داش��ت. او پولدار ش��دن برخي افراد از طريق زد و بندها را نشانه 
گرفت و صراحتا گفت: راه پولدار ش��دن زدو بند نيست. سخنان 
معاون اول رييس جمهور در شش��مين همايش ملي كار، بيشتر 
به افشاگري درخصوص عملكرد دولت قبل شبيه است. آنجايي 
كه از خالي ش��دن حس��اب ذخيره ارزي مي گويد كه اس��باب 
تحريم ايران را فراهم كرد. اين تنها بخش��ي از نقدهاي اس��حاق 
جهانگيري به جرياناتي بود كه منجر به فس��اد در كش��ور شده 
اس��ت. صحبت هاي جهانگيري را مي توان سيگنالي به اظهارات 
وزير كشور در خصوص فسادهاي گسترده  دانست كه ثبت بيش 
از چهار هزار ش��ركت با يك كد و تصويب سه هزار شركت با يك 
آدرس را مصداق��ي از اين روابط و زد و بندهاي فس��ادآور عنوان 
كرده ب��ود و حال جهانگيري در س��خنانش در همايش ملي كار 
نيز به وجه ديگر فس��ادها اش��اره كرده و گفت: بخش خصوصي 
بايد مطمئن ش��ود كه راه پولدار ش��دن زد و بند نيس��ت بلكه 
فعاليت سالم اقتصادي اس��ت. حرف هاي جهانگيري در نشست 
اعضاي كارگروه هاي ارتقاي س��المت نظام اداري دستگاه هاي 
اجرايي كشور تندتر بود. وي در اين نشست به دغدغه هاي بخش 
خصوصي نسبت به مبارزه با مفاس��د اقتصادي در كشور اشاره و 
اظهار كرد: يكي از دغدغه ه��اي اصلي بخش خصوصي برخالف 
آنچه كه برخي اظهار مي كنند، موضوع فس��اد اقتصادي و لزوم 
مبارزه با آن است. س��والي كه بخش خصوصي دارد اين است كه 
چطور مي شود فردي از سال 85 وارد صنعت شود و در سال 90 
سه هزارميلياردتومان اختالس انجام دهد. وي همچنين به آثار 
نامطلوب فساد در حوزه هاي مختلف در جامعه اشاره كرد و گفت: 
فساد بنيان هاي اقتصادي و اجتماعي كش��ورها را از بين مي برد 
و باعث ايجاد يك بيماري س��اختاري در كش��ور مي شود. فساد 
بزرگ ترين سرمايه اجتماعي يك جامعه كه اعتماد مردم است 

را از بين مي برد. 

چرا از تحويل دادن رابطان بابك زنجاني مي ترسيم؟
وي با طرح اين پرس��ش كه آيا فكر مي كنيم مي توان داستان 
بابك زنجاني را به راحتي از ذهن مردم پ��اك كرد؟ افزود: اين فرد 
دو ميليارد و 700 ميليون تومان از پول مردم را برده اس��ت و حال 
در زندان اس��ت و ما نمي دانيم كه اين پول چه شده است. با توجه 
به اينكه اين امكان وجود ندارد كه اين پول ظرف چند سال خرج 
ش��ود، اين پول حتما در جايي قرار دارد كه مسووالن قضايي بايد 
آن را بياورند. جهانگيري با بيان اينكه تا اين موضوع روشن نشود 
بابك زنجاني ها در كشور توليد مي شوند، تاكيد كرد: بايد مشخص 
شود كه چگونه بابك زنجاني وارد سيستم شده است و چه كساني 
او را حمايت كرده اند تا اين ميزان پول به دست آورند. چرا از اينكه 
اينها را تحويل دهي��م مي ترس��يم؟معاون اول رييس جمهور در 
ادامه صحبت هاي خود با اش��اره به تناس��ب ميان ميزان فساد در 
يك جامعه و مشاركت مردم در آن جامعه خاطرنشان كرد: ميزان 
فساد در يك جامعه به ميزان مشاركت مردم در نظام تصميم گيري 
و نظارت و كنترل بر رفتار مس��ووالن و نيز ميزان پاسخگويي آنها 
وابسته است. در هر دولتي كه مسووالن احس��اس كرده اند نبايد 
پاسخي بدهند و نظارتي بر آنها نيست چنين فسادهايي افزايش 

يافته است. 

مبارزه با فساد سياسي نشود
وي با اشاره به اظهارات برخي افراد در مورد وجود رانت و فساد 
در دولت اظهار كرد: دولت از اينكه ام��روز مي بيند با وجود اينكه 
هر كاري ك��ه انجام مي ده��د صددرصد مطابق قانون اس��ت، اما 
عده اي جار مي زنند كه اقدامات دولت غيرقانوني است خوشحال 
مي شوند؛ چرا كه مي بينند عده اي در حال كنترل كردن و نظارت 

بر دولت هستند. جهانگيري افزود: اينكه دستگاه ها احساس كنند 
از جاهاي مختلف كنترل و نظارت مي شوند به مصحلت آنهاست. 
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه در روند مبارزه با فس��اد 
اقتصادي بايد از اقدامات حاش��يه اي بپرهيزيم،  اظهار كرد: بايد از 
سياسي شدن مبارزه با فساد جلوگيري كرد و مسووالن امر مبارزه 

با فساد عزم شان بر مبارزه با فساد باشد. 

چطور در يك شعبه بانك،  625 مورد چك بالمحل صادر مي شود
جهانگيري همچنين به تعداد مس��ووالن حراستي و بازرسي 
و نظارتي در كش��ور و قوه اجراييه اش��اره و با انتقاد از وجود برخي 
كالهبرداري ها و نقض قوانين اظهار ك��رد: براي من به عنوان يك 
مسوول در جمهوري اسالمي قابل قبول نيست كه گفته شود در 
يكي از شعب بانك هاي استان كرمان 625 مورد چك بالمحل در 
طول پنج سال صادر ش��ده و نه تنها حراست و بازرسي آن بانك از 
اين موضوع مطلع نشده اند بلكه رييس بانك مدير استاني بانك و 
حتي رييس كل بانك مركزي نيز از اين موضوع خبردار نشده اند. 
چگونه مي شود جرمي به اين تعداد تكرار شود و مسووالن متوجه 

آن نشوند. 

در صورت تكرار بابك زنجاني صالحيت سمتم را ندارم
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه باي��د پاس��خگويي را ب��ر همه مكلف 
كنيم، گفت: من مطمئن هس��تم كه اگر خداي نكرده دركش��ور 
اتفاقي مانند اتفاق بابك زنجاني بيفتد، من ب��ه عنوان معاون اول 
رييس جمهور و وزير مربوطه به عنوان وزير دولت صالحيت هاي 
الزم را براي سمت خود نداريم. جهانگيري در ادامه صحبت هاي 
خود با تاكيد بر لزوم استفاده از سيستم هاي مدرن در روند مبارزه 
با مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: بايد سامانه هاي الكترونيكي 
به صورت جدي مورد توجه قرار بگيرن��د. وي با بيان اينكه بايد در 
هر كدام از دستگاه هاي دولتي گلوگاه هاي اصلي را بيابيم، بر لزوم 
نظارت و توجه مسووالن دس��تگاه ها بر دستگاه خود تاكيد كرد و 
گفت: در هيچ جايي فردي به جز مسووالن يك وزارتخانه نسبت به 

آن وزارتخانه آگاهي هاي الزم را ندارند. 

عده اي در كشور در حال انجام كارهاي عجيب و غريب هستند
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه نبايد بگذاريم مردم 
با عالمت ها و آدرس هاي غلط سرگرم ش��وند ،گفت: گاهي اوقات 
مش��اهده مي كنيم كه موضوعاتي آن قدر بزرگ مي شود كه گويا 
در كشور آقازاده اي وجود ندارد، نبايد عده اي در كشور عالمت هاي 
ناصحيحي بدهند. امروز عده اي در ح��ال انجام كارهاي عجيب و 
غريبي هس��تند و من از اين موضوع اطالع دارم. من اطالع دارم به 
ويژه درجاهايي كه صداي ش��ان خيلي بلند است چه اتفاقاتي در 

كنارشان در حال اتفاق افتادن است. 

گزارش تكان دهنده رييس مجلس به رييس جمهور
جهانگيري همچنين اظهار كرد: هفته گذشته رييس مجلس 
گزارش��ي به رييس جمهور ارايه كرد كه واقعا تكان دهنده است. با 
توجه به اينكه اين گزارش حتما در اختيار اعضاي كميسيون هاي 
مجلس قرار خواهد گرفت پيش��نهاد مي كن��م آنهايي كه گاهي 
مي گويند دو ميليارد دالر در دولت رانت ايجاد ش��ده است و پس 
از آن ما مشاهده مي كنيم چنين موضوعي صحت ندارد، گزارش را 
بخوانند. معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه اين كارنامه اي است 
كه از عملكرد دولت داده مي ش��ود، گفت: اميدواريم كه روز به روز 
كارنامه مسووالن جمهوري اسالمي بهتر شود. وي درپايان با بيان 
اينكه نبايد در كشور قبح فساد شكسته ش��ود، خاطرنشان كرد: 
روزي كه در مورد مقامات اول دولت اتهاماتي مطرح ش��د برخي 
مثل من كه بيرون از دول��ت بوديم مكررا مي گفتيم كه اگر چنين 
اتهاماتي صحت ندارد اعالم كنيد و اگر كه اين موضوعات صحيح 
است هرچه زودتر با آن برخورد كنيد تا قبح فساد شكسته نشود و 
بگذاريد كه فس��اد همچنان در ميان مسووالن كشور امري زشت 

باقي بماند. 
گزارش سـخنان معاون اول رييس جمهـور در همايش 

ملي كار را  در صفحه 4 بخوانيد.

 در اطالعيه اي 
پيرامون »پول هاي كثيف«

محمدجواد ظريف با جان كري، وزير 
امور خارجه امريكا ديدار و در اجالس 

بازنگري ان پي تي سخنراني كرد

فرمانده كل سپاه پاسداران:

 گفت وگو با رسول يونان
 شاعر و داستان نويس

مذاكرات هسته اي
 با چاشني ان پي تي

 آل سعود
 فرو مي پاشد

 اگر تهران را 
 از من بگيرند 

به شانگهاي مي روم
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ساسان آقاييالهام امين زاده٭

 بيشترين اثرات فساد 
در زندگي مردم است 

در واكنش به 
مفصلي  گزارش 
كه وزير كش��ور 
درباره فسادهاي 
گسترده و حجم 
در  آن  وس��يع 
مجل��س اراي��ه 
داده اس��ت، تنها 

مي توان گفت اين حجم از فس��اد در كشور 
يكي از تكرارنشدني هاي هزاره سوم است. 
گزارش وزير كش��ور گزارشي تكان دهنده 
است، وقتي سخن از نهادي به ميان مي آورد 
كه 27 هزار خ��ودرو لوكس را وارد كش��ور 
كرده و مالياتي براي آنه��ا پرداخت نكرده 
است، نهادي كه اساسا كارش رسيدگي به 
معيشت طبقه مستضعف اس��ت. يا وقتي 
صحبت از 25 ميلي��ون دالر درآمد قاچاق 
يا 200 ميليارد دالر فرار مالياتي در كشور 
به ميان مي آورد نش��ان مي ده��د كه ابعاد 
فساد بس��يار گس��ترده تر و تكان دهنده تر 
از آنچه تصور مي ش��د، اس��ت. واقعيت اين 
است كه فس��اد و اشكال گس��ترده آن در 
دولت قبل به اوج خود رس��يد و وضعيت بد 
اقتصادي و بحران هاي حاصل از آن شاهد 
اين مدعاست. در دولت قبل با وجود اينكه 
درآمد نفتي كشور به باالترين حد خود در 
تاريخ رسيده بود، اما ش��اهد ركود و بحران 
اقتص��ادي بوديم ك��ه خس��ارت و عوارض 
جبران ناپذيري را متوجه كشور و زندگي و 
معيشت مردم كرد.  از زماني كه وزير كشور 
افشاگري در زمينه پول هاي كثيف را آغاز 
كرد شاهد واكنش تند برخي از نمايندگان 
مجلس بوديم، واكنش��ي كه براي جامعه 

تامل برانگيز بود. 
ادامه درصفحه14

حسين راغفر

با ضياء موحد درباره شيخ اجل

 ب�ا آث�ار و گفت�اري از:  عل�ي باباچاه�ي، به�روز 
هوش�نگ  ميرش�كاك،  غريب پور،يوس�فعلي 
چالنگي، اس�ماعيل اميني، اكبر اكس�ير، فتح اهلل 
بي ني�از، محم�د صالح ع�ال، احم�د طالبي ن�ژاد، 
محسن باغبان، سيدعبدالجواد موسوي، مهدي 
كرم پور، سيداحمد محيط طباطبايي، محمدعلي 

سجادي، محمدرضا عبدالملكيان

در صفحات »اعتماد« مي خوانيد

يادداشت ها و گفتارهاي امروز:
6 اسداهلل اطهري  
7 ناصر فك�وري     
8 محم�ود ميرل�وحي    
11 جاويد قربان اوغلي  
16 سيد عليرضا هاشمي      
16 ويكتوريا   دانش�ور    
16 محمد حسين دانايي   

توضيح
روزنامه اعتماد در شـماره يكشنبه 
خود اقدام به انتشار متن سخنراني 
خانم دكتر سارا شريعتي در همايش 
مطالعـات اجتماعي ديـن پرداخت 
كـه نـام ايشـان در صفحه يـك به 
اشـتباه »سوسـن شـريعتي« درج 
شـد. بديـن وسـيله ضمـن اصالح 
اشتباه فوق الذكر از خانم دكتر سارا 

شريعتي پوزش مي خواهيم.

كرگدن منتشر شد

ز سعدي ستان تلخ داروي پند
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