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در تب پسابرجام
آنچه ديروز در سخنراني 
ماي��ك پومپئ��و، وزير 
خارجه امري��كا در مورد 
شني��ده ش�د،  اي��ران 
و  بي س��ابق���ه ت�رين 
تندترين اظهاراتي است 
كه من تاكن��ون از يك 
وزير خارج��ه امريكا در مورد ايران ش��نيده ام. 
من چندين سال است كه گفته ها و بيانيه هاي 
مقام هاي امريكايي در رابطه با اي��ران را دنبال 
مي كن��م و تاكن��ون نديده بودم ك��ه يك وزير 
خارجه اياالت متحده امريكا به چنين شيوه اي 
در مورد اي��ران صحبت كن��د، حتي من بعيد 
مي دانم چنين اظهارنظرهايي از س��وي وزير 

خارجه امريكا در مورد كوبا هم بيان شده باشد. 
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سيد محمد صدر درگفت و گو با » اعتماد«: 

تعطيلي بازداش��تگاه كهري��زك خبر خوب 
ديروز بود. بازداشتگاهي پرحاشيه كه جايگاه 
منفي در اذهان مردم دارد و خاطره بدي براي 
همه ما به جاي گذاش��ت. اتفاقات و حوادثي 
كه پس از انتخاب��ات س��ال 1388 رخ داد به 
ويژه درگذش��ت س��ه جوان در بازداش��تگاه 
كهريزك همه مردم و مسووالن را متاثر كرد 
و حتي حادثه كهريزك باعث ش��د مقام معظم رهبري هم نسبت به 
آن واكنش نش��ان داده و توصيه هاي الزم را داشته باش��ند. از همين 
روي مي توان به جرات گفت تعطيلي بازداشتگاه كهريزك خبر خوب 
ديروز بود كه حتما با اس��تقبال جامعه مواجه خواهد ش��د.اما نبايد 
فراموش كرد كه اين خبر خوب تمام ماجرا نيست و نبايد تصور كرد 
تعطيلي يك بازداشتگاه همچون كهريزك پايان كار است. نظارت بر 
شرايط داخلي زندان ها و بازداشتگاه ها به ويژه در شرايط بحراني و در 
جهت تامين حقوق زندانيان كه در قانون نيز به آن اشاره و تاكيد شده 
موضوعي است كه به طريق اولي از تعطيلي يك بازداشتگاه اهميت 
بيش��تري دارد و بايد در اين جهت گام هاي موثري برداشته ش��ود.

در قان��ون به صراحت تاكيد ش��ده كه بازداش��تگاه ها باي��د زيرنظر 
س��ازمان زندان ها فعاليت كنند و بايد با زندانيان بر اساس آيين نامه 
داخلي زندان ها رفتار و حقوق ش��ان رعايت شود. در زماني كه حادثه 
كهريزك رخ داد بحث هايي مطرح شد كه اين بازداشتگاه براي اشرار 
تعبيه شده  و زندانيان اتفاقات پس از انتخابات به اشتباه به اين مكان 
منتقل ش��دند در حالي كه بايد به اين نكته توجه كرد زنداني حتي 
اگر با عنوان شرارت دستگير شده باشد از حقوقي برخوردار است كه 
بايد رعايت شود و به صورت كلي بر ش��رايط زندانيان نظارت كافي و 
وافي وجود داشته باشد كه منجر به حادثه  اي نشود.حادثه كهريزك 
براي همه ما دردناك بود و خبر تعطيلي آن با استقبال مردم مواجه 
مي شود اما به نظر مي رسد در طول اين سال ها و بعد از اين اتفاق ميزان 
مراقبت ها و نظارت ها بيشتر شده است گرچه در ماه هاي پاياني سال 
96 چند مورد خودكشي در ميان بازداشتي ها داشتيم كه اين اتفاق 

هم جاي سوال داشت و نش��ان داد هنوز و همچنان 
نيازمند افزايش نظارت ها و مراقبت ها از سوي سازمان 

زندان ها هستيم.البته بايد توجه داشت كه معضل ساختمان و محل 
نگهداري زندانيان جدي است. 

خبر خوب تعطيلي كهريزك 
نگاه روز
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محمد  كاظمي

ميان رخنه فساد در يك كشور و نبود يا نقص 
ش��فافيت حس��اب هاي عمومي و خصوصي 
موجود در آن كش��ور ارتباط مس��تقيم وجود 
دارد. كشوري از فس��اد دورتر خواهد بود كه بر 
وضعيت هاي حس��اب هاي موجود خ��ود در 
بخش هاي عمومي و خصوصي روشنايي افكند 
و هيچ نقطه تاريكي را براي سوء استفاده در هر 
دو بخش بازنگذارد. در بخش خصوصي، دولت بايد نسبت به وضعيت 
حساب هاي تمام شهروندان از اطالعات كامل برخوردار باشد. چنين 
چي��زي راه را بر درآمدهاي نامش��روع و فرارهاي مالياتي كنش��گران 
بخش خصوصي تنگ خواهد كرد، مانعي ج��دي را پيش روي پديده 
پولشويي در كشور قرار خواهد داد و نيز بهره مندي غيرمشموالن را از 
حمايت هاي مالي دولتي نظير يارانه هاي نقدي ناممكن خواهد ساخت. 
 اطالعات حس��اب هاي ش��هرونداني كه در بخ��ش خصوصي فعالند 
محرمانه نزد دولت محفوظ خواهد ماند و هيچ گاه، جز در موارد مصرح 
قانوني، در اختيار عموم قرار نخواهد گرفت. اما اطالعات حساب هاي 
آن دسته از افرادي كه كارگزاران و مديران بخش دولتي هستند، بايد 
همواره در دسترس عموم قرار داش��ته باشد. هر كس مايل به خدمت 
براي مصالح عمومي ا ست بايد اطالعات تمام حس��اب هاي خود را در 
اختيار عموم قرار دهد تا در طول زمان معين ش��ود كه چه تحولي در 
وضعيت مالي او رخ داده اس��ت. در اينجا مقصود داشتن اطالعات در 
مورد ميزان درآمد است نه در خصوص نحوه هزينه آن كه قطعا امري 
خصوصي  است. نحوه تبديل درآمد كارگزاران و مديران دولت به ثروت 
همراه با وضعيت ثروت هاي آنان پي��ش از ورود به عرصه عمومي نيز 
بايد بر عموم آشكار باشد. بدين صورت، مردم همواره از وضعيت تمام 
درآمدها و ثروت هاي كارگ��زاران و مديران بخش دولتي آگاه خواهند 
بود. به عنوان مثال، فردي كه براي اولين بار نماينده مجلس مي شود و 
پا به عرصه خدمات دولتي مي گذارد، پيش از آغاز به كار بايد وضعيت 
تمام ثروت هاي خ��ود را و در طول كار بايد وضعي��ت تمام درآمدهاي 
خود را براي مردم آشكار سازد. بايد همواره روشن باشد كه هر كس با 

چه وضعي از ثروت به دولت راه مي يابد و با چه وضعي 
احتماال از دولت دور مي شود. دولت خود نيز بايد تمام 

اطالعات را در خصوص درآمدهاي ملي در تم��ام بخش ها در اختيار 
شهروندان قرار دهد. 

ضرورت شفافيت 
سياست
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مجيد  وحيد

بس��ياري ب��ر اي��ن عقيده ان��د ك��ه »صنايع 
كوچك و متوس��ط« راه توس��عه اقتصادي و 
صنعتي كشور اس��ت و در اين روزگار سخت 
و س��خت تر به ما كمك مي كند. اينكه صنايع 
كوچك و متوسط سرمايه كمتر، اشتغالزايي 
بيش��تر، مديريت س��هل تر و ك��م هزينه تر، 
انعطاف پذيري بيش��تر در مقاب��ل خطرات و 
مش��كالت و حتي كاهش دهنده فاصله طبقات��ي و كمك كننده به 
توزيع درآمد و محروميت زدايي و... محس��نات ديگري اس��ت شكي 
نيست. اما چنانكه ذكر ش��د اين ويژگي ها در صورت تحقق شرايطي 
عينيت مي يابد. اولين و مهم ترين شرط »اقتصادي« يا درست تر آنكه 
»رقابتي« بودن اين بنگاه هاس��ت كه الزمه اين امر وجود سياس��ت 
صنعتي مشخص و منسجم و عقالني است. در واقع اينكه مجموعه اي 
از حدود 84 هزار بنگاه ها صنعتي كوچك و متوسط در بيش از 100 
رش��ته صنعتي در پهنه اي وس��يع و بدون تمركز و به ص��ورت غالبا 
پراكنده و بدون در نظر گرفتن آمايش سرزميني و دسترسي به منابع 
آب و انرژي و زيرساخت هايي همچون جاده و بند و فرودگاه و... بدون 
نقشه مشخص و از پيش انديشيده و طراحي شده گردهم آمده اند نه 
فقط مشكل گشا نيست كه چه بسا مشكل ساز هم باشد و به تعبيري 
نه آنكه قاتق نان مان نيست كه متاس��فانه مي تواند قاتل جانمان هم 
باش��د. چنانكه هر از چند گاهي تحت عناوين��ي همچون »كمك به 
واحدهاي زودبازده«، »رونق توليد« و »بازس��ازي و نوسازي صنايع« 
طرح هاي تهيه و هزاران هزار ميليارد ريال و دالر در قالب تس��هيالت 
كم بهره براي س��رپا نگه داش��تن بس��ياري از اين بنگاه ها كه توجيه 
اقتصادي ندارند صرف مي شود. در همين يكي، دو روز اخير در خبرها 
آمده بود كه »دو طرح رونق توليد و بازس��ازي صنايع از سوي وزارت 
صنعت به ستاد اقتصاد مقاومتي ارسال شده و منتظر تصميم گيري 
معاون اول رييس جمهوري است« )رسانه ها – 97/2/29(. اعتبار مورد 
درخواست براي اين طرح ها حدود 30 هزار ميليارد تومان است. رقمي 
بسيار بزرگ كه وقتي با رقم تخصيص داده شده در سال گذشته يعني 

حدود 17 هزار ميليارد تومان جمع مي شود ابعاد آن 
اعجاب انگيزتر هم مي ش��ود و دريافت كنندگان اين 

تسهيالت - يا در صف انتظار - را از گروهي اندك از بنگاه هاي كوچك 
و متوسط صنعتي كشور به اكثريت غالب افزايش مي دهد. 

پيوند با جهان
اقتصاد

حسين  حقگو

س��فرهاي اخير كه چه به تهران و چه به اروپا 
انجام مي شود در راس��تاي بررسي امكانات و 
احتماالت اس��تمرار روابط تجاري و بازرگاني 
ايران و اروپا پس از خ��روج امريكا از برجام و از 
سرگيري تحريم هاي ثانويه امريكا عليه ايران 
است. س��فر ميگل آرياس كانيته، كميسيونر 
انرژي اتحادي��ه اروپا و ديدارهاي��ي كه با وزير 
نفت، وزير امورخارجه و رييس س��ازمان انرژي اتم��ي اتحاديه اروپا 
داشت نيز در همين راس��تا بود. در واقع ايران و اروپا سرگرم بررسي 
راهكارهايي هس��تند كه بتوانند تحريم هاي امريكا را براي استمرار 
فروش نفت ايران به كش��ورهاي اروپايي و واريز درآمدهاي حاصل از 
آن به حساب هاي ايراني بي اثر كنند. مي توان گفت كه اين ساده ترين 
بخش مذاكرات اقتصادي ايران و اروپا پ��س از خروج امريكا از برجام 
اس��ت، چرا كه بخش ديگر مذاك��رات كه مربوط ب��ه ترغيب كردن 
شركت ها و كمپاني هاي اروپايي براي استمرار همكاري با شركت هاي 
ايراني، س��رمايه گذاري در صنايع ايران و ص��ادرات و واردات از ايران 
است، نسبت موضوع انرژي بسيار س��خت تر خواهد بود. نفت خام و 
انرژي به اين دليل كه بيشتر يك موضوع حاكميتي است و دولت هاي 
اروپايي در حوزه انرژي اختيارات بيشتري نسبت به حوزه هاي ديگر 
اقتصادي دارن��د. در حوزه انرژي دس��ت اتحاديه اروپ��ا و دولت هاي 
اروپايي براي مذاكره بازتر است و دولت ها راحت تر مي توانند در مورد 
آن مذاكره كنند و به نتيجه برس��ند. اما بخش ه��اي ديگر به دليل 
خصوصي بودن اغلب شركت هاي اروپايي و نگراني آنها از جريمه هاي 
احتمالي دولت امريكا و شيوه هاي جبران چنين آسيب هايي، قطعا در 
ادامه مذاكرات ميان ايران و اتحاديه اروپا مورد توجه قرار خواهد گرفت 
و مسير طوالني و پيچيده  تري براي راضي كردن و ترغيب شركت ها 
و بانك هاي خصوصي اروپا براي هم��كاري با ايران وجود دارد. بحثي 
كه در سفر كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا با مقام هاي ايراني انجام شد، 
در مورد اس��تمرار خريد نفت اروپا از ايران و نحوه پرداخت پول آن به 
تهران است و فعال راهكاري كه مطرح شده واريز درآمدهاي ايران از 

فروش نفت و ميعانات گازي به حساب بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران است. آنچه از روند تحوالت 

برداشت مي شود اين است كه دو طرف نشان داده اند اراده جدي براي 
به سرانجام رساندن اين مذاكرات دارند. 

هزينه هاي همكاري اروپا با ايران
جهان
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مدتي اس��ت اعتراضات صنفي اصناف و اقشار 
مختلف در گوشه و كنار كشور تقريبا همه روز 
خبرساز شده است. سال هاي گذشته به داليل 
مختلف وسعت و تنوع اعتراضات به اين اندازه 
نبود اما در ميان اين اصناف و اقشار بيش از دو 
دهه اس��ت كه معلمان با هويت مشخص تر و 
بيشتر تحت عنوان تش��كل ها به ويژه تشكل 
كانون صنفي معلمان دست به اعتراض و به طور خاص تجمع مي زنند. 
آخرين بار 20 ارديبهشت گذش��ته شاغالن و بازنشستگان فرهنگي 
در تهران و شهرس��تان ها با تجمع مقابل مجل��س و ادارات آموزش و 
پرورش فهرس��ت مطالبات تكراري خود را ارايه داده و فرياد اعتراض 
سردادند؛ فرياد كه نه بلكه يك حضور ساكت اما مظلومانه و معترضانه. 
اين بار هم معلمان در تهران مانند بيش��تر موارد قبلي با برخوردهاي 
امنيتي و قضايي مواجه شدند و تعدادي بازداش��ت و با كفالت آزاد و 
يكي از فعاالن هم كه به تازگي با قيد وثيقه آزاد ش��ده بود روانه زندان 
شد. اين برخوردها مثل ليست مطالبات معلمان تكراري است اما اين 
دو تكرار يك وجه تفاوت اصلي با هم دارن��د. تكرار مطالبات معلمان 
در اصل نش��انه رفتن ريش��ه هاي اعتراض و نارضايتي معلمان است 
ولي تكرار برخوردهاي امنيتي مقابله و مبارزه با معلول هاي ناامني و 
اعتراض است. نمي دانم چرا وقتي مسووالن امنيتي متغيرهاي ناامني 
را مورد بررسي قرار مي دهند در تحليل هاي خود بيشتر به سراغ ريشه 
نارضايتي ها و اعتراضات نمي روند و چرا بيش از آنكه با علت ها مقابله و 
مبارزه كنند با معلول ها مي جنگند؟واقعا وقتي معلمان و اعتراضات آنها 
به داليل امنيتي مورد هجوم قرار مي گيرند به امنيت كشور و جامعه 
بيشتر لطمه وارد مي كند يا وقتي كه حل مشكالت معلمان آنقدر به 
تاخير مي افتد كه آنان مجبور به اعتراض مي شوند. يك تحقيق ساده 
و يك پژوهش معمولي هم دس��ت اندركاران امنيتي را به اين نتيجه 
خواهد رساند كه نگاه جامعه به معلمان اصال نگاه ضد امنيتي نيست 
و كمتر كسي پيدا مي ش��ود كه با اعتراضات معلمان احساس نا امني 
كند. حال اين پرسش پيش مي آيد كه اگر مردم از اعتراضات معلمان 

احساس ناامني نمي كنند پس با كدام تحليل امنيتي 
با اعتراضات صنفي معلمان اينگونه برخورد مي شود؟ 

و كدام متغيرهاي ضد امنيتي در كنشگري معلمان اين خطر را براي 
مسووالن امنيتي ايجاد مي كند؟

برخورد با علت يا معلول
جامعه

ادامه در صفحه
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محمد  داوري

مصيبت درگذش�ت پدر بزرگوارتان را تس�ليت گفت�ه، براي آن 
مرحوم غف�ران و آمرزش الهي و براي ش�ما و بازمان�دگان صبر و 

سالمتي مسالت دارم.

 برادر گرامي
 جناب آقاي مصطفي مواليي

الياس حضرتي

2

واكنش رييس جمهور به 
سخنان وزير خارجه امريكا: 
 شما چه كاره هستيد كه 
 براي ايران و جهان 
تعيين تكليف كنيد؟

روزنامه اعتماد در راستاي حمايت از توليد داخل وظيفه خود مي داند 
تا در تبليغ و ترويج كاالي ايراني توليد كنندگان را ياري كند. لذا براي 

درج آگهي كاالي ايراني تسهيالت ويژه اي را در نظر مي گيرد.

حمايت از توليد داخلي

تلفن:66429409
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