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سرمقاله

چرا ضرغامی از احمدینژاد دفاع میکند؟

کارخوب
مجلس

راز یک وفاداری

ابراهیمنکو

نماینده سابق مجلس

در حالی که به گواهی بس�یاری از شخصیتهای کشور ،احمدینژاد دیگر
ب�رای انتخابات ریاس�تجمهوری تایید صالحیت نخواهد ش�د و اساس�ا
در زمینههای دیگر نیز نمیتواند نقش چندانی در قدرت داش�ته باشد،
راز وفاداری عزت اله ضرغامی به محمود احمدینژاد چیست؟ آیا صرفا
یک رابطه قلبی در این میان اس�ت یا مس�ائل دیگری هم هس�ت .تقریبا
بر کسی پوشیده نیست که عزتاهللضرغامی میخواهد خود را به عنوان
یک کاندیدا برای ریاست جمهوری معرفی کند .آیا او در نبود احمدینژاد
قرار اس�ت کاندیدای مورد حمایت رئیس دولت س�ابق باش�د؟ سوالی
که با نگاهی به س�وابق رئیس دولت سابق نش�ان میدهد که نمیتواند
پاس�خش آری باش�د ،زیرا احمدینژاد دراینگونه مواقع ی�ا خودش وارد
عرصه میشود یا نزدیکترین یارانش که اکنون هردو در زندان هستند.
از می�ان بقیه اطرافیان احمدینژاد نیز ضرغامی نمیتواند گزینه معقولی
برای احمدینژاد و نمایندگی ظرفیت اجتماعی او به شمار بیاید .بنابراین
نباید تصور کرد که تقاضایی از س�وی رئیس دولت سابق برای اعالم این
وفاداری مطرح است .پس دلیل چیست؟ 15

کیم جونگ اون:

مردم برای رشد اقتصادی کشور
کمککنند

پلوسی:

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با امکان
عزل نمایندگان با حکم دیوان عالی کش��ور
در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی
در ط��ول دوره مجلس ش��ورای اس�لامی
مخالفتکردند.
براس��اس این ماده در صورتی که ش��رایط
نمایندگی ه��ر یک از نماین��دگان مجلس
ش��ورای اس�لامی در طول دوره نمایندگی
با اعالم هیات نظارت ب��ر رفتار نمایندگان
زائل میش��د با حکم دیوان عالی کشور از
نمایندگیعزلمیشدند.
به نظرم نمایندگان با رد ای��ن ماده از قانون
مربوط کار شایس��ته ای انجام دهند .رد این
ماده از دیدگاه من میتواند استقالل مجلس
را به رخ بکشد.

یادداشتها

درباره
گله معلمان

حسین طاهری فرد

استیضاحترامپ
باعثایجادتفرقه
در آمریکا میشود

درباره
لی چونگ سون!...

محمد جوان

یادداشت

سرنوشتبوتفلیقه
و اصرار مادورو

نامه سرگشاده سه نماینده مطبوعاتی مجلس به رئیس جمهور

روزنامهه ا یتیمترازگذشتهبهحالخودرهاشدهاند

در حالی که ام��روزه بخشهای مختلف اقتصادی
در کش��ورمان زیر فش��ار تحریمها ق��رار گرفتهاند
مطبوع��ات نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��تند.
وضعیت قیمت کاغذ ،توزیع و چاپ مطبوعات در
ایران باعث ش��ده تا کمر رسانههای کاغذی زیربار
این فشار اقتصادی خم ش��ود .از این رو جمعی از
مدیران مسئول روزنامهها در کشورمان در نامهای
خطاب به رئیس جمهور با گالیه از وضعیت موجود
خواس��تار حمایت و رس��یدگی دولت به این حوزه
شدند .در ادامه متن این نامه را میخوانید:
رئیس جمهوری محترم اسالمی ایران
با سالم و احترام؛ این چندمین مرتبه است که در
سالهای اخیر پیرامون شرایط مطبوعات ،با شما
صحبت میکنیم .البته این نکات لزوما به صورت
نامه یا بیانیه ارائه نش��ده بلکه در دیدارهای شما
ب��ا اهالی مطبوعات و رس��انهها نیز که معموال در
ایام ماه مبارک رمضان رخ میدهد این موضوعات
تشریح شده و البته به دستگاههای مسئول دولت
نیز انعکاس یافته اس��ت .بار دیگر تاکید میکنیم
نفسهای به ش��ماره افتاده نش��ریات مکتوب در
س��ال  97میرود ت��ا در تندباد ک��م توجهیها و
سوء مدیریت بخشهای مسئول در دولت و سایر
دس��تگاههای تصمیم گیر ،قطع ش��ود و بیمار در
ح��ال احتضار مطبوعات ،برای همیش��ه رخت از
کش��ور بربندد .از ابتدای سال  97و پس از جهش
قیمت ارز در کش��ور ،افزای��ش قابل توجه قیمت
محص��والت و بهای تمام ش��ده آنه��ا ،هر روز به
یک حوزه س��رایت کرد و آن را به تالطم واداشت.
حتی محصوالتی که ارزبری خاصی هم نداش��تند

رشد حدود صد درصدی را تجربه کردند .از لوازم
خانگی اعم از داخلی و خارجی تا خودرو ،ملزومات
س��اختمانی ،مواد غذایی ،گوشت ،مرغ ،نهادههای
دام��ی ،پالس��تیک ،ل��وازم یدکی و الس��تیک و
پوش��ک و دس��تمال کاغذی! هم��ه متولیان هم
در ه��ر موضوعی با مناس��بت و بی مناس��بت از
مجل��س و دولت و س��ازمان تعزی��رات حکومتی
و ش��ورای رقابت و ...خ��ود را ملزم دیدند اهمیت
ورود به بازار برای رس��اندن آن به تعادل را یادآور
ش��وند .طنز ماجرا آنجاست که دغدغههای مردم
درباره گرانیها از طریق همین مطبوعاتی به گوش
مسئوالن میرسد که خودشان به شکل مشقتباری
در حال گذران روزانه امورات خود هستند و همان
اقتصاد نیم بند این حوزه که بارها به آسیبشناسی
آن پرداخته شده نیز در اثر افزایش لجام گسیخته
قیم��ت ملزوم��ات ای��ن صن��ف ،لطمه اساس��ی
دیده است.
جناب آقای دکتر روحانی!
هیچ مسئولی اهمیتی برای رشد سیصد درصدی
اقالم اصلی انتش��ار مطبوعات نظیر کاغذ و زینک
قائل نشده و رسالتی برای به تعادل رساندن قیمت
احساس نکرده است .میدانید تامین کاغذ داخلی
کامال به خارج از کش��ور و قیمت ارز وابسته است.
در ماههای گذش��ته با توجه به نامش��خص و غیر
شفاف بودن میزان تخصیص ارز  4200تومانی به
واردات کاغذ ،نبود معیارهای مشخص برای انتخاب
شرکتهای وارد کننده کاغذ با ارز دولتی و در پرتو
بی توجهی کامل وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی
بر ام��ر توزیع آن ،تقریبا مطبوعات نتوانس��تند از

این ظرفی��ت بهره ای ببرن��د .همچنین میانگین
تخصیص یارانه به مطبوع��ات و مالکهای توزیع
عادالنه آن نیز دچار ابهامات جدی است و در آخر
مشخص نش��د یک رس��انه پرتیراژ و اثرگذار چرا
مقدار کمتری یارانه نسبت به یک روزنامه که صرفا
برای همین تخصیص یارانه و دریافت کاغذ منتشر
میش��ود ،دریافت کرده است! به این آشفته بازار،
بی ثباتی مدیریت��ی در معاونت مطبوعاتی وزارت
ارش��اد و خالی بودن کرس��ی معاون را نیز اضافه
کنید .گویی مطبوعات این مرغ عزا و عروسیخوان
ای��ران ،ب��ی پناه تر و یتیم تر از گذش��ته به حال
خود رها شده اند .شرایط رسانه ای کشور از حیث
محدودیتهای بعضا س��لیقه ای در انتشار مطالب
و وضعیت معیش��ت اقشار متوس��ط عالقه مند به
مطبوعات ،اجازه رشد قیمت فروش تک نسخهای
را نم��ی ده��د .وضعیت توزی��ع آگهیهای دولتی
نیز در بدترین ش��رایط خ��ود از نظر تبعیضهای
غیرحرف��های و تخصصی قرار دارد و هش��دارهای
گاه و بیگاه اهالی رسانه ،راه به جایی نمی برد.
جناب آقای رئیس جمهور
مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و یکی
از کاالهای سبد فرهنگی خانوار  ،سالهاست سهم
خود از این سبد را به دالیلی که در باال به بخشی
از آن اش��اره شد از دس��ت داده اند .شما پیش از
تشکیل دولت تدبیر و امید در شعارهای انتخاباتی
خود ،بارها به اهمیت گردش آزاد اطالعات و نقش
مطبوع��ات در آن پرداخته و از گش��ایش در این
عرصه خبر داده بودید .ش��وربختانه ما نمایندگان
امضا کننده این نامه که مدیر مسئول سه روزنامه

فریدونمجلسی

تحلیلگر مسائل بین الملل

سراسری کش��ور هم هستیم ،در آستانه سال 98
هش��دار میدهیم اگر فکرعاجل��ی به حال اقتصاد
مطبوعات و انجام وظایف دستگاههای مسئول در
قبال ملزومات انتشار مطبوعات نشود سال آینده
باید مطبوعات مستقل را در موزههای این کشور،
به نظاره نشس��ت و پیش��خوان روزنامه فروشیها
احتماال جز چند روزنامه وابسته به نهادهای دولتی
و عمومی و یک��ی دو روزنامه بخش خصوصی که
توانس��ته اند ارزش افزوده کاف��ی را ایجاد کنند،
خالی از برندهای این حوزه خواهد شد.
انتظار میرود پیش از چنین فرجام شومی ،برای
مدیریت آن که امر دشواری نیست ،دستورات الزم
را صادر فرمایید.
الیاس حضرتی
نماینده مردم شریف تهران ،ری ،اسالمشهر
و شمیرانات و مدیر مسئول روزنامه اعتماد
مصطفی کواکبیان
نماینده مردم شریف تهران ،ری ،اسالمشهر
و شمیرانات و مدیر مسئول روزنامه
مردمساالری
محمدعلی وکیلی
نماینده مردم شریف تهران ،ری ،اسالمشهر
و شمیرانات و مدیر مسئول روزنامه ابتکار

مخاطبان محترم
و همراهان گرامی

همراه��ان و خوانندگان آفت��اب یزد میتوانند مش��کالت ،دغدغهها و
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از این ستونهای
پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین سوژههایی بوده اما آفتاب
یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.
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کارخوب مجلس

16

مرجانهای دریایی هم
غمگین اند
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ادامه از همین صفحه:
مجلس اگراین ماده را به تصویب میرساند این
موضوع میتوانست باعث شود با هر بهانهای
و کوچکترین مس��ائل سیاس��ی و نفوذ برخی
جریانات تندرو در داخل مجلس  ،نمایندگان
تحت فشار قرار بگیرند  .این به این معنا نیست
که هر نماینده ه��ر کاری که میخواهد انجام
دهد و ب��ا افکار عمومی بازی کند و کس��ی
هم پاسخگو نباشد اما واقعیتش این است که
ما با قبول این ماده نمی توانس��تیم راه درستی
را انتخ��اب کنیم  .هنوز تخلفات نمایندگی به
درستی تعبیر و تعریف نشده است که مجلس
چنین ماده ای را میخواس��ت تصویب کند و
بعدهم دست دیوان را دراین راه باز بگذارد.
از سویی دیگر باید این موضوع را هم مدنظر
داش��ته باشیم که امروز در مجلس ،هیئت حل
اختالف هن��وز به وظیفه قانون��ی خودش به
درستیعملنمیکند.
به جای تصویب اینچنین موادی باید در خود
مجلس این هیئت را تقویت کنیم در این هیئتها
موضوع رسیدگی شود وبحث عزل هم درپیش
نباشد .وگرنه تصویب این ماده میتوانست راه
را برای فساد سیاسی در کشور بازکند.
فرام��وش نکنیم هر نماین��ده ای ب��ا عبور از
فیلترهای سخت وارد مجلس شده و برابراصل
 86قانون اساسی نمایندگان مجلس از مصونیت
برخورداربودهودرمقامایفایوظایفنمایندگی
در اظهارنظر و رای خود کامال آزاد هستند ،لذا
چه بس��ا تصویب این ماده از یک سو موجب
تشکیکواحتیاطدراظهارنظرهایوکالیملت
و از جانب دیگر بهانه ای برای گروههای فشار و
پرنفوذ برای چزاندن رقبا میشد.
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لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را در منطقه و محل کار خود در
سراسر کشور به ما گزارش نمایید.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه میباشیم.

پیامک( 09213553193:شبانه روز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

آنچه که پس از س��الها قدرت بر سر بوتفلیقه
رئیس جمهور الجزایر آمده بسیار تاسفبرانگیز
اس��ت .زی��را او از محبوبیت بس��یار باالیی در
میان م��ردم الجزایر برخوردار ب��ود و در آغاز
ریاس��ت جمهوری اش الجزایر را از یک ورطه
جنگ داخلی نجات داد .به طور مثال ،مش��ابه
گروههای القاعده در الجزایر تقویت ش��ده بود
و او توانس��ت ای��ن گروهها را ناب��ود کند .این
رئیس جمهور که در گذش��ته محبوب بود به
دلی��ل اصرار برای ماندن در قدرت و آزمندی،
اعتراض م��ردم این کش��ور را برانگیخت .این
رهب��ر محب��وب ام��روز تبدیل به ی��ک رهبر
منفور ش��ده اس��ت تا آنجا که با انصراف او از
کاندیدات��وری ،مردم این کش��ور هلهله به راه
انداختند .ام��روز وضعیت بوتفلیق��ه پیر را از
بوتفلیقه جوان و س��رحال گذش��ته باید جدا
ک��رد .بوتفلیقهای که امروز ب��ه دلیل کهولت
س��ن و بیماری دس��ت از ق��درت برنمیدارد.
این بس��یار غم انگیز است .زیرا او میتوانست
با احترام از قدرت کناره گیری کند .نلس��ون
ماندال رهبر آفریق��ای جنوبی در حالی که به
راحتی میتوانس��ت آرای مردمش را داش��ته
باش��د اما چون در خود این توان را برای اداره
کش��ورش ندید از قدرت کنار کشید و در پی
کنارهگی��ریاش ،احت��رام او دو چندان ش��د.
از این رو ،بدست آوردن قدرت شیرین و مطبوع
است اما دست برداشتن از آن ،نیاز به شجاعت
دارد .تفاوت وضعیت موجود در الجزایر نسبت
به ونزوئال در این اس��ت ک��ه مادورو همچنان
خواه��ان ماندن در قدرت آنه��م به هر بهائی
اس��ت و در پی این اص��رار ،ترامپ به حمایت
گوی��دا برمی خی��زد؛ در حالی ک��ه ونزوئال با
یک مس��یر دموکراتیک میتوانست دوباره با
رویکار آمدن دولتی جدید بر روی پای خود
بایس��تد و سرمایه نفتی این کش��ور را صرف
زندگی مردم کشورش کند.
واقعیت آن است که ماندن بیشتر مادورو بر سر
قدرت ،خسارت بیشتری برای ونزوئال به دنبال
دارد .همان راهی که صدام با لجاجت ادامه داد
و عراق را به ویرانی کش��اند .قذافی با لجاجت
لیبی را به ویرانی کشاند و هر دو بعد از ویرانی
کشورشان فرار کرده و به سرنوشت تلخی دچار
ش��دند .صدام اعدام و قذافی کشته و مثله شد.
رئیسجمهور فعلی ونزوئال اساسا چه خدمتی
به این کش��ور به جز تورم ،بیکاری و مهاجرت
 3میلیون نفر کرده است .در حالی که بوتفلیقه
خدمات بسیاری به مردمش ارائه داد.

