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يادداشت ۲

حاشيه  نوي�

این مردم نازنین

سوت بزن بازرس! 

سیاوش باقى| فرمانده محترم ناجا با اشــاره به گالیه مندى 
برخى از شهروندان مبنى بر اجراى طرح ناظر و ارسال پیامک براى 
صاحبان خودرو ها مى گوید: «نیــروى انتظامى حافظ ارزش هاى 
انقالب اسالمى است، به همین منظور با متخلفان کشف حجاب 
برخورد مى شود. کشف حجاب جرم اســت و با متخلفان برخورد 
مى شــود، اما چنانچه افراد اعتراض داشته باشند، فرم اعتراض پر 

کنند تا به آن رسیدگى شود.»
ســردار اشــترى با تأکید بر این که اجراى طــرح ناظر یکى از 
اولویت هاى ناجا اســت، مى افزاید: «برهمین اساس چنانچه براى 
افراد پیامک اشتباهى ارسال شده باشد، به اعتراض افراد رسیدگى 

مى شود، اما اجراى این طرح ابالغ قانون است.»
درباره این طرح و شــکل اجراى آن در روزهاى گذشته مباحث 
مختلفى مطرح شده و بسیارى از شهروندان و کارشناسان که شامل 
حقوقدانان و نمایندگان مجلس هم مى شوند، به آن ایراداتى را وارد 
مى دانند. متن خبر هم در واقع پاسخ سردار اشترى به گالیه هاى 
مردم است که یعنى ناجا از این گالیه ها و مشکلى که براى مردم به 
وجود آمده، مطلع است. در توضیح جناب اشترى براى اجراى این 
قانون مواردى ذکر شــده که به نظر مى رسد نیاز به بررسى بیشتر 

دارد.
اول این که جناب اشترى به درســتى گفته اند نیروى انتظامى 

حافظ ارزش هاى انقالب اسالمى است و به همین جهت با متخلفان 
برخورد مى شود. شــاید الزم باشــد یک بار دیگر بر این حقیقت 
تأکید کنیم که مهمترین رکن انقالب اسالمى در کنار اسالمیت، 
جمهوریت بوده. همه تعاریفى که از ابتداى انقالب از نظام ما ارایه 
شــده، تکیه آن بر رأى و نظر مردم است و همه انقالبیون شهادت 
مى دهند که این انقالب براساس احترام به انسان و شأن شهروندان 
برپا شده است. شاید براى توضیح این مفهوم به صحبت هاى محمد 
قمى نماینده مجلس ارجاع بدهیم که دو روز قبل در تأکید بر این که 
دانشجویان نخبه نباید کشــورهاى دیگر را براى زندگى انتخاب 
کنند، گفته بود: «ارزشــى که در ایران براى انسان، حقوق انسان و 
اعتالى آدمى قایل هســتند، در جاى دیگرى نمى توان یافت.» به 
نظر مى رسد ارزش مورد نظر جناب قمى و همه بنیانگذاران انقالب، 
ایجاب مى کند خدمتگزاران به مردم، حتى در اجراى شدیدترین 
قوانین، شــأن و حرمت شــهروندان را رعایت کنند. اتفاقى که در 
لحظه تسلیم محمدعلى نجفى به نیروى انتظامى شاهدش بودیم 
و تمجید و تقدیر از این رفتار را به دنبال داشت. اگر ارزش هاى نظام 
را به گونه اى جلوه دهیم که با احترام گذاشتن به شخصیت و اعتبار 
افراد در تعارض باشد، نه باالبردن ارزش نظام و انقالب برده ایم و نه 

شایسته مردم خوب کشورمان است.
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پلیس هاى سوت زن انگلیسى سوژه اى شدند براى آمریکایى ها 
که بتوانند جلوى فساد را در سازمان ها و مملکتشان بگیرند. و 
مثل  همیشه آن جا بود که سوت زن ها متولد شدند. اینور دنیا اما 
ما وظیفه اى داشتیم به نام امر به معروف و نهى از منکر که این 
سال ها  خالصه شــد در زلف این و آن و دست آخرش یک ون و 
چند فریاد! حاال که فساد و  رشــوه و پول درآوردن از جیب این 
و آن شده است راهکار زندگى برخى ها هر طبقه اى مى  خواهد 
خودش را به طبقه باالتر برساند و چون نه شفافیت وجود دارد 
و نه شایسته ساالرى، همه گازش را مى گیرند که ره صد  ساله را 
یک شبه طى کنند؛ از خاورى تا بابک زنجانى و این دست آخر 
داماد الکچرى فالنى!  حاال که سالمتى در کار سازمان ها ونهادها 
و جامعه نیست و دولت الکترونیک هم کارى از پیش نبرده، چاره 
کار شاید همان فرمول  غربى هاست. امروزه نمایندگان سازمان 
شــفافیت بین الملل که مقر آن در برلین است، به حکومت ها 
توصیه مى کنند قانونى  براى حمایت از کســانى که در رابطه با 
ناهنجارى ها افشــاگرى مى کنند، وضع کنند. حتى در برخى 
کشورها براى افراد افشاگر محافظ  مى گذارند. بررسى هاى این 
سازمان نشــان مى دهد افشــاگرى عمومى در مبارزه بافساد، 
موثرترین روش مقابله با فساد در جهان  تاکنون است، به گونه اى 
که طبق برخى آمارها، 55 درصد از فسادهاى کشف شده مربوط 
به این روش و 45 درصد دیگر  مربوط به چندین روش متداول 

دیگر (مثل حسابرسى، بازرسى، نظارت، بازدید سرزده، ابزارهاى 
کنترلى الکترونیکى و...) بوده  است . 

اینجا اما ما تا قبــل از دیروز که بگوییم حاال وقت ســوت زدن 
شده است، چه کرده ایم؟ خیلى خالصه اش را مى توان در ماجراى 
 یاشار سلطانى دید. همان ســرآغاز بحث در مورد قانون سوت زن 
در ایــران. در پرونده امالك نجومى، روزنامه نگارى که ســوت  زد، 
بعد از رسانه اى کردن اســناد مربوط به جنجال خانه هاى نجومى 
و شهردارى بازداشت شــد. وبگاهِ معمارى نیوز که متعلق به او  بود، 
فیلتر شد. سپس به 5سال حبس محکوم شد. به مدت 2 سال هم 
از عضویت در احزاب، گروه ها، دسته هاى سیاسى، فعالیت  در فضاى 

مجازى و رسانه ها و مطبوعات و خروج از کشور محروم شد.
شاید گیر موضوع این بود که اسناد و مدارك تخلفات، قبل از آن 
که در قالب گزارش هاى سوت زنى تحویل مراجع قضائى شود،  در 
رسانه هاى عمومى منتشر شد، چون شاید به زعم افشاگر شاید امیدى 
به روش هاى رسمى نبوده اســت. از یک سو با ایجاد جنجال هاى 
 خبرى، قضاوت در مورد صحت و سقم موضوع سوت زنى دشوار شد 
و از ســوى دیگر این پرونده تبدیل به سوژه اى شد که  جناح مقابل 
براى روکم کنى اش بحث حقوق هاى نامتعارف را پیش کشــید و
آن طرف ترش هر دو ســوژه، محورشــوى مضحک  انتخاباتى در 

مناظرات تلویزیونى تا آن جا که حال مردم بد شد. 
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يادداشت

ضرورت واقع بینى درباره اهداف و نتایج سفر نخست وزیر ژاپن به ایران

آبه؛ هم در پى میانجیگرى و هم تأمین منافع ژاپن

مجید رئوفى
پژوهشگر سیاست گذارى 
وتحلیل هاى حوزه انرژى

تقریبا دو سال پیش بود که خبر رسید 
قرار است نخست وزیر ژاپن، آبه شینزو به 
ایران بیاید و در دوران پسابرجام مراودات 
ایران  و ژاپن به عنوان یکى از متحدان آمریکا 
و یکى از دوستان باسابقه ایران وارد مرحله 
جدیدى شود.  ســال گذشته نیز این خبر 
تکرار  شد اما آن اخبار محقق و سفر آبه به 
ایران انجام نشد. هرچند روحانى و آبه در 
حاشیه نشســت مجمع عمومى سازمان 
ملل متحد با  یکدیگر دیــدار صمیمانه و 
مثبتى داشــتند و قرار بر تدوین نقشه راه 
10ســاله افزایش مراودات میان دوکشور 
مطرح شــد، اما شــرایط  مطابق میل و 
هدفگذارى ایران و ژاپــن پیش نرفت. با 
خروج ترامپ از برجام، ژاپن عمال به عنوان 
یکى از متحدان آمریکا  نتوانســت در این 
مســیر جدید با ایران گام بگذارد و پیش 
برود. با وجود کاهــش جنگ لفظى بین 
ایران و آمریکا طى هفته هاى اخیر،  تحریم 
شــرکت هاى پتروشــیمى ایران توسط 
آمریکا خوش بینى هاى معطوف به نرمش 
آمریکا را کنار زد. با این اوصاف، انجام سفر 
 نخســت وزیر ژاپن به کشورمان آن هم در 
زمانه تداوم فشارهاى ایاالت متحده به ایران 
یک اتفاق بسیار مهم است. اهمیت این سفر 
 وقتى دوچندان مى شود که نقل قول اخیر 
رسانه هاى ژاپنى از ترامپ پس از دیدار با 
«آبه» در ژاپن را نیز درنظر آوریم که از  سفر 
او به ایران حمایت کرده بود. عالوه بر این، 
تماس تلفنى آبه با ترامپ پیش از سفر به 
تهران نیز بر این موضوع صحه  مى گذارد که 
یکى از مهمترین اهداف سفر نخست وزیر 
ژاپن به ایران، میانجیگرى میان آمریکا و 
کشورمان در جهت کاهش تنش ها  و ایجاد 
صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس است. 
بى تردید نزدیک شــدن به مهلت دوماهه 
ایران براى توقف برخــى از اقدامات خود 
 در برجام درصورت محقق نشدن تعهدات 
بانکى و نفتى اتحادیه اروپا، یکى از دالیل 

نگرانى ژاپن و ســایر کشورهاست.  ژاپن 
از ابتداى خروج ترامپ از برجام نســبت به 
حفظ برجام تأکید و وزیرخارجه این کشور 
در همان زمان در بیانیــه اى اعالم کرد  که 
ژاپن به حمایت از برجام که به تقویت رژیم 
بین المللى عدم اشــاعه و ثبات خاورمیانه 
کمک مى کنــد، ادامه خواهــد داد و ژاپن 
 براى حفظ برجــام در ارتبــاط نزدیک با 
طرفین مربوطه باقى خواهد ماند. اما همه 
اینها به معناى ایجــاد انتظارات غیرواقعى 
درباره  اهداف و نتایج این سفر مهم نیست 
و در این باره باید واقع بینانــه برخورد کرد. 
در شرایط حاضر، هیچ نشــانه اى مبنى بر 
بازگشــت  ترامپ به برجــام و حضور ایران 
پاى میز مذاکره با ترامپ دیده نمى شــود. 
بنابراین خوشبینى افراطى نسبت به اهداف 
ســفر آبه به  تهران در ارتباط با آب شدن یخ 
روابط خصمانه میان ایران و آمریکا متصور 
نیست و صرفا باید به گشایش هایى در فشار 
حداکثرى  ایاالت متحده به ایران در ارتباط 
با مشــتریان نفت کشــورمان امیدوار بود. 
عالیمى وجود دارد که نشان مى دهد ممکن 
است روابط  اقتصادى میان ژاپن و ایران تا حد 
مناسبى ارتقا یابد.  دولت ژاپن مدتى پیش و 
البته پیش از عدم تمدید معافیت خرید نفت 
ایران، با ادامه پوشش بیمه براى واردات نفت 
از ایــران به مدت  یک ســال دیگر موافقت 
کرد. تمدید پوشش بیمه براى واردات نفت 
از ایران تا اواســط فروردین  ســال 99 قابل 
اجرا خواهد بود. از  سویى خبر رسیده که به 
تازگى قرارداد میان شــرکت خودروسازى 
میتسوبیشــى با نماینده ایرانى اش تمدید 
شــده اســت، ضمن این که  ژاپــن یکى از 
مشتریان ســنتى نفت خام سنگین ایران 
و پنجمین کشــور پاالیشگاهى دنیاست و 
پاالیشگاه هاى این کشور طى دهه ها با  نفت 
ایران، محصوالت پاالیشــى خود را تولید 
کرده اند و تغییر نوع نفت در کیفیت و هزینه 
تولید این پاالیشــگاه ها موثر است، ضمن 
 این که این پاالیشــگاه ها امــروز مى توانند 
نفت ایران را ارزان تر از ســایر نفت هاى بازار 

و ارزان تر از قیمت  اصلى نفت ایران بخرند.
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تکذیب مى کنیم؛ موسیقى ممنوع نشده
مدیران آموزش و پرورش در گفت وگو اختصاصى با «شهروند»: 
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یکى از مسئوالن:
اصناف در تهران

حق حیات شبانه ندارند

   صفحه 16

اصناف: فعال 
روزها هم همچین 

امکانی نداریم!

 رحمتى و حسینى براى 
جدایى کورس گذاشتند

   صفحه 3

شینزو آبه
در نخستین روز سفر به ایران
با رئیس جمهورى دیدار کرد

آغاز یک دیالوگ
کامال شرقی


