
روز پنجش��نبه ويديويي از آقاي 
احمدي نژاد منتشر شد كه ايشان 
در آن پي��ام تصوي��ري خواه��ان 
كناره گيري آقاي روحاني از مسند 
رياست جمهوري ش��دند. اين در 
حالي اس��ت كه عملكرد 8 ساله 
آقاي احمدي نژاد كشور را به ورطه 
سقوط كشانده است. راديكاليسم، نهيليسم، بي ساماني 
سياس��ي، انگ زني، تخريب، انتقام جويي و افش��اگري 
محص��ول مديريت 8 س��اله آق��اي احمدي نژاد اس��ت. 
بزرگ ترين ضرب��ه به اعتماد ملي، نفي نخبگان، اصحاب 
فكر و قلم، ايجاد تنش در منطقه و جهان، درشت گويي، 
جهل، توهم، خود شيفتگي و فقدان برنامه استراتژيك و 
هدفمند براي اداره كشور هزينه هاي بزرگي است كه او به 
ملت تحميل كرد. فقط يك نمونه از سوءمديريت ايشان 
را مي توان صدور قطعنامه هاي تحريم سازمان ملل عليه 
مردم ايران دانس��ت. دولت روحاني وارث نا به س��اماني، 
تخريب و مسوول بازس��ازي خرابه هاي آن دوران است. 
اگر بنا است كسي نسبت به شرايط كنوني كشور جوابگو 
باشد، قطعا احمدي نژاد و باند او است. به اعتقاد من اين گونه 
سخن گفتن ها بيشتر از آنكه براي اثرگذاري در وضعيت 
موجود باشد، براي اظهار وجود و ديده شدن است. ادبيات 
راديكاليسم در دوران مديريت 8 ساله احمدي نژاد به اوج 
خود رسيد تا جايي كه نمونه اي از آن ادبيات را در روزهاي 
گذشته در مجلس ش��اهد بوديم؛ يعني جنگ يك قوه با 
قوه ديگر را در چش��م ملت مي بينيم و يك ملت نظاره گر 
اين دعوا است. به طور قطع در ميان گفتمان هاي موجود 
كماكان گفت وگوي اعتدال نگاهي واقع گرايانه، عقالني، 
آينده نگر و توجه حداكثري به منافع ملي دارد. اين گفتمان 

مي تواند كشور را از بحران عبور داده و به 
ساحل نجات برساند. هدف احمدي نژاد از 

اقدامات اخير ديده شدن و تحريك افكار عمومي براي ايجاد 
بي ثباتي و برهم زدن نظم موجود است. 
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سيدرضا صالحي اميري

جلسه پرحاش��يه استيضاح آقاي 
ربيعي در مجلس شوراي اسالمي 
تاس��ف همگان��ي را برانگيخت، 
وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي 
با مسووليت ها و اختيارات متنوع 
و گسترده براي كشور خصوصا در 
شرايط كنوني اهميت استراتژيك 
دارد و اغراق نيست، اگر بگوييم بخش قابل توجهي از ميزان 
موفقيت يا شكست دولت در موقعيت كنوني بستگي به 
مديريت اين وزارتخانه دارد. بر همين اس��اس بررس��ي 
عملكرد وزير مربوطه در هر قالبي باشد بايد با نهايت دقت، 
كالن نگري، حساسيت و تعهد و بي طرفي صورت گرفته 
و تهي از هر شائبه باشد. متاسفانه نه تنها جلسه استيضاح 
داراي مشخصات فوق نبود كه از مقدمات تا متن و حاشيه 
آن فاقد اس��تانداردهاي معمول بود و در اين ماجرا نمره 
مطلوبي از مجلس شوراي اسالمي ثبت نشد. در حالي كه 
استيضاح كنندگان بايد تحقيقات وسيعي پيرامون امكانات 
و محدوديت ها و نوع عملكردها مي كردند و حتي جلسات 
كميس��يون مربوطه با آقاي ربيعي بيشتر از حد معمول 
برگزار مي شد، متاس��فانه وي اعالم كرد كه در اين رابطه 
به كميسيون دعوت نشده و مذاكراتي نداشته است! اين 
مقدمه منفي كار را به جلسه غيرعلني كشاند ولي باز هم 
ابهام و ترديد مذكور از بين نرفت و يك سوال بزرگ در افكار 
عمومي باقي ماند كه ضرورت تعجيل در طرح استيضاح 
چه بود؟ جالب و تاس��ف آور اينكه در مذاكرات مجلس از 
بحث هاي مهم و اساسي فقط كلياتي مطرح شد و بيشتر 
وقت مجلس به پرداختن در موارد جزيي گذشت و بدتر 
اينكه نطق ها مكررا به خ��ارج از بندهاي مصرح در متن 
استيضاح كشيده شد و هيات رييسه محترم جلوي اين 

بي قانوني آشكار را نگرفت. شخصي شدن 
برخي ادعاها چنان اوج گرفت كه تا حقوق 

دختر نايب رييس مجلس هم پيش رفت و ما نمايندگان را 
پيش مردم سر به زير كرد. 

جبران خسارت استيضاح 
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ادامه در صفحه
10

محمد  كاظمي

 شنبه 20 مرداد 1397
28 ذي القعده  1439
 11  آگوست  2018
  سال شانزدهم
 شماره 4157
16 صفحه 
 2000 تومان

Sat  11  August 2018  vol.16  No. 4157   16 Pages  20000 Rials

5

روز پنجش��نبه، دكتر كالنتري، 
رييس س��ازمان محيط زيست 
كش��ور در جلسه ش��وراي عالي 
استان ها، اعالم كردند كه بي ترديد 
آتش سوزي هورالعظيم، عمدي 
است !  اين سخنان به همراه انتشار 
برخي ش��ايعات قبلي در همين 
زمينه باعث شده تا شائبه اي با همين محوريت ايجاد شود 
. در حالي كه واقعا معلوم نيست كه منشأ صحت و سقم 
ادعاي جناب كالنتري كجاس��ت ؟ آن هم در شرايطي 
كه تفاهمنامه اي بين دو كشور امضا شده است و هر دو 
كشور پذيرفته اند كه در شرايط بحراني زيست محيطي، 
به يكديگر كمك كنند. از سويي ما هم مي دانيم كه منشأ 
تجمع گرد و خاك در استان هاي غربي ايران، كشور عراق 
اس��ت كه اين پديده بيشتر اس��تان خوزستان را شامل 
مي شود و خود عراقي ها نيز اين را قبول دارند اما اين دليل 
نمي ش��ود كه بخواهيم تمام مشكالت زيست محيطي 
جنوب كشور را به گردن آنها بيندازيم و بخواهيم آنها را 
متهم به توطئه عمدي كنيم.... نوع مناسبات ما و عراق در 
حوزه زيست محيطي، نشان از آن دارد كه اين مناسبات 
به س��مت و س��وي تجاري ش��دن پيش مي رود. يعني 
مناس��باتي كه منافع هردو طرف را تامين كند. به زبان 
ساده هر دو كشور اين را به اين باور رسيده اند كه چنانچه 
تالش براي حفظ و احياي بخش هاي زيست محيطي 
مانند تاالب ها، هم مي تواند براي كشور خودشان مفيد 
باشد و هم به همس��ايگان كمك كند. به همان نسبت 
هم مي دانند، چنانچه معضلي زيست محيطي در كشور 
همسايه رخ دهد، شعله هاي آن دامن آنها را نيز خواهد 
گرفت. همان طور كه ما نيز در بودجه كش��ور رديفي را 

براي اليروبي اروند رود در نظر گرفته ايم 
تا مشكل اين منطقه كمتر شود. بنابراين 

فضاي امروز مناس��بات در اين حوزه، در هر دو كش��ور، 
فضايي است توام با همكاري و همياري. 

هورالعظيم و  تفاهمنامه ها
جامعه
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حشمت اهلل فالحت پيشه 

پ��س از 20 س��ال مذاك��ره 
ز  ا بي��ش  ي  ر ا گ��ز بر  و 
۵0 نشست مشترك كشورهاي 
س��احلي در س��طوح مختل��ف، 
پنجمين اجالس س��ران خزر در 
بندر آكتائو قزاقس��تان، در حال 
تاريخ س��ازي اس��ت. يك اتفاق 
برنامه ريزي شده براي اين نشست تاييد كنوانسيون رژيم 
حقوقي خزر اس��ت. امضاي كنوانسيون نهايي وضعيت 
درياي خزر، نه تنها براي ايران و ساير كشورهاي ساحلي، 
بلكه براي بسياري از ناظران جهاني، به ويژه امريكايي ها و 
اروپايي ها نيز داراي اهميت اساسي است. انتظار مي رود اين 
سند متضمن توافق كشورهاي منطقه پيرامون چگونگي 
استفاده از موقعيت جغرافيايي و منابع طبيعي درياي خزر و 
شرايط پيرامون آن باشد. گفته مي شود در متن كنوانسيون 
رژيم حقوقي درياي خزر موضوعاتي مورد توافق جمع قرار 
گرفته و موضوعاتي به توافقات دوجانبه محول شده است 
يا به عبارتي كنوانسيون براي پيوست توافقات دوجانبه باز 
گذاشته خواهد شد. در اين چارچوب بستر و كف اين پهنه 
آبي براساس اصل بخش بندي و سطح دريا به محدوده هاي 
داخلي و س��رزميني، محدوده ه��اي ماهيگيري و پهنه 
مشترك آبي تقسيم مي شود. هر يك از پنج كشور اجازه 
مي يابند محدوده هاي آبي تا پهناي 1۵ مايل دريايي تعيين 
كنند كه با خطوط مرزي مطابق با كنوانسيون مشخص 
خواهد شد. هر كشور ساحلي نيز اجازه مي يابد محدوده 
ماهيگيري به پهناي 10 مايل دريايي تعيين كند. براساس 
سند منتشر ش��ده از سوي روسيه، شيوه تعيين خطوط 
مياني در درياي خزر بين كشورهاي ساحلي خزر بايد با يك 
موافقتنامه جداگانه مشخص شود. در واقع مي توان گفت 

كنوانسيون جديد دريا را به بخش هاي ملي 
براساس مرزهاي خشكي موجود تقسيم 

مي كند. مهم ترين محور اين توافق كه شايد موجب تساهل 
ايران شده توافق و...

معامله بزرگ خزر
ديپلماسي
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عفيفه  عابدي

اين روزها سر و صداي اصولگرايان 
ني��ز در آمده ك��ه چ��را مجرمان 
اقتصادي را مجازات نمي كنيد؟ در 
اين اعتراض به آنجا رسيده اند كه 
حتي خط قرمزهاي مرسوم خود 
را نيز در نورديده ان��د. چند نفر در 
قم حكم مي دهند و ديگري نيز در 
انتظار رجعت دوباره مرحوم خلخالي است! در اين يادداشت 
مي كوشم كه نشان دهم پيمودن اين راه نه تنها مشكلي را 
حل نمي كند كه بدتر هم خواهد كرد. البته روش��ن است 
كه منظور عدم مجازات چنين افرادي نيس��ت كه الزم و 
ضروري اس��ت ولي وضعيت كنوني به گونه اي اس��ت كه 
اين كار در بهترين حالت نوشداروي پس از مرگ سهراب 
خواهد بود. چرا؟ اول اينكه معناي اين درخواست چيست؟ 
آيا از قوه قضاييه مي خواهند كه قانون را اجرا كند يا فراتر از 
قانون عمل نمايد؟ اگر منظورشان اين است كه قانون اجرا 
مي شود ولي كافي نيست، در اين صورت بايد خواهان تغيير 
قانون و تش��ديد مجازات شوند و نه تش��ديد برخورد. ولي 
اگر معتقدند كه قانون اجرا نمي شود و اختالس كنندگان 
مي توانند از مجازات فرار كنند، در اين صورت پيش از اعالم 
درخواست تشديد مجازات، بايد روشن كنند كه چرا قانون 
اجرا نمي ش��ود؟ در حالي كه قوه قضاييه دربست نزديك 
به اصولگرايان اس��ت. اگر قانون اجرا نمي شود، يك تخلف 
مهم تر از اصل فس��اد رخ داده است كه بايد ابتدا آن را حل 
كرد. البته چون اين آقايان محترم به دقت معلوم نمي كنند كه 
منظورشان كدام  يك از دو حالت است، در اين باره نمي توان 
اظهارنظر قطعي كرد. نكته دوم اين است كه اگرچه مجازات 
ضروري است، ولي اجراي مجازات براي كاهش جرم شرط 
الزم اس��ت و نه كافي. در همين چند سال گذشته، تعداد 

زيادي بازداشت و حتي برخي اعدام شدند. 
معاون اول رييس جمهور سابق به همراه 

ساير همكاران وي راهي زندان شده اند. ولي هيچ اتفاقي در 
جامعه از حيث كاهش فساد رخ نمي دهد. چرا؟ 

شعارهاي پوچ
نگاه روز
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عباس عبدي

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:66429506

در ماه هاي اخير كه در ايران، 
تب تحريم و افزايش قيمت 
دالر، باعث شد اقتصاد ما آب 
و روغن قاطي كند، در تركيه 
نيز ليره رفته رفته ارزش خود 
را در برابر دالر امريكا از دست 
داد و روز ب��ه روز دالر گران تر 
شد. اما چرا گران شدن دالر در ايران چنين غوغاها و 
نگراني هايي به دنبال آورد اما در تركيه موجب چنين 

وضعيتي نشد؟ 
نگرش ملي ما و نگرش ملي ترك ها

در ساليان و حتي در دهه هاي اخير، به اندازه كافي در 
مذمت هر نوع از ناسيوناليسم به اندازه كافي مطلب 
نوشته شده اس��ت. در انديشه ها و باورهاي اسالمي، 
غالبا ارجاع به آيات سوره مباركه حجرات و ديگر آيات 
قرآن ارجاع داده شده و بر اهميت مفهوم وااليي به نام 
امت واحده تاكيد شده است. در رويكردهاي جديد 
نيز، با تاكيد بر جهاني گري و جهان وطني و پيش از 
آن نيز تاكيد بر سوسياليس��م و بسياري از ايده هاي 
ديگ��ر، همواره تالش ش��ده تا ناسيوناليس��م و باور 
ملي گرايانه، همچون يك بيماري مهلك و يك سم 
خطرناك جلوه داده شود. اما شايد در اين مسير، ما به 
شكل اغراق آميز و افراطي جلو رفته ايم! شايد در چهار 
دهه اخير در جمهوري اسالمي، بسيار اغراق آميزتر 
و بيشتر از حد نياز و ضرورت، به ملي گرايي تاخته ايم 
و گمان كرده ايم كه صرف تاكيد و توجه بر انديشه و 
تربيت ديني، رفتارهاي فردي و اجتماعي ما را تبديل 
به ساروج و مالت مستحكمي مي كند، براي آنكه هر 
خشتي، همواره جزئي از ديوار باشد. اما شواهد و ظاهر 
امر نشان مي دهد كه دست كم در مورد اقتصاد ملي و 
دغدغه هاي مرتبط با سرمايه و منافع ملي و اجتماعي، 
نه تنها افراد، بلكه سازمان ها و نهادها نيز، منفعت و 
س��ود »خود« را بر مفهوم بزرگ تري به نام »منافع 
ملي« و »سود جمعي« ترجيح مي دهند. مصداق و 
استدالل مي خواهيد؟ همين صفوف طوالني برابر 
صرافي ها براي خريد دالر! كم نبودند ش��هرونداني 
كه در اين كش��ور، همه پول و ث��روت خود را تبديل 
به دالر و س��كه و طال كردند. اما در تركيه چه؟ آيا در 
آنجا نيز چنين ش��د؟ خير. نه آمار و ارقام و نه اخبار و 
احوال، مبين چنين چيزي نيس��ت. با آنكه در يك 
سال اخير ارزش دالر امريكا در تركيه همواره بيشتر و 
بيشتر شده، اما مردم تركيه براي خريد دالر در صف 
نايس��تادند و ثروت خود را به طال و سكه جمهوري 
و دالر و ارزه��اي ديگر تبديل نكردند. اگر هم چنين 
چيزي بود، دست كم حرص و ش��تاب و آمار و ارقام 
آن، مطلقا اندازه ما نبود. چرا؟ كجاي كار مي لنگد؟ آيا 
مساله فقط به ثبات اقتصادي تركيه، درآمد 30ميليارد 
دالري از توريسم، درآمد كالن از تجارت و آزادي هاي 
نس��بي فردي و اجتماعي و سياسي و رسانه اي ربط 
دارد؟ در پاسخ بايد گفت: خير. همه اينها نقش دارد. 
اما فقط اينها نيس��ت. عامل ديگري نيز هست. يك 
عامل مهم به نام ِعرق ملي و عالقه به رشد و شكوفايي 
اقتصاد ملي كشور و نشان دادن واكنش منفي به رفتار 

دونالد ترامپ و دولت امريكا. 
آن دسته از ش��هروندان تركيه كه براي نشان دادن 
خشم خود نسبت به تهديد و تحريم هاي بيان شده 
از س��وي امريكا در برابر دوربين رسانه ها، دالر آتش 
زدن��د، يك اقليت كم ش��مار، مرفه ب��ي درد و تافته 
جدابافته نيس��تند و اتفاقا در جامعه تركيه، نگرش  
ضدامريكايي، بي مشتري نيست اما تفاوت اينجاست 
كه در چنين مقطع تاريخي و سياسي حساسي، آن 
شهروند تركيه اي، در حمايت از اقتصاد ملي و دولت 
خود، كاري به پرچم امريكا ندارد اما دالر آتش مي زند 
و اوج خش��م خود را به اين شكل، نشان مي دهد. اما 
در كشور ما، در كنار آن دس��ته و گروه قابل توجه و 
پرش��ماري كه نگرش ملي و دلس��وزي ملي دارند، 
شهروندان ديگري نيز هستند كه از چنين فرصتي 
استفاده مي كنند تا نه تنها ريالي از مال و دارايي آنها 
كاسته نش��ود، بلكه اگر دست دهد، سرمايه و ثروت 
جديدي پي��دا كنند. هموطني كه موجر اس��ت در 
گام اول، في الفور مبلغ رهن و اجاره را باال مي برد، آن 
يكي كه سرمايه و پس اندازي در بانك دارد، خانواده و 
افراد فاميل را مامور مي كند تا فورا برايش دالر و سكه 
بخرند، ديگري چند كيسه برنج و چند حلب روغن به 
خانه مي آورد و... الخ. روراست باشيم و تعارف نكنيم. 
چنين رفتارهاي فرصت طلبانه اي در جامعه ما و در 
ش��هروندان ما به وفور ديده مي شود و چنين چيزي 

قطعا به اقتصاد اين كشور آسيب مي زند. 

دالر در ايران، دالر در تركيه

اقتصاد
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روسيه نسبت به جنگ 
اقتصادي با امريكا هشدار داد

سقوط 
پول اردوغان

نقد و نظر
11

محمد علي دستمالي

ماهيگيري از آب 
گل  آلود فساد

احمدي نژاد از روحاني خواست تا 
 از رياست جمهوري كناره گيري كند

2

قصاب كودكان
جنون، انتقام و كودكان يمن

عربس��تان س��عودي بع��د از 
شكست عمليات اشغال بندر 
حدي��ده و رونماي��ي از برخي 
دستاوردهاي تازه انصار اهلل در 
ميدان جنگ يمن، احس��اس 
كرده اس��ت كه معادله نظامي 
در جنگ به شكل جدي به نفع 
مردم يمن تغيير يافته است. در شرايطي كه عربستان 
س��عودي و امارات متحده عربي، با همكاري مستقيم 
مستشاران نظامي فرانسه تالش داشتند تا بندر كليدي 
و استراتژيك حديده را اشغال كنند، با مقاومت انصار اهلل 
و مردم يمن، اين عمليات ناكام ماند، همزمان پهپادهاي 
بمب افكن انصاراهلل در آسمان عربستان و امارات حضور 
پيدا كردن��د و در عملياتي موفق توانس��تند فرودگاه 

ابوظبي را هدف قرار دهند و...

سرمقاله

جعفر قنادباشي
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9 ميليارد دالري كه در رسانه ها 
گم شد،  دربانك مركزي پيدا شد

خبري جنجالي كه تكذيب آن ديده نشد

4

سازمان ملل، عربستان سعودي  را به 
جنايت جنگي متهم كرد


