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موج دعوت از

خمينيجوان
فرزنــد شــهيد مطهــري هــم خواســتار
حضــور نــوه بـــنیانـــگذار انقــاب
در انتخابــات مجلــس خبــرگان شــد

گزارش آفتاب يزد از بازتاب اظهارات رئيس سابق تيم مذاکرهکننده هستهاي
در کميسيون بررسي برجام مجلس

اعتراض چپ و راست

صفحه 15

به سعيد جليلي

آفتاب يزد گزارش ميدهد

 1/350/000گردشگر
در ايران پس از توافق
4

عضوکميسيونعمرانمجلسمطرحکرد

درآمدهايميليوني
مشاوران امالک
در سايه ضعف نظارت
6

مجيد ابهري ،آسيبشناس با رد اظهارات
آموزش و پرورش به آفتاب يزد گفت:

بيشتر دانشآموزان معتاد
در شرق كشور هستند

صفحه 2

3

هر هيئتي که
وارد ايران ميشود
جاسوس نيست
مقدماتی جام جهانی و جام ملتها؛

صدرنشینی سوغات هند

تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در دیدار برابر هند در چارچوب رقابتهای مقدماتی
جام جهانی و جام ملتهای آسیا به برتری برسد و صدرنشین گروه چهارم شود .به
گزارش مهر ،تیم ملی فوتبال ایران از ساعت  ۱۸دیروز سه شنبه به وقت تهران در
سومین بازی خود در گروه  Dرقابتهای مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه و جام
ملتهای  ۲۰۱۹آسیا در شهر بنگلور به مصاف هند رفت که جدال دو تیم در نهایت
با نتیجه  ۳بر صفر به سود ایران خاتمه یافت .سردار آزمون ( ،)۲۹آندرانیک تیموریان
( )۴۷و مهدی طارمی ( )۵۰در این دیدار برای ایران گلزنی کردند.ایران این مسابقه
را با دو تغییر نسبت به بازی با گوام آغاز کرد و علیرضا حقیقی و خسرو حیدری به
جای علیرضا بیرانوند و وریا غفوری در ترکیب اصلی حضور داشتند.

ادامه از همین صفحه:

سعيد جليلي سند بياورد

اين سند بايستي حاوي نكات ذيل باشد :آمريكاييها دقيقا در چه تاريخي ،پس از
چه مذاكراتي و در چه سطحي اجازه غني سازي توسط ايران را اعالم نمودهاند .در
مرحلهبعدبایستیریزوجزییاتمذاکراتسعیدجلیلیو 5+1کهمنجربهپذیرفتن
غنیسازیشدمنتشرشود.
جان كالم آنكه همه مــا به صورت طبيعي خيلي ادعاها و غلوها در خصوص
عملكردمان داريم ؛ اما مهم آن است كه مردم چه نظري در خصوص كارنامه ما
داشته باشند .في المثل خيلي از مسئوالن و سياست مداران وطني دوست دارند در
جايگاه محمد جواد ظريف باشند و مثل او نزد مردم محبوب باشند اما در ايران فقط
يك «ظريف » داريم و تمام.با توسل به خالف گويي هم هيچ كس نمي تواند اين
جايگاه را مورد خدشه قرار دهد.
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رئيسپليستهرانبزرگ:

4

بدپوششها را
به دستگاه قضايي
ارجاع ميدهيم
رهبر معظم انقالب در دیدار رئیسجمهور اتریش:

دنبالهروی برخی کشورهای اروپایی
از سیاستهای خصمانه امریکا
علیه ایران غیرمنطقی است

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز (سه شنبه) در
دیدار آقای هاینس فیشر رئیس جمهور اتریش ،با اشاره به دشمنی دولت آمریکا
با انقالب اسالمی به دلیل از دست دادن منافع خود در ایران ،دنبالهروی برخی
کشورهای اروپایی از سیاستهای خصمانه آمریکا در قبال ایران را غیر منطقی
خواندند و خاطرنشان کردند :البته اتریش جزء این دسته از کشورها نیست و
الزم است مقامات دو کشور برای تقویت هر چه بهتر روابط برنامهریزی و پیگیری
کنند.حضرت آیت اهلل خامنهای در این دیدار ،هدف اصلی «انقالب اسالمی»
را تأمین خیر و ســعادت برای مردم ایران و تمام انسانها در سایه «پیمودن راه
خدا ،حاکمیت عقل و ایمان توأم با عمل» خواندند و افزودند :البته این رویکرد
خیرخواهانه ما دشمنانی نیز در سطح بینالملل دارد که بهدنبال جنگ افروزی
و به جان هم انداختن ملتها هستند ،اما ایران ،دوستان خوب و صمیمی بسیاری
در میان دولتها و ملتها دارد.رهبر انقالب با اشاره به دشمنی غیر منطقی برخی
کشــورهای اروپایی با ایران پس از پیروزی انقالب اســامی گفتند« :انقالب
اســامی» ،ایران را که بهطور کامل در اختیار آمریکاییها بود ،از آنها گرفت ،و
همین مسئله علت دشمنی آمریکا با جمهوری اسالمی است ،اما دنبالهروی
برخی کشورهای اروپایی از آمریکا ،غیر عقالیی و بی مبناست ،البته اتریش ،جزء
این کشورها نیست.ایشان با تأکید بر اهمیت برنامه ریزی برای تقویت روابط دو
کشور ،در پاسخ به سؤال آقای فیشر درباره آینده روابط ایران و کشورهای اروپایی،
گفتند :تاکنون صحبتهایی از طرف دولتهای اروپایی مطرح شده است ،اما باید
منتظر آثار عملی این اظهارات بود.رهبر انقالب در ادامه ،به اقدامات و فسادآفرینی
عوامل انحرافی در منطقه به نام اسالم ،اشاره کردند و گفتند :اسالم آن چیزی
نیست که این جریانها معرفی میکنند ،بلکه اسالم بر مبنای منطقی محکم،
ایمانی و عقالیی اســتوار است.در این دیدار که آقای روحانی رییس جمهوری
س جمهوری اتریش با تشکر از
نیز حضور داشــت ،آقای هاینس فیشــر ریی 
مهمان نوازی ایران ،مذاکرات خود با مقامات ایرانی را خوب ارزیابی کرد و گفت:
باید روی موضوعات و گفتگوها کار کنیم تا به توافق بیشتری دست یابیم.

جناب آقاي دكتر رحماني فضلي

وزير محترم كشور
با نهايت تاسف درگذشت برادر گراميتان

شادروان مرحوم عبدالرحيم رحماني فضلي

را به جنابعالي و خانواده محترم آن مرحوم تســليت عرض
نموده ،از خداوند منان براي آن عزيز سفر كرده علو درجات
و براي شما و ساير بستگان صبر مسئلت داريم.
مدير مسئول و تحريريه روزنامه آفتاب يزد

دنبالهروي برخي
کشورهاي اروپايي
از سياستهاي
خصمانه امريکا
غيرمنطقي است
1

تا هنگام نگارش اين گزارش واکنش به صحبت هاي روز دوشنبه
جليلي همچنان ادامه داشته و بسياري از چهره هاي شاخص نظام
بهاينبياناتويعکسالعملنشاندادهاندبهطوريکه حميدبعيدينژاد،
رئيس تيم کارشناسي مذاکرات هسته اي ،روز گذشته در پاسخ
به اين صحبت جليلي که ايران از  100حق مسلم خود کوتاه آمده،
گفته است « :اگر حقي وجود داشته باشد هيچ نوشته اي نمي تواند
آن را از بين ببرد .در حقوق بين الملل ،حق يا ذاتي است و يا در يک
معاهده بين المللي بايد شناسايي شود».
سخنگويدولت:

رهبر معظم انقالب در ديدار
رئيسجمهور اتريش:

سرمقاله

سعيد جليلي سند بياورد

وزيراموراقتصاديودارايي:
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با روشهاي سنتي
نميتوان با مفاسد
مبارزه كرد

یادداشت1

مقصر وقايع سوريه كيست؟
احسان سپهوند

آب که ســر باال برود قورباغه
ابوعطا مــی خوانــد .بحرانی
کــه ماهها یــا بهتــر بگویم
سالهاســت از ســوی حامیان
جهانی تروریســت در ســوریه
و عراق پیش آمده هــزاران نفر را بی خانمان و
آواره مرزهای کشــورهای همجوار کرده است.
مرتبا از خروج آوارگان کشورهای درگیر جنگ
داخلی به سمت و سوی سرزمین های امن اخبار
ادامه داری به گوش میرســد .بســیاری از این
پناه جویان در مسیر رسیدن به مامن جان خود را
از دست داده اند اما به دلیل تکراری شدن خبر
مرگ سرنشینان قایقهای فرسوده چوبی برای
شنوندگان ،دیگر افکار عمومی به آن بیاعتنا بود.
مرگ غم انگیز و دردناک آیالن سه ساله در کنار
ســاحل ،کافی بود تا یک بار دیگر افکار زمخت
جهانی مقداری انعطــاف به خرج داده و نگاهی
مالیمتر به پدیده اســکان پناه جویان بیندازد.
فرشــته کوچکی که برروی شنها آرمیده بود،
ایــن امید را به قلــب پناه جویــان راه داد که
بــه زودی اتحادیه اروپا تصمیم مثبتی در قالب
ســهمیهبندی و توزیع آوارگان بین کشورهای
عضوش اتخاذ خواهد کرد .ســوالی که به ذهن
متبــادر می شــود این اســت که چــه اتفاقی
افتاد که خاورمیانه تا به این اندازه ناامن شــد؟
به تازگی رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه
در مصاحبه رســانهای خود ایران و روسیه را در
زمینه بروز پدیده گسترده آوارگان مقصر دانسته
است! سخنانی که عالوه بر اینکه مصرف داخلی
ندارنــد به نظر میرســد اعضــای حزب حاكم
عدالت و توسعه هم به آن باور نداشته باشند .در
این زمینه برای تنویر اذهان بد نیست به نکاتی
اشاره شود.
یکم :درست است که جمهوری اسالمی حامی
بشار اســد اســت و به عنوان بزرگترین حامی
رئیسجمهور ســوریه همواره او را مورد حمایت
خود قرار داده اســت (این گفته ها از این جهت
که بشار اسد رئیس جمهوری معزول در جریان

سیدعلیرضاکریمی

بهار عربیاست ،ممکن است خالف نظر برخی از
سیاستمداران خارجی باشد) اما نکته حائز اهمیت
این است که قطعا در صورت برکناری بشار اسد
و روی کار آمــدن گروههای مخالف اوضاع برای
آوارگان به مراتب وخیمتر میشد .همانگونه که
در حال حاضر شــاهد درگیریهای شدید درون
گروههای مخالف هستیم .از سوی دیگر داعش با
نوع خالفت خشن خود ثابت کرده که در صورت
پیروزی بر سایر گروههای مخالف ،قادر به ایجاد
محیطی امن برای شهروندانش نخواهد بود.
دوم :سیاست های ترکیه در زمینه حمایت های
لجام گســیخته از گروههای تروريستي مخالف
دولت بشار اسد در ابعاد گسترده نظامی و حتی
کمکهای مالی ،عمال بر کســی پوشیده نیست.
ایجاد پایگاههای نظامی درون خاک ترکیه برای
آموزش تروریســتها و مســلح کردن آنها برای
انجام اقدامات تروریستی در اخبار مستند جهانی
بازتاب داشته است.
سوم :دولــت ترکیه که ســالها از وجود احزاب
کرد رنج می برد ،فرصتــی یافت تا در گرماگرم
ُ
آتش سوزاندن تروریست ها و در سایه با اقداماتی
مانند مسدود کردن مرزهای مشترک با مناطق
کردها تحمیل
کردنشــین ،لطمات فراوانی را به ُ
ُ
کند .این اختالفات تا جایی پیش رفت که در ماه
گذشته هواپیماهای جنگی ترک مواضع کردها را
در چند نوبت بمباران کردند و از آن زمان تاکنون
درگیریهای علنی بین نظامیان کشور ترکیه و
شبه نظامیان کرد وجود دارد .اخیرا کار به جایی
رسیده که يكشنبه شــب  21نظامي تركيه در
استان حكاري كشت ه شدند.
اکنــون کــه تروریســتهای بدنــام داعش در
مرزهای مجاور کشــور ترکیه جوالن میدهند
ترس شکســت در انتخابات پیش رو اردوغان را
واداشــته تا انگشت اتهام را به سوی ایران بگیرد
و از ترس بلواهای داخلی که مســبوق به سابقه
نیز هســت افکار عمومی را طــوری به نفع خود
هدایت کند .ولی او می داند که در آینده نزدیک
دست پروردههای او همان گونه که سر شهروندان
حامیان اصلیشــان را گوش تا گوش بریدند ،با
بیوفایی و وقاحت بخشهایی از خاک ترکیه را
والیت جدید خود نام گذاری خواهند کرد.

سعيد جليلي به عنوان
يك شــهروند و يك
مسئول سابق در پرونده
هسته اي حق اظهارنظر
دارد اما اين حق را ندارد
به «شعور» مردم توهين نمايد .حال كه
او به مدد لطف دوستان و حاميان اش
جاي پايي در مجلس باز كرده اســت
و به خانه ملت رفــت و آمد مي كند
نبايد از اين فرصت سوء استفاده نموده
و اظهاراتي را مطرح نمايد كه شــائبه
هيچانگاشتنقوهتحليلمردمتصورشود.
اكنون عوام النــاس و حتي افرادي كه
آنچنان اخبار هسته اي را دنبال نمي كنند
نيك مي دانند كه تيم مذاكره هسته اي
قبلي چه دستاوردي داشت و تيم فعلي
چه دستاوردي  .اظهارات اخير سعید
جليليدركميسيونبررسيبرجاممجلس
زماني مي توانست حائز اهميت تلقي
شود كه امثال جليلي و دوستانش انشاء و
ديكتهخودراننوشتهبودند؛آنانهرآنچه
در چنته داشتند طي  8سال «رو» كردند .
چنانچه قسمتي از دستاوردهاي شان
طــي مناظره هاي انتخاباتي توســط
علي اكبر واليتي رونمايي شد و مبرهن
گشت اساسا در دولت قبل مذاكرات
هسته اي رخ نمي داده و صرفا مراسم
«شعارخواني» و در بهترين حالت ممكن
مرور تاريخ اسالم و ایران بوده است!
جاي بسي تاسف است كه در مجلس
شوراي اسالمي يعني جايي كه افراد با
منطق و استدالل سخن ميگويند اجازه
داده مي شود افراد اظهاراتي را مطرح
نمايند كه هيچ مدركي براي آن وجود
ندارد  .في المثل اينكه سعيد جليلي در
كميسيونبرجاماظهارنموده«آمريكاييها
در دولــت قبل غني ســازي ايران را
پذيرفته بودند»برپايهچه اصل ومدركي
است؟ آيا نمايندگان محترم از او سند و
مدركيطلبننمودهاند؟اگراينگونهباشد
هرشخصيميتواندهرادعاييرامطرح
نمايد و خود را «قهرمان »جلوه دهد!
در همين مورد بخصوص شايسته است
آقاي ســعيد جليلي و تيم همراهشان
سند متقن خود در مورد پذيرفتن حق
غني سازي از سوي آمريكايي هايي را
در اختيار رسانهها قرار دهند تا در برابر
ديد مردم قرار گيرد.

ادامه در همین صفحه
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