با حکم رهبر انقالب انجام شد

صادقصندوقی،تصویرگرپیشکسوت
کتابهای درسی درگذشت

انتصابفرماندهنیرویدریایی
ومعاونهماهنگکننده سپاه

وداعباتصویرگر
قصههایکودکی

صفحه 2

 1179سال و 271روزگذشت

شنبه  3شهریور  13 1397ذیالحجه  25 1439آگوست  2018سال دهم شماره 16 2518صفحه 1000تومان

تيترهايامروز

کبدی ایران با کسب مدال طالی
بازیهای آسیایی در هر دو بخش مردان و زنان
به سلطه هندی ها پایان داد

روزتاریخی
کبدی ایران
■■ایران همچنان در رتبه چهارم جدول
بازیهای آسیایی جاکارتا

صفحه 13
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يادداشتامروز

 22کودک یمنی دیگر در جدیدترین جنایت سعودی
در الحدیده به شهادت رسیدند

تکرار
کودککشی

مشکلاقتصاد
چیست؟!
علی رسولی

صفحه 15

قطع پروازهای  3شرکت مهم هواپیمایی اروپا به تهران در میانه مذاکرات برجامی ایران و 4+1
صفحه 14

چرا بسته جدید ارزی دولت هنوز نتوانسته
قیمت ارز را کاهش دهد

بستههای بازبسته!
صفحه 3

نجومی شدن قیمت بلیت هواپیما
و بیتوجهی وزارت راه

پروازهایداخلیهم
الکچریشد
صفحه 16

پایان مذاکرات آمریکا و روسیه در ژنو با تأکید
روسها بر قانونی بودن حضور ایران در سوریه

خبر بد بولتون
برای نتانیاهو
صفحه 2

خبر

کیفرخواست  ٣٢٥صفحهای باقری
درمنی و تفهیم اتهام افساد فیاالرض

جلسه رس��یدگی علنی به اتهامات «حمید
باقریدرمنی» متهم فساد اقتصادی امروز شنبه
سوم شهریور در حالی به ریاست قاضی صلواتی
برگزار میش��ود ک��ه این پرون��ده  ٣٢٥صفحه
کیفرخواست دارد.
به گزارش میزان ،جلس��ه علنی رس��یدگی
به اتهامات باقریدرمنی ،متهم فس��اد اقتصادی
شنبه سوم شهریور ساعت  ١٠صبح به ریاست
قاضی صلواتی برگزار میشود .این پرونده فساد
اقتصادی شامل  ١٥٥جلد است و  ۳۳متهم دارد.
ای��ن پرونده  ٣٢٥صفحه کیفرخواس��ت دارد و
باقریدرمنی درباره افساد فیاالرض تفهیم اتهام
شده است .گفتنی است در جلسه امروز محاکمه
باقریدرمنی ،دادگاه از همه متهمان برای حضور
در جلسه محاکمه دعوت کرده است .همچنین
از شرکتها و نهادهای شاکی نیز خواسته شده
در دادگاه حضور داشته باشند .بنا بر این گزارش،
این پرونده  ١٠ش��اکی دارد .همچنین جلسات
رس��یدگی به اتهامات اخاللگران در نظام پولی
و ارزی کش��ور از فردا یکشنبه  ٤شهریورماه در
شعبه اول و دوم دادگاه ویژه آغاز خواهد شد.
این دادگاهها به صورت علنی برگزار میشود و
انتشار اسامی متهمان و همچنین محتوای جلسه
برای رسانهها بالمانع خواهد بود.

@vatanemrooz

پیامک خوانندگان
10002231
سالم وطن
66413942

اروپا با ما نمیپرد!

روز پنجش��نبه گذشته  3ش��رکت هواپیمایی
خارج��ی  British Airways ،Air Franceو
 KLMاعالم کردند بزودی پروازهای خود به ایران
را متوقف خواهند کرد .اعالم تصمیم قطع پروازهای
این  3شرکت مهم اروپایی به ایران در هفته گذشته

در حالی انجام ش��د که مذاکرات ایران و  5کشور
دیگر باقیمانده در برجام همچنان در اروپا و زیر نظر
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی ادامه دارد
و انتظار میرفت تا پیش از اتمام این رایزنیها...
صفحه  5را بخوانید

گزارش«وطنامروز» از رفتار شائبهدار دولت درباره استیضاح وزیر اقتصاد و تکرار سناریوی ربیعی

یک قربانیکم است!

توگو با «وطنامروز» :معاونتپارلمانی رئیسجمهور
امیرآبادی درگف 
دنبال اعالموصول استیضاحکرباسیان بود
یکش��نبه  28مرداد استیضاح وزیر اقتصاد در
مجلس شورای اس�لامی اعالم وصول شد .همان
شب احمد امیرآبادی ،عضو هیات رئیسه مجلس
و نماین��ده مردم ق��م در توئیتی نوش��ت :آیا قرار
است کرباسیان قربانی روحانی شود؟ موضوعی که
ماجرای استیضاح ربیعی و شائبههای مطرح درباره
تقاب��ل ترکی��ه و ای��االت متحده
نگاه
به نقطه اوج خود رس��یده اس��ت.
این تقابل ،از بعد «سیاس��ی» خارج شده و ماهیتی
«درونآتالنتیکی» پیدا کرده است .خردادماه امسال،
مقامات ترکیه به آمریکا هش��دار دادند اگر واشنگتن
جنگندههای رادارگریز «اف  »۳۵را که آنکارا آنها را از
ایاالت متحده خریده است به این کشور تحویل ندهد،
این کش��ور نیازهای خود را از ج��ای دیگری تأمین
میکند .حت��ی «مولود چاووشاوغل��و» وزیرخارجه
ترکیه ،کاخ سفید را نسبت به عدم دسترسی به پایگاه
«اینجرلیک» تهدید ک��رد .در آن زمان ،وزیرخارجه
ترکیه اذعان کرد بس��تن پای��گاه اینجرلیک ،یکی از
اصلیترین خواستههای شهروندان ترک است.
هماکنون تقابل ایاالت متحده و ترکیه وارد فاز
تازهای ش��ده اس��ت .صورتبندی آنچه امروز میان
آنکارا و واشنگتن میگذرد چندان پیچیده نیست!
ماجرا از این قرار است که «اندرو برانسون» کشیش
آمریکایی در پی کودتای نافرجام س��ال  ۲۰۱۶به
اتهام «جاسوس��ی»« ،ترویج تروریس��م» ،ارتباط با
ش��بکه «فتحاهلل گولن» واعظ مشکوک و تبعیدی
ترک مقیم آمریکا و حمایت از گروههای شورش��ی
در ترکیه بازداشت ش��ده است .این موضوع منجر
به خش��م و نارضایتی ایاالت متحده آمریکا ش��ده
اس��ت« .دونالد ترامپ» اخیرا در پیامی توئیتری در
اینباره نوشت« :ترکیه سالهای بسیاری از ایاالت
متحده بهره برده است .آنها اکنون کشیش مسیحی
خ��وب ما را بازداش��ت کردهاند که دیگ��ر باید از او
بخواهم به عنوان یک گروگان میهنپرس��ت کشور

در گفتوگوی «وطنامروز» با رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو تشریح شد

به حاشیه رفتن سوال از روحانی را تداعی میکرد.
امیرآبادی نوشت« :استیضاح دکتر کرباسیان وزیر
اقتصاد و دارایی با پیگی��ری نمایندگان پارلمانی
رئیسجمه��ور ام��روز اع�لام وص��ول گردید ،تا
استیضاح قبل از سوال از رئیسجمهور مطرح شود!

ناگفتههایی ازپروژه بارورسازی ابرها
تداوم پروژه بارورسازی ابرها با همکاری نیروی هوافضای سپاه در سال جاری
آب جمعآوریشده از بارورسازی ابرها  2میلیارد مترمکعب در سال است

صفحه  2را بخوانید

صفحه 4

درسی بزرگ برای سیاستمداران کوچک!
حامد اسالمیان

ما را نمایندگی کند .برای آزادی یک انسان بیگناه
چیزی پرداخت نمیکنیم ،بلکه ترکیه را ل ِه و خفه
خواهیم کرد».
هماکن��ون ترامپ مواجهه تمامعیاری را با دولت
اردوغان و ملت ترکیه آغاز کرده است .رئیسجمهور
ایاالت متحده به خزانهداری این کش��ور دستور داده
است تحریمهایی را علیه ترکیه وضع کند و حتی در
اینباره رایزنیهایی را با شرکای اروپایی آنکارا صورت
داده است .با این حال تفسیر تحوالت اخیر در روابط
ترکیه و آمریکا به مراتب عمیقتر از آن چیزی است
که در ظاهر تصور میشود!
 -1ترکیه یکی از اعضای پیمان آتالنتیک ش��مالی
[ناتو] بوده و از این کشور به عنوان یکی از متحدان
منطقهای ایاالت متحده یاد میشود .همگان به یاد
دارند از س��ال  2011می�لادی و زمان آغاز بحران
س��وریه ،ترکیه به عنوان یک��ی از مهرههای آمریکا
تالش وافری را در راس��تای سقوط حکومت قانونی
«بش��ار اس��د» و حمایت از گروههای تروریس��تی
صورت داد .رفت و آمد آس��ان تروریس��تها از مرز
ترکیه و اعالم حمایت آش��کار رجب طیباردوغان
و احم��د داووداوغلو [وزیر وق��ت خارجه ترکیه] از
تروریس��تهایی که ملت سوریه را به خاک و خون
کش��یدند ،منجر ب��ه خش��م و نارضایتی ملتهای
مس��لمان از آنکارا ش��د .با این حال اردوغان بهرغم

هش��دارهای دلس��وزانه جمهوری اس�لامی ایران،
همچنان به بازی خود در زمی��ن آمریکا ادامه داد.
بهرغم همه این موارد ،هماکنون دونالد ترامپ عم ً
ال
به اردوغان دس��تور داده جرائم و اتهامات کشیش
آمریکای��ی در ترکیه را نادیده انگاش��ته و وی را با
احترام(!) آزاد کند .فراتر از آن ،ترامپ از «له کردن»
و «خفه کردن» ترکیه سخن به میان آورده و متحد
سنتی واش��نگتن را سیبل حمالت اخیر خود قرار
داده است .بدون شک ،ماجرای دستگیری جاسوس
آمریکایی در ترکیه در مقابل هزینههای هنگفتی که
آنکارا در حمایت از سیاس��تهای منطقهای آمریکا
صورت داده اس��ت ،بس��یار ناچیز است! با این حال
ترامپ حاضر به پذیرش این مسأله نیست.
 -2همانگونه که مش��اهده میشود ،ترامپ [و به
طور کلی ایاالت متحده] با متحدان منطقهای خود
مانند یک «برده» رفتار میکند .مش��ابه این رفتار
را دولته��ای جرج واکر ب��وش و اوباما در برههای
از زمان با عربس��تان سعودی داش��تند .فراتر از آن،
دول��ت جرج واکر بوش در نهایت حاضر ش��د غالم
حلق��ه به گوش واش��نگتن و تلآوی��و یعنی صدام
ملع��ون را قربانی منافع منطقهای خود کند .رقص
شادی مقامات آمریکایی در مرگ «اسامه بنالدن»
نیز هنوز در اذهان باقی اس��ت! این در حالی است
ک��ه بنابر اذع��ان صری��ح «زبیگنیو برژینس��کی»

استراتژیست مقبور آمریکایی ،واشنگتن خود خالق
اصلی القاعده بوده است!
 -3این روزها ترامپ چهره عریان سیاست خارجی
ای��االت متح��ده را در مقابل اف��کار عمومی دنیا به
نمایش گذاشته است .رئیسجمهور آمریکا صراحتا
از «اتحادیه اروپایی» به عنوان دشمن یاد میکند و
فشارهای اقتصادی خود به دولت «جاستین ترودو»
در کانادا را به سبب مخالفت با سیاستهای واشنگتن
دوچندان کرده اس��ت .ن��وع مواجهه واش��نگتن با
متحدان خود در نظام بینالملل ،یک «درس بزرگ»
برای «سیاس��تمداران کوچک» محس��وب میشود.
سیاستمدارانی که تصور میکنند با بزک کردن چهره
ایاالت متحده و ارائه روایتی متفاوت از ماهیت و رفتار
آن ،میتوان در نظام بینالملل به رشد و ترقی دست
یافت! بدون ش��ک سرنوش��ت متغیرهای وابسته به
ایاالت متحده و بازیگرانی که به کارگردانی سران کاخ
س��فید مشغول ایفای نقش در جهان امروز هستند،
چیزی جز تحقیر و تباهی نیست .در چنین شرایطی
دم زدن از مذاکره با آمریکا و نوش��تن یادگاری روی
مجسمه آزادی(!) در نیویورک چه معنا و مفهومی جز
«سادهانگاری» یا «خیانت» دارد؟
در نهای��ت اینک��ه ن��وع و نحوه معامل��ه ترامپ
ب��ا متحدان منطق��های آمریکا ،بویژه ترکیه نش��ان
میدهد ایاالت متحده کمترین حرمت و تعهدی در
قبال بازیگرانی که در زمین آن بازی میکنند قائل
نیس��ت .آیا زمان آن نرسیده است که این «حقیقت
راهب��ردی» از س��وی بزککنندگان چه��ره ایاالت
متحده در داخل کشورمان درک شود؟

دولتیه��ا و لش��کر رس��انهای اصالحطلبان
حاال  5س��ال اس��ت بر طبل رابطه با غرب برای
بهبود اوضاع اقتصاد مل��ی کوبیدهاند .اکنون اما
چیز ش��گرفی رخ داده اس��ت و لشکر رسانهای
اصالحطل��ب کمک��م به این فک��ر میافتند که
بای��د دولت را بابت راه��ی که خود پیش پایش
گذاش��تهاند ،هر روز و هر ساعت سرزنش کنند!
سعید حجاریان ،تئوریسین اصالحطلبان آنقدر
آش را شور دیده که در مصاحبه با شرق بگوید:
«اصالحطلب��ان بگویند دول��ت روحانی ،دولت
ما نیس��ت!» این همه ترس اما معلول چیست
و چرا کس��ی باید از بار ک��ردن کارنامه دولت بر
دوش خود اینقدر در هراس باشد؟ مگر نه اینکه
همین حجاریان ابتدای سال  93طی گفتوگو
ب��ا ویژهنام��ه روزنام��ه اعتماد گفته ب��ود« :اگر
اصالحطلبان نباشند روحانی هم وجود نخواهد
داشت» .وی در ادامه با بیان اینکه اصالحطلبان
حامی و ستون فقرات برنامههای روحانی هستند،
تاکید ک��رده بود« :اگر اصالحطلبان بش��کنند
روحانی هم شکسته است».
حجاریان بعدها ادبیات خ��ود را مهربانانهتر
ک��رده ،گفت��ه ب��ود« :اصالحطلب��ان حاضرند
«دندانههای کلید» روحانی باش��ند» و در عمل
هم چنین ش��د! حاال اما چنان نیس��ت و کسی
دوس��ت ندارد ب��ه روحانی و دول��ت وی ،حتی
نزدیک ش��ود .چنین رویکرد کاسبکارانهای در
مواجهه با مس��ائل ملی ،بهخص��وص در اوضاع
اقتص��ادی فعلی حتما نه اخالقی اس��ت و نه از
دید افکار عمومی پنهان خواهد ماند .علتالعلل
رفتار متناقض امثال حجاریان اما چیست و برای
درمان چنین تدلیس آش��کار و بزرگی چه باید
کرد؟ پاسخ این است« :تقریبا هیچ!»؛ فرافکنی
اصالحطلبان اساسا با این پیشفرض دلخوشانه
صورت میگیرد که نس��بت آنها و افکار عمومی
هنوز هم در ش��رایط پیش��اانتخابات  96است.
این در حالی اس��ت که با آشکار شدن شکست
ایده مرکزی دولت و دوس��تان اصالحطلبش در
 2س��ال اخیر ،اف��کار عمومی بخوب��ی معنای
«تدبیر» و «تکرار» را در کنار هم چشیدهاست!
کنار کشیدن ظاهری اصالحطلبان از شراکت
با دولت در رس��انههای زنجیرهایشان ،اگرچه
تناقض آشکاری با س��فت و محکم چسبیدن
بخش اعظم دوس��تان آنها ب��ه مناصب دولتی
دارد ،این عارضه مل��ی را اما میتواند رقم بزند
که افکار عمومی یقین کند پایان راه این دولت،
در هر شرایطی از تئوری «شهر سوخته» خبر
خواهد داد! نتیجه آنکه افکار عمومی پیشاپیش
ب��ه دولت خواهد گفت« :اگه ت��و نیزنی ،چرا
باب��ات از حصبه مرد؟!» اصالحطلبان اگر دیروز
محض منافع حزبی ترجیح دادند با فریب افکار
عمومی پیامد روی کار آمدن رقبای روحانی را
دالر 5هزار تومانی ،تورم چندصددرصدی و در
یک کالم« ،ش��هر سوخته» معرفی کنند ،حاال
هم محض همان منافع حزبی یکدفعه یادشان
افتاده فاش کنند حسن روحانی صبحها ساعت
 10سر کار میرود!
این در حالی است که شخص رئیسجمهور
در این س��و طی مصاحب��ه تلویزیونی اخیرش
تاکید دارد« :م��ن اینجا به مردم عزیز میگویم
همه اعضای دولت ش��ب س��اعت  11که با آنها
ی از وزرا تا دیروقت در دفتر
تماس میگیرم بعض 
کارشان هستند ،جمعه بعدازظهرها با همه وزرا
در تماس هس��تم که همه آنها در حال فعالیت
هستند» .ما طبعا آنقدر که عبداهلل ناصری ،مشاور
سیاس��ی محمد خاتمی از س��اعت کار و خواب
رئیسجمهور مطلع است ،خبر نداریم! این میان
ام��ا راه میانهای هم وج��ود دارد که قادر به حل
معضالت دولت ،مردم و اصالحطلبان به صورت
همزمان است .راهحل ساده است :اصالحطلبان از
همین فردا تصمیم بگیرند بلندگوی دولت ترامپ
در فضای داخل کش��ور نباشند و به جای تکرار
آدرسه��ای غلط برای حل معضالت اقتصادی،
صادقانه از مردم عذرخواهی کنند.
اصالحطلبان اگر دلس��وز مردم و منافع ملی
هستند ،حاال پس از  5سال معطل نگه داشتن
یک اقتصاد  80میلیونی باید از اقدامات اش��تباه
خود در این مس��یر توب��ه و نزد افکار عمومی به
خطاهای خود اقرار کنند .منطق آنها اما چنین
چی��زی نمیگوید و همزمان ب��ا کوبیدن پیدا و
پنهان بر طبل مذاکره با ترامپ ،سعی دارند دامن
رسانهای -و نه عملیاتی -خود را هم از شراکت در
کارنامه دولت پاک کنند .هدف چیست؟
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