اگر در دولت قبل
گزارش آفتاب یزد از راز حمایت اروپا ازایران ،در تنش بین تهران و ریاض

هربامداد در سراسر کشور

سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

چهارشنبه  16دی  6 | 1394ژانویه  25 | 2016ربیعاالول  | 1437سال  | 16شماره | 4517
تداوم شایعه پراکنی تندروها
علیه یادگار امام

استثنائ ًا قیمت:

 2000تومان

به سفارت عربستان
حمله میشد...

رهبر معظم انقالب:

راه عالج
مشکالت افغانستان
اتحاد اقوام و
وحدت مسئوالن
است

صفحه2

برای برخورد با خودسرها

15

تلگـرام

یک منبع آگاه گــــــفت جواد خیابانی مجری
تلویزیون ردصالحیت شده است ،ظاهرا مشکلی
که باعث این مــــــجری ورزشی شده اشکال
در مدرک تحصیلی او بوده است.

فرزند شهید مطهری روز گذشته طی
نامهای اعالم نمود که اگرچه رای دادگاه
حادثه شیراز اعالم شده است اما او
شکایت جدیدی را این بار علیه آمران
حادثه تنظیم خواهد نمود .آفتاب یزد
در گزارشی تحلیلی ضمن بررسی
«تز» مطهری در برخورد با خودسرها
به دولت توصیه نموده است که از این
روش سود ببرد
صفحه15

فیلتر نمیشود
4

پس از حمله نیروهای خودسر
به سفارت عربستان مطرح شد

انفعال صداوسیما
در محکومیت
اقدام خودسرها

صفحه15

عارف:

به دنبال ترمیم
فاصله اصالحطلبان
با حاکمیت هستیم
2

3

سرمقاله

حجت االسالم قرائتی:

برخی جلو دادگاهها
برای شهادت طالق
پول میگیرند!
4

گزارش آفتاب یزد از حواشی اظهارات
دبیر درباره حجم تخلفات در شهرداری

تصور جالب همسر
عضو شورای شهر
از شهرداری!
8

شهاب حسینی در حمایت از
«آشغالهای دوستداشتنی» استعفا داد

من بازیگر همان
«معضل» هستم
9

بررسي سايه روشن هاي ادامه سياست
مهار نرخ تورم دراقتصاد كشور
در گفتگوي آفتاب يزد با هادي حق شناس

دولت مشغول
كاهش نرخ
تورم است!

احياي اين اقتصاد آسيب ديده
با شرايط تحريم و همچنين كمبود
منابع نياز به گذر زمان دارد
13

بازی چند الیه«سیاسی ـ اقتصادی»
عربستان با قیمت نفت

کارشناسان بروکینگز سال۲۰۱۵
را چگونه دیدند؟

نفت  29دالری را باور کنیم
یاخریدتسلیحاتچند
صد میلیارد دالری را؟!

سال توافق ایران
سالتجاوز عربستان
صفحه 3

صفحه 12
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چند و چون اسالم هراسی در دنیای غرب؛

اسالم هراسی؛ حربه ای که شکست خورد
شهرزاد؛ التیامیبر زخم بی اعتمادی به
شبکهنمایشخانگی

حسن فتحی؛ سه گانه
قدرت ،عشق ،سیاست را آفرید
صفحه4

ت داوطلبان
آخرین وضعیت بررسی صالحی 

چهکسانیتایید
صالحیت شدند؟

درس علی مطهری به دولت

تکذیبانصراف
«سید حسن»
از انتخابات خبرگان

3

صفحه 8

حج تمتع لغو شد
صفحه 2

تایمز:چمدانهاراببندید
و به ایران بروید
صفحه 7

 6حقه چاقها به خودشان

آب هم میخورم ،چاق میشوم!
صفحه 11

آفتاب یزد هفتگی در گفتگو با فعال حوزه بازار
بورس بررسی کرد؛

نگاهی به جایگاه یزد
در بازار سرمایه

صفحه 13

آفتاب یزد هفتگی
ضمیمه روزنامه امروز

گزارش آفتاب يزد به بهانه تعطيلي روزنامه استقالل جوان

4

چنبره سياسيون و غيرحرفهايها
راز ورشکستگي مطبوعات

عضو شورای شهر در گفتگو با آفتاب یزد:

دریافت عوارض برای تونلها
مردم را تحت فشار قرار میدهد

14

یادداشت

شایستگاندریافتمدالدرجهیکپادشاهیعربستان
متین مسلم -کارشناس روابط بینالملل

اریکرولوروزنامهنگارشهیرفرانسوی میگفت
آنچه موجب حیرت اومی شود میزان
شکیبایی خاورمیانه در تحمل سختیهاو
بحران هاست" .فکر می کنم اواسط سال
 1993واوج جنگ بالکان بود  .رولوی پیر
که دیگر درمیان ما نیست ،با اشاره به نبردهای ساریووگفت
" ببین؛یک بحران ساده منطقهای با چه سرعتی به یک
مصیبت برای کل اروپا و بالکان تبدیل شده .طاقت همه ما
سررفته و در پی یافتن راه حلی هستیم .مطمئنا هم آن
را خواهیم یافت" .اطمینان مورد اشاره اریک  2سال بعد با
معاهده صلح دیتون تحقق پیدا کرد.
شرایط بحرانی خاورمیانه عربی و خلیج فارس نگران کننده،
در حال گسترش و انباشت بحران و ناامنیهای متنوع است.
فاصله میان دو یا چند بحران از سال به ماه ،از ماه به هفته ،از
هفته به روز و اینک از روز به ساعت تقلیل یافته .هنوز مطالعه
اخبار یمن و نقض آتش بس ائتالف عربی به رهبری عربستان
بر ضد حوثی های یمن پایان نیافته ،خبر باال گرفتن نبردها
در رمادی عراق ویا تشدید جنگ در سوریه توجهها را به سوی
خود جلب می کند .هیجان تحوالت لبنان و حمالت اسرائیل
به جنوب این کشور و رویارویی حزب اهلل با آنها خاتمه
نیافته،ریاض در اقدامی تعجب برانگیز اعدام دسته جمعی
 47نفربه قول سخنگوی وزارت کشور عربستان" تروریست"
را اعالم می کند؛ درحالی که نام یکی از مشهور ترین فعاالن
مدنی ضد خشونت عربستان،روحانی شیعه "نمر"در میان
اعدام شدگان دیده میشود .حیرتآورتر در حالی که جامعه
بینالمللیآمادهبرخاستنموجیجدیعلیهایناقدامشوکآور
ومحکومریاضمیشد،عدهایحرفهایکهظاهراتاپیشازاین
تجربه خوبی در حمالت سازمان یافته علیه مقرها و
اماکن حفاظت شده دیپلماتیکی دارند و از این جهت طی
تقریبا  2سال گذشته منشاء بسیاری از مشکالت برای دولت
ایران شده اند ،به مثابه بنزینی بر آتش خاورمیانه و خلیج
فارس،به سفارت عربستان در تهران یورش و آن را به آتش
کشیدند .در این میان تنها چیزی که در این حمله به عنوان
شانس بزرگ برای دولت ایران خود را نشان داد عدم صدمه
و یا حتی کشته شدن یکی از دیپلماتها و یا کارکنان سفارت
در این حمله وآتش سوزی بود .اگر اینگونه حمالت به یک
متد رفتاری و اعتراضی از سوی کسانی که مقام های پلیس
ایران آنها را"خودسر" توصیف می کند تبدیل شده ،سوال
این است که حد نهایی این خودسریهاتا کجا ممکن است
پیش برود؟ و چه تضميني وجود داشت عليرغم امنيت بااليي
كه براي تمامي ديپلماتها وجود دارد .بالئي جبران ناپذير
بر سر كاركنان و ديپلماتهاي سفارتخانه وارد نشود .شبیه
کشته شدن کریستوفر استیونزسفیر ایاالت متحده در
سپتامبر  2012در لیبی نشود .آنگاه که کنسولگری ایاالت
متحده در بنغازی مورد هجوم عدهای ناشناس قرار گرفت و
سفیر استیونز ظاهرا در اثر خفگی ناشی از دود آتش سوزی
کشته شد؟ با این تفاوت که در لیبی دولتی وجود ندارد و
مناسبات براساس هرج و مرج و ناامنی استوار است،اما در
ایران دولتی مدرن و منتخب در جامعهای آرام وخواهان
پیشرفت حکمرانی می کند .اما یک فرق دیگر هم هست.

برخورد جامعه بین المللی با پدیدهای متاثر از قوانین
بینالمللی و از جمله مصونیت هیئتها و اماکن دیپلماتیک
یکسان است .اگر حملهکنندگان به مقرهای دیپلماتیکی
ایران به دنبال محکومیت کشورشان درافکار عمومی و در
جایی مانند سازمان ملل و شورای امنیت بودند ،ديروز پنجم
ژانویه  2016به هدف خود دست یافتند .البته یک چنین
اقدامی تنها از جنبه بینالمللی و عرف و قوانین دیپلماتیکی
موجب تاسف و توجه نیست .آنچه که حیرت انگیز توجهات
را به سوی خود جلب کرده از  2زاویه سواالت متعددی را
مطرح می کند.
نخست ،تجربه تلخ حمالت به اماکن حفاظت شده
دیپلماتیکی بریتانیا و فرانسه در تهران (خصوصا بریتانیا)
در  29نوامبر  2011و هزینههای مالی و حیثیتی سنگینی
که دولت ایران برای آنها پرداخت کرد هنوز از خاطر افکار
ایرانیان و جامعه بین المللی پاک نشده بود که اتفاقی مشابه
در شامگاه دوم ژانویه باردیگر نگاه جامعه جهانی را به سوی
ایران جلب کرد .در یک مقایسه زمانی و از جنبه حقوق
بین الملل چندان این استدالل پذیرفته نیست که واقعه نوامبر
 2011در دوران ماجراجویی های تلخ محمود احمدی نژاد
رخ داده  .اما این استدالل ضعیف و بی مبنا اگر هم ازجنبه
داخلی پذیرفته شود – که نخواهد شد  -تاوانی داشت ،به
مانند سایر میراث های تاوان دار دولت رئیس جمهور قبل،
که اینک دولت کنونی پرزیدنت روحانی مجبور به پرداخت
آن شده و خواهد شد.
دومین پیامد اتفاقات این هفته،فراموشی اقدام شرم آورانه
دولت ریاض در اعدام یک روحانی جنبش مدنی این کشور
از اذهان و افکار عمومی بین المللی بود .تصور نمی کنم با باال
بردن شعله تبلیغات ضد جنایات سعودی در داخل و تشریح
موضوع به افکار عمومی ایرانیان(دستکم در این مورد) ،جامعه
سیاسی ایران لزوما بتواند به اهدافی خود برای افشای اقدامات
سعودیها دست یابد ،مهم افکار عمومی جهانی است.
توجه به افکار عمومی و سوارشدن روی موجهای سیاسی
و تبلیغاتی بی دردسر و رایگان بخشی جدایی ناپذیر و اتفاقا
موثر در دیپلماسی ست .این همان شگرد بی دردسر و ارزانی
است که بسیاری و ازجمله سعودیهاهمواره از آن بهره برده
و میبرند .چنین موج سهمگینی پس از اعدام های این
هفته خصوصا اعدام ناجوانمردانه شیخ نمر به سوی ریاض به
حرکت درآمد،اما در کمال ناباوری موج شکن ساخته شده
در تهران جلو آن را گرفت .آنها که با اشیاء سفارت ویا با
حضور درمقر دیپلماتیک سعودی عکسهای سلفی خندان
و شاد گرفته و در شبکه های اجتماعی منتشر کردند و
کار را برای رسانههای عربی منطقه آسان کردند!!هدیه
کریسمس بی نظیری به دیپلماسی منطقه ای و بینالمللی
عربستان اهداء کردند .بی شک همه آنها شایسته دریافت
نشان درجه یک الماس نشان پادشاهی عربستان هستند.
مهاجمان یا آنطور که گفته می شود"خود سرها"با پرزیدنت
روحانی  ،وزیر خارجه او و اساسا سیاست خارجی یک دولت
مدرن و نوگرای منتخب مخالفند!؟ خدای من! یا با آبروی
کشورشان نزد جامعه بینالمللی مشکل دارند؟ قادر به فهم و
پاسخ دادن این  2سوال نیستم! آیا شما پاسخی دارید!؟

دبیر کل حزب موتلفه:

نگران عهدشکنی اصولگرایان هستم

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت :نگرانی از عهدشکنی برخی اصولگرایان،
نگرانی درستی است که ما هم داریم اما نمیتوان به خاطر این نگرانی دست
از تالش کشید .به گزارش ایسنا ،محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه
اســامی در دیدار با اعضای جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی به
دالیل ضرورت ائتالف در جریان اصول گرایی پرداخت و گفت :ما از دو سال
قبل که برای انتخابات جلســاتی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بدون
ائتالف یقینا به پیروزی دست نخواهیم یافت ،همان طور که در انتخابات
ریاست جمهوری شکست خوردیم .وی در تشریح دالیل شکست در انتخابات
دوره یازدهم ریاست جمهوری گفت :وجود و باقی ماندن کاندیداهای مختلف با
رویکرد اصولگرایی و تخریب همدیگر باعث ایجاد احساس تفرق در بین مردم
شد و در نتیجه آن ناامیدی ایجاد شده و منجر به شکست شد .دبیر کل حزب
موتلفه با تاکید بر این نکته که حتی با وجود ائتالف ،پیروزی صد در صد نیست
الحطلبان رقیبیم اما با فتنهگران و منحرفان دشمنی داریم و
اظهار کرد :ما با اص 
باید برای پیروزی بر رقیب تمام توان خود را به کار ببندیم.

عکاسی خانم دیپلمات خارجی از رییس جمهور

حاشیه دیدار وزیر خارجه دانمارک با حسن روحانی رئیس جمهور را
در تصویر زیر می بینید.

تخریبگران هاشمی
این بار دست به جعل زدند!

در پی انتشار برخی اخبار و شایعات ،دفتر نشر معارف (دفتر
آیت اهلل هاشمی) با انتشار اطالعیه ای ،آورده است :در آستانه
انتخاباتمجلسخبرگان،جریانتخریبیعلیهآیتاهللهاشمی
رفسنجانی ،پس از آنکه از اقدامات قبلی خود درتخریب ایشان
نتیجه معکوس گرفت ،در تازه ترین اقدام  ،به جعل روی آورده
و مدعی گردیده  :دفتر حفظ و نشرآثار آیت اهلل هاشمی  ،اقدام
به معرفی فردی جهت دریافت وام میلیاردی شده و وام مذکور
را با آن فرد تقسیم نموده است! ،در حالیکه چنین موضوعی به
طور مطلق بی اساس بوده ،نه فردی معرفی شده است ونه این
دفتر وامی را دریافت کرده است .متاسفانه ضعف فکری
تخریبگراندرحدیاست،کهبدونآگاهیازاینکهدفتریبهاین
ناموجودخارجیندارد،اقدامبهجعلمطلبعلیهآیتاهللهاشمی
رفسنجانی نموده اند .این دفتر جهت آگاهی افکار عمومی اعالم
می نماید ،آثار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شامل خاطرات،
خطبه های نماز جمعه و  ...توسط "دفتر نشر معارف انقالب"
تدوین ومنتشر می گردد ،و جعل عنوان "دفتر حفظ ونشر آثار
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی" عالوه برآنکه پیامد حقوقی دارد،
موجب وهن تخریبگران در انجام اقدامات ناجوانمردانه خود دارد
و قطعا جاعالن مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.شایان ذکر است
که دفتر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،و کلیه مراکز و سازمانهای
منسوب به ایشان ،هیچ شخص حقیقی وحقوقی را جهت
دریافت وام به سیستم بانکی معرفی ننموده اند".

به استهزاء گرفتن «جيبوتي» راهحل نيست
سید علیرضا کریمی

قابل پيشبيني بود كه پس از اقدام سعوديها
و چند كشور ديگر در قطع رابطه ،عدهاي در
داخل كه اين مصيبت ديپلماتيك دست پخت
آنان است شروع به توجيه نمايند .به هر حال اين
توجيهات اگر عقالني و بر پايه استدالالت علمي
بود كمي ميتوانست مقبول و قابل پذيرش باشد؛ مثل اينكه فالن
كارشناساقتصاديبااعدادورقمبگويدكهكشورماآنچنانمراوده
اقتصادي با اين كشورها ندارد ،بنابراين خللي رخ نخواهد داد
و قس عليهذا! هر چند كه به راحتي ميتوان در اين سخنان و
استداللها هم تشكيك كرد و در پاسخ گفت كه جو رواني ايجاد
شده ميتواند مخل سرمايه گذاري شود اما به هر حال متاسفانه
شاهديم كه سمت و سوي توجيهات آقايان دلواپس به طرف
طنز و ُكميك رفته و با استهزاء گرفتن كشورهاي غضب كرده
از جمله جيبوتي آنان را ذليل و ناچيز ميشمارند.
حتي روز گذشته در فضاي مجازي مطلب طنزي به نقل از يكي
از مدير مسئوالن روزنامههاي دلواپس دست به دست ميچرخيد
كه بيش از آن كه خوشمزه باشد و مايه انبساط خاطر ،حاكي
از فرار رو به جلو بود .بنده هم قبول دارم و ميپذيرم كه دولت
جيبوتي تحت تاثير دالرهاي نفتي سعوديها تصميم گرفته و
بهعبارت ديگر استقالل كشور خود را به بهايي اندك فروخته
اســت اما اين موضوع دليل خوب و موجهي براي تمســخر
يك كشــور هر چند كوچك آفريقايي نيست .به نظر ميرسد
اين موضوع تبعات خوشايندي براي مايي كه دم از ارزشها و
اخالقيات ميزنيم نداشته باشد.
ضمن آنكه آقايان بهتر است به اين پرسش مهم پاسخ دهند كه اگر
كشور جيبوتي ناچيز است و ديپلماتهاي آن ابتدا بايستي روي
نقشه ،كشور خود را به ما نشان دهند و سپس اينجا را ترك نمايند،
پس چرا با بودجه اين مردم در اين كشور مجلس ساخته شده
است و توسط يك مقام عاليرتبه ايراني نيز افتتاح گرديده است؟
به جاي توجيهات توام با طنز بايستي اين موضوع روشن شود
كه اوال آن پولها براي چه آنجا خرج شده است؟ و ثاني ًا حال كه
اين كشور روابط خود را قطع كرده است سرمايههاي كشورمان
در كشور فوق كه فقط يك قلم آن ساختمان مجلس آنجا است
چهميشود؟فكرميكنمطنزتلخواقعيهمينجاست؛پولهاييكه
بر باد رفته است و افرادي كه به جاي ناراحتي بر آن ميخندند!

