هربامداد در سراسر کشور

تيتربازيعليهدولت !
گزارش آفتاب يزد از تيترهاي تحريف شده و اخبار غير موثق عليه دولت در برخي رسانه ها
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در حالي كه برخي رسانه هاي خاص در تالش براي تحريف واقعيت ها و وارونه جلوه دادن
اظهارات مقاماتدولت يازدهم هستند برخي اخبار مهم كه از سوي نمايندگان مجلس و بسياري
از مسئوالن مطرح و تاييد شده كامال سانسور مي شود .يكي از موضوعات مربوط به پرونده
فساد اقتصادي بزرگ در خريد دكل نفتي كه به دكل گمشده معروف است  ،اختصاص دارد

صفحه13

زمان اصالح قانون

ممنوعيت

بهکارگيريماهواره؟
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رئيس کانون وکالي دادگستري
به آفتاب يزد گفت:

سفر وكالي آمريكايي به ايران

توريستي است نه كاري
1

صفحه2

به رفتار نامتعارف  2بازیگر

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به رفتار نامتعارف اخیر دو بازیگر زن سینما اشاره و
در واکنش به این عملکرد ناپخته و ناسنجیده ،گفت :اگر عمدی در این کار باشد طبق ضوابط
که قبال به آنها اعالم شــده برخورد میشود در غیر اینصورت آنها باید سریعا موضعگیری
کرده و جبران کنند .حســین نوش آبادی در گفتگو با ایرنا افزود :باعث تاســف است که
برخی از هنرمندان کشور به دلیل اعتباری که پیدا کرده اند با رفتارهای ناپخته ،ناسنجیده
و غیرمتعارف ،به جایگاه و اعتبار خود لطمه زده و با احساســات مردم بازی می کنند .وی
گفت :اینگونه افراد تحت تاثیر احساسات و القائات قرار گرفته و با ارائه تصاویری که شخصی
و خانوادگی اســت؛ باعث جریحه دار کردن احساســات مردم می شوند که بازخورد هایی
نیــز به همــراه می آورد .معــاون حقوقی ،پارلمانی و امور اســتانهای وزیر ارشــاد اظهار
کرد :اینکه این کار به صورت عمد و با آگاهی قبلی صورت گرفته فعال مشخص نیست؛ اما
بهتر این اســت که این دو بازیگر ســینما هرچه سریعتر نسبت به اشتباه و عمل نامتعارف
اعــام موضع و عذرخواهی کنند .نــوش آبادی تصریح کرد که اینگونه رفتارها نشــان از
کمبود و خال روحی و عاطفی افراد دارد و به نظر می رسد اگر این رفتار عامدانه و آگاهانه
باشــد ،طبق ضوابط و مقررات کــه ما اعالم کردیم این افراد دیگر نمی توانند در کشــور
فعالیت کنند و از نظر ما آنها هنرمند تلقی نمی شــوند .وی ادامه داد :البته ممکن اســت
آنها خواســته و ناخواسته به برخی شبکه های اجتماعی که مدیریتش دست دیگران است
اعتماد کرده و مدیریت فضای مجازی خود را به دیگران سپرده باشند و آنها اقدام به پخش
اینگونه تصاویر کرده اند و باید پاسخگو باشند .سخنگوی وزارت ارشاد در ادامه خاطرنشان
کرد :یکی از این دو هنرپیشه از جایگاه هنری باالیی برخوردار نیست و خودش اعالم کرده
که من از ایران خارج شــده ام و قصد بازگشت ندارم .نوش آبادی افزود :این بازیگر سینما
به یکی از شــبکه های ماهوارهای خارجی دعوت شــده که خود ایــن رفتن و دعوت نیز
به هر حال نشــانه کمبود شــخصیت آنهاست .به گفته وی ،یک کشــور برای هنرمندان
سرمایه گذاری میکند و آنها به جایگاه و اعتباری می رسند آنگاه آنها اینگونه با احساسات مردم
کشــور بازی می کنند .معاون حقوقی وزیر ارشــاد تصریح کرد که ایــن وزارتخانه از این
اتفاق متاسف است؛ اگر این افراد بی اطالع هستند بعد از اتفاق باید سریع جبران کنند و
اعالم رســمی و دفاع کنند .اگر هم عمدا و با اطالع این کار را کرده اند که طبق مقررات
و ضوابط اعالم شــده برخورد میشود و خود اینها می دانند باعث محدودیت و ممنوعیت
فعالیت آنها خواهد شــد .نوش آبادی در عین حال تاکید کرد که ما مدعی العموم نیستیم
اما اینکه ممکن اســت برخی از دستگاه ها نیز با اینها چگونه برخورد کنند اطالعی ندارم،
آنها طبق ضوابط و مقررات خودشــان با افراد خاطی برخــورد خواهند کرد .وی افزود :به
عنوان یک دســتگاه فرهنگی ضوابطی را بــرای فعالیت های هنرمندان خود داریم و طبق
این مقررات و ضوابط با آنها برخورد خواهد شــد .سخنگوی وزارت ارشاد خاطرنشان کرد:
این رفتارها باعث خدشه دار شــدن چهره و اعتبار خودشان ،جریحه دار شدن احساسات
مردم ،بی اعتبار شــدن جایگاه آنها ،در نهایت سلب اعتماد عمومی ،کاهش محبوبیت آنها
میان مردم و لکه دار شــدن پرونده و ســوابق آنها می شود .نوش آبادی تصریح کرد :هیچ
دلیــل منطقــی و عقالنی برای افراد خاطی در این قضیه وجود نــدارد اینکه تصویر بدون
حجاب خود را در شــبکههای اجتماعی منعکس کنند بــا علم به اینکه جامعه ما پذیرش
اینگونــه رفتارهای ناهنجار را ندارد؛ و ما به عنوان جامعه اســامی با اینگونه اقدامات که
ناشی از شتاب زدگی افراد و کمبودهای عاطفی و نیازهای فردی و درونی آنها است مخالف
هستیم .ســخنگوی وزارت ارشاد به هنرمندان کشور که از انســان های معتقد ،متعهد و
متدین هستند توصیه کرد که هرگز اجازه ندهند در اثر یک رفتار نامتعارف ،جایگاه ،اعتبار
و شــخصیت آنها لکه دار شــود .چند هفته پیش خبری در فضای مجازی مبنی بر کشف
حجاب بازیگر زن ایرانی در اینســتاگرامش دســت به دست شد که این موضوع سبب شد
تــا این بازیگر با هجمه کاربران برای صحت این خبر رو به رو شــود که هنگام مراجعه به
صفحه او با تصاویری نامتعارف مواجه شــدند .این بار نیز نوبت به دیگر بازیگر زن رســید
تا مخاطبین در صفحه اینســتاگرام منتســب به این بازیگر با عکس هایی بی حجاب و نه
در خور و شایســته یک بازیگر مسلمان ایرانی رو به رو شوند .گزارش ها حکایت از جذب
یکی از این دو بازیگر ســینما و تلویزیون به شبکه ای ماهواره ای دارد.

زنجاني شــرکت ايزو را به عنوان
خريــدار درســت کرده و شــرکت
اس تي تــي که بنکــرز را خودش
به آن اضافه کرده بود با ســرمايه
10ميليون ريال در کيش تاسيس کرد
نظر آيت اهلل وحيد درباره ماهواره:
استفاده مشروع جايز است

سیاست خارجی
غیرذلیالنه

واکنش وزارت ارشاد

بدهي اوليه زنجاني
به وزارت نفت
2ميلياردو
66ميليون يورو
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با دعوت روسها و استقبال غربیها ایران پس از پنج سال
در اجالس سوریه که در وین برگزار می شود حضور مییابد

سيدعليميرباقري
مشاور وزير کشور
در گفتگو با آفتاب يزد:

وکالي وزارت نفت اعالم کردند

تصميم گيري درباره فيلترينگ
نرم افزار موبايلي به تعويق افتاد

مخالفان برجام در انتخابات مجلس
جرات عرض اندام نخواهند داشت
یادداشت 1-

تلگرامفعال
ماندني شد
14

سرمقاله

نشست وین روزنه ای

در تاریکی یا روشنایی؟

متین مسلم کارشناس روابط بینالملل
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یادداشت 2-

اقتدار با اعتدال منافاتی ندارد!
رضا بردستانی روزنامهنگار

امید مافی روزنامهنگار

افسون داربی!

نیم صفحه روزنامه های ســه شنبه صحنه تأیید و تکذیب هایی بود که نشان می داد دولت
اعتدال که«تدبیر و امید» را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است ،با این مسئله که«اقتدار
منافاتی با اعتدال ندارد» ،نتوانسته ارتباطی عمیق و کاربردی برقرار نماید .در اکثر رسانه های
مجازی و پیش از پرداختن به تأیید و تحلیل و تکذیب ترکان ـ مشاور رئیس جمهور ـ و نوبخت
ـ سخنگوی دولت ـ چنین آورده شده است که«:به روش همیشگی و خاص خود »!...و منظور از
به روش همیشگی و خاص خود یعنی پاسخ دادن با لبخند ،پاسخ دادن با عباراتی چون :من در جریان نیستم،
بعید می دانم ،خودم هم جا خوردم و مواردی از این دست نشان می دهد که در سایه رفتار های چند وقت
اخیر و با نگاهی به گذشته دولت تدبیر و امید که منادی روش های اعتدالی است ،اساسا از به کار بردن اقتدار در
برخورد با برخی مسائل یا واهمه دارد ،یا پرهیز می کند و یا این که برای اقتدار نقشه راهی ترسیم نکرده است.
دولت در قضیه گران کردن نان ابتدا ســکوت ،سپس تکذیب و در نهایت به صورتی تقریبا آ زار دهنده
اطالع رسانی کرد ،دولت در مسئله خودروسازان اگرچه در ظاهر مشی اعتدالی پیشه ساخته است اما به جای
حمایت از مصرف کننده و تقویت تولید کننده! جانب یک طرف را گرفته است ،دولت در مسئله برخی
اطالع رســانی ها نا هماهنگ عمل کرده اســت .دولت از منظر اطالع رسانی و تیم اطالع رسانی اساسا
گروهی بی دفاع بوده است ،دولت بی هیچ دلیل موجهی همچنان اصل و اساسا آن نامه نگاری را مسکوت
گذاشــته است ،دولت در بسیاری از موارد اگرچه به ظاهر اعتدالی رفتار کرده است اما در بطن و بنیان،
ناخرســندی خود را از شفاف سازی نشان داده است ،دولت با انتخاب سخنگویی پر مشغله که جسته و
گریخته وی را منشاء برخی اختالفات می دانند رسانه و جامعه جویای اخبار صحیح را از همیشه سردرگم
و حیران تر کرده است ،دولت در سطح سخنگو و مشاور ویژه رئیس جمهور هم دچار نا هماهنگی است
به گونه ای که در همین فقره اخیر که یک سوی آن اکبر ترکان قرار داشت و در سوی دیگر آن چهار وزیر؛
ترکان گفته و نقل قولی را تکذیب کرد که سخنگوی ناهماهنگ با تیم اقتصادی دولت آن را نه تنها تأیید
که بر آن مهم تأییدی بی بازگشت نیز زد .وقتی نوبخت می گوید«:منظور آقای ترکان از رانتخواری به
وزرای اقتصادی نبود ،بلکه کاهش قیمت خوراک پتروشیمیها از  13سنت را رانت تعبیر کردند .مهندس
ترکان جزو کسانی هستند که معتقدند نرخ  13سنتی که مشخص شده ،نباید تغییر یابد و سهامداران
نیز از این عدد خرســند نیســتند .بنابراین مهندس ترکان نظرشان را این طور عنوان کردند که اگر این
عدد پایینتر آید ســود بیشــتری به این گروه تعلق میگیرد و از آن به رانت یاد کردند ».یعنی هم آن
رانت خواری را تأیید کرده اند ـ چیزی که ترکان اساسا از بیخ و بن منکر آن است !ـ و هم دلیل رانتخوار
معرفی کردن وزرا را تشریح می کند.
کوتاه سخن این که دیپلماسی لبخند و بی خبر نشان دادن و شانه خالی کردن از پاسخگویی در برخی
جایگاه ها نه تنها مفید فایده واقع نخواهد شد که برعکس می تواند به دامنه دارتر شدن شایعات ،ابهامات
و سردرگمی ها کمک شایانی نیز نماید .بد نیست اگر دولت محترم همراه با مشی و شیوه اعتدالی ،اقتدار
و صراحت را نیز چاشنی رفتارهای خود نماید.

فوتبال ســیاه نیســت.فوتبال می تواند سر از
زندگی ملــت درآورد و برای نود دقیقه غم ها
را به سیاره دیگری تبعید کند .به اینکه برخی
در صحنه فوتبال ،بخت این لعبت را به روزهای
شــوم تقویم گره می زنند نباید زیاد فکر کرد.
فوتبــال روی دیگر هــم دارد و روی يک کیک خامه ای با آی
بیکالهی ،تمام شمع ها را روشن می کند .یکی از ارمغان های این
دردانه داربياست.دوئلیکهباخودهیجانرامیآوردودرآدینهای
پاییزی کاری می کند که در غلغله آدم و کف و هورا ،جماعتی
شادی را زندگی کنند .نبرد سنتی پایتخت در آزادی آنقدر جاذبه
دارد که نیم روزی الاقل همه را مبهوت ساق های توپچی هایی
کند که داربي را به پیش آمدی منحصر به فرد بدل می کنند و
صد هزار نفر را به لطف طنازی خود به ابرها می فرستند.
فردا داربي به یادمان می آورد که از وقتی یادمان نیست قرمز و
آبی را دوست داشته ایم و در هنگامه مالقات جنگجویان مخمل
سبز به سیاه بختی دنیا و آشوب بی پایانش پوزخندی زده ایم.
فردا در اثنای یک پیکار مهیج به افســون توپ چرمی ایمان
میآوریموباردیگرباورمیکنیمکهفوتبالنسخهسادهیهمین
زندگی است و آنقدر ابهت دارد که در نود دقیقه ای حیرت آور
زیبایی باشکوه پاییز را بسراید و در میانه یک بازی نفرت را با
عشق و مودت تاخت بزند.
فردا وقتی خورشید به وسط آسمان هجرت کند صد هزار نفر
در ورزشخانه آزادی و میلیون ها نفر پای جعبه رنگی به تماشای
نمایشی می نشینند که با روح زندگی رابطه ای تنگاتنگ دارد و
کنتراست غريبش قاب چشم ها را پر از سکانس های چشم نواز
می کند.فقط باید توپچی ها به طرز عجیبی زیبا بازی کنند و
برای حاکم کردن شور و شوق و شبنم در پیرامون مستطیل سبز
به سیم آخر بزنند .داربي روزهای آفتابی را به یادمان می آورد
و اتفاقات نوســتالژیک را در ذهنمان زنده می کند.فردا عصر
وقتی اضطراب پهنای صورت آتشپاره ها را پر کند با موج مالیم
هشتاد و یکمین داربي از آن سال های بادا باد به همین روزهای
کم حوصله می رسیم...

رييس کانون وکالی دادگستری به آفتاب يزد گفت:

سفر وكالي آمريكايي به ايران توريستي است نه كاري

آفتاب یزد -گروه سیاســی :بنابــر اعالم
«تامپــا تریبیون» کــه یک ســایت محلی در
ایالت فلوریدای آمریکا اســت ،گروهی از وکالی
آمریکایی در آینده نزدیک به ایران سفر میکنند.
رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز در ارتباط
با این سفر با بیان اینکه ما نه این گروه را دعوت
کردهایم و نه از برنامههایشان خبر داریم ،اظهار
کرد :وکالت یک شــغل آزاد است و در کل دنیا
ممنوعیتی برای ورود و خروج وکال جهت احقاق
حقوق موکالن وجود ندارد و کشــور ما نیز از این قاعده مستثنی
نیســت .علی نجفی توانا تاکید کرد :افراد خارجی با هر شــغلی
 به جز کسانی که ممنوعالورودند -میتوانند به عنوان توریست واردایران شــوند .وی با بیان اینکه این گروه حقوقدان همراه با تیمی
اقتصادی قرار است به ایران سفر کنند ،ادامه داد :در این مورد نیز
وزارت خارجه بررسیهای الزم را انجام و مجوزهای الزم را صادر

کرده اســت .قطعا این گروه برنامههای ســازمانی
ندارند زیرا اگر تحت عنوان نهاد مدنی میخواستند
وارد ایران شــوند قطعا با کانون وکال به ویژه کانون
وکالی مرکز هماهنگی های الزم را انجام میدادند.
همانطور که ما نیز اگر قصد سفر به سایر کشورها
تحت عنوان یک نهاد مدنی را داشته باشیم حتما
قبال با کانونهای وکالی کشــور مقصد هماهنگی
خواهیم کــرد .در حالی که این گــروه آمریکایی
هیچگونهتماسبامانداشتهیادعوتنامهایازمادریافت
نکردهاند .رئیس کانون وکالی دادگســتری مرکز ادامه داد :البته
آقای قشقایی معاون وزارت خارجه توضیح دادهاند این گروه برای
انجام مالقات های صنفی و حرفهای وارد کشور میشوند که من
معتقدم اینگونه ســفرها بین نهادهای مدنی دو کشــور موجب
توسعه روابط بین دو ملت و بسترساز یک رابطه فرهنگی و تجاری
مناسب دوطرفه میشود.

بســیار خــب! باید
خوشــحال باشیم!؟
چراکه طــرف های
بین المللــی منازعه
سوریه باالخره تصمیم
به مصالحه گرفته اند؟ یاامیدوار!؟چون
پرزیدنت اسد و گروهی از مخالفانش
برای پایان مخاصمات خونین و ویرانگر
کشورشان به توافق رسیده اند؟ اکنون
خوشحالباشیمیاامیدوار!؟ظاهراانتظارها
به سر رسید و میوه سفرهای پنهان مسکو
به مرور در حال ورود به بازار ســوریه
است.ازسفر 20اکتبربشاراسدبهکرملین
گرفته تا حضور یک هفته بعد هیئتی
بلند پایه از مخالفان وی در مسکوو یا
اجالس بین المللی پیش روی  30اکتبر
وین؛همگی حکایت از وقوع تحوالتی
مهمدرالیههایپنهانبحرانسوریهدارد.
از همان3هفته پیش ،که سفرغیر مترقبه
اسد به روســیه افشا و توجه محافل
سیاسی رابه خود جلب کرد،بسیاری از
تحلیل گران سیاسی و دیپلمات های
مقیــم منطقه بــر این نکتــه اتفاق
نظر داشــتند که جدای از دالیل انجام
ســفر ،این نتایج حضور آقای اسد در
مسکواســت که اهمیت دارد و باید
به آن توجه کرد.آقای اســد که صرفا
برای تشــکر از پوتین و قدردانی از او
برای مداخله نظامی در کشورش رنج
چنین ســفر مخاطره آمیزی را به جان
نخرید بلکه هدف اصلــی او توافق
بر ســر آینده سیاسی کشور با پوتین
بود.نتایج سفر اسد اهمیت دارد بیشتر
به دلیل موضع گیری صریح مقامات
کرملین به نفع مخالفان به قول پوتین
«سازنده» و نیز مالقات های مکرر این
مخالفان با مسئوالن روسی که نشان گر
تغییری عمده دردیپلماســی روسیه
به شمار می رود .اکنون مشخص شده
طیحداقل2ماهاخیرهیئتهائیبلندپایه
از ارتش آزاد سوریه به صورت مخفی
حداقل  3بار با مقامات وزارتخارجه
روسیه در مسکو و ...
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