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حاال همه از انتقال حیرت انگیز به تبریز مى گویند 

الگوي مشترك مبارزه با ایدز و فساد
مبارزه با فساد چه معنایی دارد؟ آیا گرفتن 
و بســتن و زدن افرادي که تخلــف کرده اند، 
به معناي مبارزه با فســاد اســت؟ آیا تهدید 
اخاللگران در بازار ارز و ســکه و کاال به معناي 
مبارزه با فساد اســت؟ بدون تردید مجازات 
مجرمان و خیانت کنندگان بــه اموال مردم و 
دولت؛ شــرط و جزو الزم مبارزه با فساد است 
ولی این کار نه تنها کافی نیست، بلکه انحصار 
مبارزه با فساد به اجراى مجازات این افراد، نه 
نتیجه بخش اســت و نه قابل تداوم، بلکه باید 

اقدامات دیگر را نیز معمول داشت.
چرا این ادعا را می کنیــم؟ قضیه مثل ایدز 
است. مبارزه با ایدز منحصر به درمان بیماران 
مبتال به ایدز نمی شــود. این مبارزه هم گران 
اســت و هم کم اثر. هرچند درمــان بیماران 
الزم است، ولی بیشتر از آن باید مانع از انتقال 
ایدز شد، که هم ساده تر اســت و هم ارزان تر. 
در حقیقت مبارزه اصلی با ایدز، پیش از ابتال 
به این بیماري رخ می دهد. مردم باید از همه 
شــیوه ها و کارهایی که ممکن است مبتال به 
ایدز شوند، پرهیز کنند. ربط این مثال به فساد 
چیست؟ هنوز یکی دوماه از تصمیم پرداخت 
دالر 4200 تومانی نگذشته بود که معلوم شد 
فساد فراوانی پشت آن شــکل گرفته است. 
حاال همه دنبال این هستند که افراد متخلف 
را بازداشت و مجازات کنند. درحالی که اقدام 
اصلی باید در نقد پرداخت دالري باشــد که 
حدود 4000 تومــان ارزان تر از قیمت واقعی 
آن بود. ریشه فســاد در این مقررات است. اگر 
دالر را به همان قیمت واقعی اش بفروشــند، 
دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد. هنوز از این 
تجربه زیانبار خالص نشــده بودیم که دوباره 

آن را در ابعاد کوچک تري اجرا کردیم. فروش 
خودرو با 70 میلیون تومان زیر قیمت بازار. این 
سیاست ها فسادزاست و سیاست گذاران باید 
از آن پرهیز کننــد. اینها به ضرر مردم و تولید 

است.
حاال فرض کنید که یک نفر متخلف و مجرم 
هم پیدا کردیم. یک نفر نه، صدنفر و  هزارنفر. 
رسیدگی به پرونده هاي این چنینی، ماه ها و 
سال ها طول می کشــد و مردم که نمی توانند 
صدها و هــزاران پرونــده را پیگیري کنند و 
خوشــحال از مجازات مجرم شــوند. مردم 
باید اثرات مبارزه با فســاد را در زندگی عادي 
خود ببینند. آنها باید شــاهد تغییر مقررات و 
سیاست ها شوند. بسیاري از این افراد فاسد نیز، 
قربانی این مقررات فسادزا هستند. هنگامی 
که دالر 4200 تومانی می دهیم، کیست که 
درخواســت خرید دالر را نکند؟ و کیست که 
جنس وارداتی آن را با قیمت آزاد نفروشــد؟ 
قطعا خیلی افراد کمی پیدا می شوند که چنین 
نکنند و معلوم هم نیســت که این کارشــان 
معقوالنه باشد. پس وقتی که هیچ نظارتی بر 
روابط سالم جنسی یا استفاده از سرنگ آلوده 
یا انتقال خون افراد آلوده به ویروس ایدز نداریم، 
باید منتظر باشــیم که بیماران ایدز با شتاب 
افزایش یابند و هرگونه اقدام براي درمان آنها 
پرهزینه و کم فایده خواهد بود، هرچند ضروري 
است. همچنین تا هنگامى که مقررات فسادزا 
را لغو نکنیم، افرادى پیدا خواهند شــد که از 
این مقررات سوء اســتفاده کننــد و این افراد 
کم نخواهند بود. کسانى که در شرایط عادى 
افراد سالم هستند ولى مقررات فسادزا موجب 

فاسدشدن آنان هم مى شود.
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حاشیه هاى دیدار جذاب استقالل - ذوب آهن؛
رحمتى جان حبیب زاده را نجات داد؟

گزارش «شهروند» از نخستین ماشین فروش کباب لقمه اى
در ایران  که زنان ارمنى سرپرست خانوار اداره اش مى کنند

لیال مهداد| جنب کوچه پشت مشــهدي کنار دیواري خزیده، به سمت سایه لم داده و چشم به 
شلوغی میدان  دوخته است. همه چیز، مرتب سرجایش است؛ ماست ها و ساالدها در یخچال سمت 
راست کنار هم چیده شده اند و نوشابه ها و آب معدنی ها، جایشان در یخچال کناري است که پشت به 
ماست ها و ساالدها کرده است . موتوري ها، راننده  تاکسی ها، رانندگان اتوبوس ها و فروشندگان مراکز 
تجاري خیلی وقت است که کامیون سیارى را مى شناسند که نخستین کباب لقمه اى سیار ایران است 

و گذري ها هم گاهی پشت میزهاي کوچک مربع  شکلش می نشینند...
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مروري بر خاطرات جذاب و شنیدنی 
داوطلبان جمعیت هالل احمر
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مادر سرکرده القاعده
براى نخستین بار سخن مى گوید

پسرم 
مه سا ا

درآوردن یک لقمه نان
با «موسیو ویگن»

آتش ســوزى از موتورســیکلتى که در 
پارکینگ بود، شــروع و در مجــاورت آن 
پیت هاى 60 و 20 لیتــرى ذخیره بنزین 
هم طعمه حریق شدند. پیت هاى بنزینى 
که از ترس قحطى یا افزایش قیمت بنزین 
در خانه اى در جاده دریاى روستاى فرح آباد 
سارى ذخیره شده بودند، عاملى شدند تا با 

گسترش آتش سوزى و...
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