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مرور مهم ترين رويدادهاي سال گذشته   

 سالنامه»  اعتماد«  را
تا پايان فروردين 97  از كيوسك هاي مطبوعاتي  بخواهيد

والدت امام حسين )ع( و روز پاسدار مبارك باد

چند نفر از خوانندگان اعتماد، كتبي و شفاهي 
از تيت��ر و عكس صفح��ه اول روز پنجش��نبه 
97/1/23 گله كردند و آن را مغاير با ارزش هاي 
ديني و اسالمي تشخيص دادند. براي عده اي 
از مخاطبان روزنامه سوءتفاهم پيش آمده بود 
كه ما از سر صدق و همدلي تعبير »اعدام كنيد« 
را منتش��ر نكرده ايم بلكه تلويح��ا به حضرت 
آيت اهلل العظمي مكارم شيرازي انتقاد كرده ايم و به نوعي شأن و منزلت 
مرجعيت ش��يعه را نديده گرفته ايم. بعضي از ارادتمن��دان به آيت اهلل 
نيز زنگ زدند و عكس��ي را كه ما چاپ كرده بوديم نامناسب دانستند. 
حتي به تحليل و نشانه شناسي روي آوردند و معناهاي خطرناكي را از 
عكس اس��تنباط كردند. عده اي هم نه عكس كه تيتر به كام شان تلخ 
آمده بود و به ما معترض ش��دند كه چرا تعبير »محاكم��ه كنيد« را از 
تيتر انداخته ايد؟... مجموع اين اعتراض ها و انتقادها، بلكه سوءتفاهم ها 
مرا بر آن داشت تا من باب توضيح چند س��طري را خدمت تان عرض 
كنم. اما اين توضيح از جنس »توضيح، پوزش«هاي رس��مي روزنامه 
نيست بلكه به نوعي بيان مرام و مسلك روزنامه است و نه فقط در پي 
زدودن س��وءتفاهم در اطراف اين تيتر و عكس بخصوص، بلكه بياني 
است صادقانه در مس��ووليت هايي كه روزنامه اعتماد بر خود تكليف 
كرده است. يك. داش��تن سليقه سياس��ي متفاوت يك بحث است، 
حفظ حريم شرع بحثي ديگر. با مقدس��ات نه مي توان شوخي كرد نه 
مي توان گس��تاخانه با آن روبه رو ش��د. براي ما مرجعيت شيعه امري 
محترم است و حفظ حريمش واجب. حتي اگر روزي، بنا به مالحظاتي 
به اين نتيجه برس��يم كه منتقدانه با مراجع و علما مواجه ش��ويم، با 
دقت و حوصله ادبيات اين نقد را متناسب با مقام شامخ ايشان تنظيم 
مي كنيم. در انجام تكليف شرعي مجامله اي در كار نيست، ايضا نماد 
و استعاره نيز به كار نمي آيد بلكه واضح و آش��كار زانوي ادب بر زمين 
مي زنيم و صريح و روشن طرح سوال مي كنيم و متواضعانه انتقادمان 
را به عرض مي رسانيم. چنان كه بزرگان انقالب تصريح كرده اند، هيچ 
كس مبرا از نقد نيست و هيچ عيبي ندارد كه روزنامه نگاران يا حتي افراد 

جامعه، طرح بحث كنند. خوش��بختانه خود حضرت 
آيت اهلل مكارم در زندگي پربار خود سابقه نويسندگي 

و روزنامه نگاري دارند و جزو آن دسته از علمايي هستند كه از ورود به 
مسائل جامعه، اعم از سياسي و اجتماعي، پرهيز نداشته اند و ندارند. 

گريز از مواضع تهمت 
توضيح ضروري 

سيد علي ميرفتاح

اگرچه همچنان بيش��تر محتمل اس��ت كه 
ترامپ در 22 ارديبهش��ت به تهديد خود در 
مورد خ��روج از برجام عمل كن��د، اما برخي 
تحوالت اخير باي��د قاعدت��ا تصميم گيري 
در اين مورد را براي او دش��وارتر كرده باشد: 
نتاي��ج نشس��ت وزي��ران اتحادي��ه اروپا كه 
آخرين نشس��ت قبل از ضرب االجل ترامپ 
است، يكي از اين تحوالت اس��ت. اروپا در اين نشست يك بار ديگر 
قويا بر ل��زوم تداوم اجراي برجام توس��ط همه طرف ه��ا تاكيد و از 
اتخاذ تصميم��ي در مورد اعم��ال تحريم هاي جدي��د در ارتباط با 
برنامه موش��كي و فعاليت هاي منطق��ه اي ايران خ��ودداري كرد. 
مي دانيم كه ترامپ در بيانيه 12 ژانويه حفظ برج��ام را موكول به 
همراهي اروپا براي توقف فعاليت هاي موش��كي و منطقه اي ايران 
و نيز »رفع نواقص« برجام كرده بود.با وجود مذاكرات س��ه كش��ور 
اروپايي با امريكا طي دو سه ماه گذشته و اعالم پيشرفت هايي در اين 
مذاكرات، ش��وراي اروپا به گفته موگريني اين موضوع را در دستور 
كار آخرين نشس��ت خود قبل از ضرب االجل ترامپ قرار نداد. اين 
امر الزاما به معني عدم آمادگي اروپا براي همراهي با ترامپ نيست، 
بلكه مي تواند به معني بي اعتمادي به او نيز باشد. به اين معني كه 
اروپا مطمئن نيس��ت كه اعمال تحريم هاي جديد بر عليه ايران يا 
نيل به توافقي جانبي براي »رفع نواقص« برجام مانع خروج ترامپ 
از برجام شود. محتمل اس��ت كه آنها تصميم در اين مورد را به بعد 
از 22 ارديبهشت و مش��اهده نحوه برخورد ترامپ با برجام موكول 
كرده باشند. تاكيد موگريني بر اينكه »اجماعي در مورد مفيد بودن 
يا مناسب بودن اين تدابير« تحريمي جديد »در اين زمان« وجود 
ندارد و اينكه »طي روزها و هفته هاي آينده بررسي هاي بيشتري در 
مورد نقش ايران در سوريه صورت خواهد گرفت«، مي تواند حاكي 

از مهم بودن عنصر زمان در اين معادله باشد. 
در همين رابطه، از منابع مختلف ش��نيده ش��ده كه امريكا و س��ه 
كش��ور اروپايي )انگليس، فرانس��ه و آلمان( در مذاك��رات خود در 

رابطه با نگراني هاي ترامپ به »پيش��رفت هاي قابل 
مالحظه اي« در جهت تهيه بعضي توافقات جنبي 

دست يافته اند. اين موضوع به ويژه بعد از دور اخير اين مذاكرات كه 
در 11 آوريل در واشنگتن صورت گرفت، اعالم شد. 

دشوارتر شدن خروج امريكا از برجام
جهان

كوروش  احمدي

1- اقتصاد نفتي پاشنه آشيل كشور است. پس 
از قرارداد معروف كنسرس��يوم در سال 1334 
يا همان ق��رارداد »اميني- پيج« كش��ور ايران 
در مناسبات اقتصادي خود وارد مسير خاصي 
ش��د و از آنجا به بعد بود كه بخش قابل توجهي 
از درآمدهاي ارزي كش��ور به فروش نفت خام 
ارتباط پي��دا كرد و عمال كش��ور به نفت چنان 
وابسته شد كه از ديدگاه كارشناس��ان علوم سياسي و اقتصاد سياسي 
دولت رانتير شكل گرفت. دولت هاي رانتير دولت هايي هستند كه باالي 
40 درصد از درآمد خود را از يك كاالي خاص به دست مي آورند. مثال 
در مقطعي ش��يلي براي صادرات فقط مس داشت يا كوبا صرفا نيشكر 
صادر مي كرد. كش��ورهاي نفتي خاورميانه هم اگر وابستگي ش��ان به 
درآمدهاي نفتي باالي 40 درصد باشد دولت رانتير محسوب مي شوند. 

2- با پيروزي انقالب اس��المي تالش هايي براي خارج ش��دن ايران از 
وابستگي به فروش نفت خام آغاز شد اما وقوع جنگ تحميلي 8 ساله 
سبب شد تا پديده سازندگي و توجه به اقتصاد كمتر مورد توجه قرار 
گيرد؛ چرا ك��ه آنچه اهميت داش��ت دفاع از كلي��ت و كالن مرزهاي 
كش��ور بود و دفاع مقدس در اولويت قرار گرفت. با اي��ن وجود پس از 
جنگ در دولت هاي بعدي به خصوص دولت اصالحات و س��ازندگي 
براي برون رفت از اقتصاد نفتي تالش هايي شد و احداث ده ها كارخانه 
پتروشيمي در همين راس��تا بود. رهبري نظام هم بارها بر جدا شدن 
اقتصاد كش��ور از نفت تاكيد كردند. با وجود اينكه كارهاي بزرگي در 
دولت هاي گذشته انجام شد اما همچنان بخش قابل توجهي از درآمد 
ارزي كشور از فروش نفت خام اس��ت. فروش نفت خام در سال جاري 
تقريبا 50 ميليارد دالر محاسبه شده است با اين وجود رقم 47 ميليارد 
دالر درآم��د ارزي حاصل از صادرات غير نفتي هم خبر خوش��ايندي 
است كه پيش بيني مي شود محقق شود. اين اتفاق گام بزرگي است اما 
وابستگي نيمي از اقتصاد كشور به دالرهاي نفتي همچنان پاشنه آشيل 

كشور به حساب مي آيد. 
3- پس از تحريم هاي هسته اي سازمان ملل كه به جهت سياست هاي 

نامناس��ب خارجي دولت نه��م و دهم از س��ال 90 بر 
كشور تحميل شد؛ اقتصادي كه مي رفت جان بگيرد با 

تحريم هاي سختي رو به رو شد كه مهم ترين آن كاهش درآمد نفتي بود 
و صادرات نفت ايران از دو ميليون و 400 هزار بشكه ...

بر طبل تفرقه نكوبيم 
سياست
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غالمعلي دهقان

 خبرتبديل ارز گزارشگري كشور از واحدپولي 
دالر به يورو از دو منظر سياسي و اقتصادي قابل 
بررسي اس��ت. از منظر سياسي كامال طبيعي 
است كه با توجه به تقابل هاي ايران وامريكا در 
عرصه هاي مختلف و تشديد اين تقابل ها با روي 
كار آم��دن آقاي ترامپ اين اقدام واكنش��ي به 
اقدامات او باشد؛ از سوي ديگر مي شنويم كه در 
جريان التهاب هاي اخير ارزي ردپايي از دخالت برخي كشورها كه دالر 
زيادي در اختيار دارند وجود دارد. به همين خاطر بود كه دولت چندي 
پيش ابتدا ثبت سفارش از دالر به يورو را تغيير داد و پس از آن رييس 
كل بانك مركزي در نامه اي كه از محتواي آن خبر نداريم درخواست 
كرد، حتي ايشان موافقت كرده و پايه ارزي كشور از دالر به يورو تغيير 
يابد. و درنهايت نيز هيات وزيران آن را روز گذش��ته به تصويب رساند. 
اما از نظر اقتصادي بايد به عاملي كه مسووالن كشور را به اين حركت 
واداشته اس��ت، بنگريم. به س��بب برجام و تبعاتي كه براي كشورمان 
داشته است قدرت ارتباطي ما در زمينه معامالت بين المللي هربار كم 
و كمتر شده است، پس اگر دولت همچنان كه ظاهر امر نشان مي دهد 
به دنبال بهبود روابط خود در سطح جهاني و به نوعي تسهيل مشكالتي 
كه در مسير ورود درآمدهاي ارزي كش��ور به داخل وجود دارد چنين 
اقدامي كرده باشد قابل پذيرش است. از طرفي مسلم است وقتي معيار 
ارزش گذاري هاي جهاني واحد پولي دالر است تغيير واحد پولي كشور 
به يورو نمي توان��د آن را از ميدان خارج كند، مب��ادالت ما چند درصد 
از خريد وفروش جهاني را شامل مي ش��ود كه بتوان به تاثير گذاشتن 
اين عمل درقدرت جهاني دالر در سطح جهاني چشم داشت. اما بايد 
درنظر داش��ت، ارزش صادرات و واردات  ما در سطح جهاني بايد با دالر 
محاسبه شود. اينكه يورو به عنوان ارز گزارشگري كشور به جاي دالر 
نقش آفريني كند حركتي اس��ت كه مي تواند با انتقال ذخاير كشور از 
دالر به يورو به معامالت ما در سطح جهاني سروسامان بدهد. به طوري 
كه استفاده از يورو ش��ايد محدوديت هايي را كه دالر بر ما اعمال كرده 
است كمرنگ تر كند.  تغييرپايه ارزي در كنار محاسني كه ممكن است 

داشته باشد براي ما هزينه  بر خواهد بود؛ نرخ كارمزدي 
كه براي تبديل واحدهاي پول��ي پرداخت مي كنيم از 

سود تمام شده معامالت مي كاهد. مثال وقتي ما بشكه هاي نفت را در 
بازارهاي جهاني مي فروشيم، در قبال آن دالر دريافت مي كنيم...

از دالر تا يورو
اقتصاد

غالمرضا  سالمي 

با توج��ه ب��ه محدوديت ه��اي اقتص��ادي و 
زيست محيطي و آلودگي هاي ناشي از حضور 
خودروها در سطح شهرها دوچرخه يك وسيله 
نقليه در دسترس و دوستدار سالمت انسان و 
محيط زيس��ت و راحت براي استفاده به شمار 
مي رود. اما در كشور ما نيمي از جمعيت يعني 
زنان از حق اس��تفاده از اين وس��يله سودمند 
محروم مانده اند. با بررسي موارد اعمال حقوق زنان به اين مهم دست 
مي يابيم كه ممنوعيت ها و محدوديت هاي فراواني براي زنان در نقاط 
مختلف جهان وج��ود دارد. برخي از اي��ن ممنوعيت ها جنبه قانوني 
دارند يا به صورت آيين نام��ه و بخش نامه اجرايي مي ش��وند و برخي 
ديگر عرف، سنت يا دستورات مذهبي هس��تند. در كنار موارد مهم و 
اساس��ي حقوق زنان در نقاط مختلف جهان ممنوعيت هاي عجيبي 
مختص زنان وج��ود دارد. اي��ن ممنوعيت ها ميراث زم��ان طوالني 
نگاه هاي تبعيض آميز نسبت به اين جنس است كه تاكنون به يادگار 
باقي مانده است.  هم اكنون در كش��ورمان نيز دوچرخه سواري بانوان 
جهت پر كردن اوغات فراغت و حفظ سالمت و تندرستي خود گهگاه 
به چش��م مي خورد اما اين افراد با تهديدات و ممنوعيت هايي از سوي 
حافظان و مجريان قانون مواجه مي شوند. موافقان و مخالفان اين امر 
هر كدام داليلي را براي اثبات گفتار خود ارايه كرده اند. به عنوان مثال 
موافقان دوچرخه سواري بانوان را قشر جوان و روشنفكر جامعه تشكيل 
مي دهند و بس��ياري آن را به عنوان يك حركت فرهنگي، ورزش��ي و 
تفريحي تلقي مي كنند كه فضا را براي ورزش بانوان گسترده تر كرده 
و آزادي عمل بيشتري به آنان مي دهد. همچنين جنبه  تفريحي آن نيز 
از ديگر جذابيت هاي دوچرخه سواري به شمار مي آيد. در اين ميان اما 
نظرات انتقادي بسياري نيز بر اين اقدام وارد شده است كه قشر مذهبي 
و س��نت گراي جامعه بخش اعظم آن را تش��كيل مي دهند و چنين 
مي پندارند كه اين اقدام خالف آداب و رسوم و فرهنگ  حاكم بر جامعه 
است و اين حركت به نوعي س��نت شكني به شمار مي آيد. همچنين 
رعايت موازين اخالقي و پوش��ش مناس��ب نيز از ديگر مسائل مطرح 

شده از سوي منتقدان است و برخي دوچرخه سواري 
بانوان را به ش��رط رعايت پوش��ش و حجاب مناسب 

مي پذيرند و همچنين برخي نيز بي نظمي ايجاد شده ناشي از پراكنش 
دوچرخه  سواران در سطح شهر و پارك ها را نپسنديده و ...

درباره دوچرخه سواري زنان
جامعه 

حسام   عباسي
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 رهبري هم بخشي از
 نظام است، نه خوِد نظام

 رهبر انقالب 
 در ديدار جمعي 
 از كاركنان
 وزارت اطالعات: 

2

درهيچ فسادي نام اميران ارتش نيست
حسن روحاني  در مراسم  روز ارتش:

4 مولفه يك ارتش محبوب
ارت��ش جمهوري اس��المي 
ايران در آس��تانه چهارمين 
دهه پي��روزي ش��كوهمند 
انقالب هم��واره محل اتكا و 
اعتماد جامعه بوده و در اين 
ميان، هرگز از مسير و اهداف 
خود خارج نش��ده كه به نظر 
مي رس��د حركت در چارچوب اصولي و رعايت 4 
مولفه اساسي كه الگو و نقشه راه ارتش است علت 

اصلي اين مهم بوده است. 
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