والدت امام حسن عسکری علیه السالم مبارک باد
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هربامداد در سراسر کشور

عارف:حضور کمرنگ
برخی نمایندگان لیست امید
عامدانه است!
شنبه  18دی 1395

گفتگوی آفتاب یزد با هادی خانیكی:

سال  80هم

فضا علیه دولت بود
امارئیسجمهور وقت
رای بیشتری آورد
 nمنشور حقــوق شهــروندي گامي
رو به جلو است

 nرويـكردهاي مبتني بر منع به دليل
پيشرفتفناوريامكانپذيرنيست
 nدست باالتـر را رسانـههاي مخالف
دولت دارند
 nعمـليات رواني برای جامــعهاي كه
ميخواهد رشد كند مضر است
 nعملكرد دولت قابل دفاع است

سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش
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پسازبرجام ورفعتحریمها صورتگرفت

رشد  782درصدی
ورود سرمایه خارجی
به بورس

قیمت :استان تهران و البرز  1000تومان | سایر استانها 500 :تومان

استراتژیلو رفت
تکرار دوباره راهبرد انتخاباتی فقیر -غنی توسط یکی از نشریات شهرداری تهران

 nصادق زیبا کالم:

طرح جلد نشريه وابــسته به
موسـسه همـشهري از یک

تاكتيك انتخاباتی خبر ميدهد.

همان تاكتيكي كه احمدينژاد

در ســال  84به ميدان آورد
و توانست به وسـيله آن به

پيـروزي بــرسد .آن تاكتيك

عبارت است از اينـكه گـروهي

سمبل اشرافيـت و ثــروت
مـن قـالـيبـاف حاال
هستند و
ِ
ميخواهم به مـبارزه با فساد
و اشرافيت بپــردازم.

3
یادداشت

لزوم

شفافیت
حسین احمدی نیاز  lحقوقدان

همــگان به نیکی می دانند که هرگاه مباحث
مالی بسان آکواریوم ،شــفاف و روشن باشد،
امکان اختالس و فســاد مالی به حداقل خود
خواهد رســید.امروزه بخش های وســیعی از
کشــورهای جهان سوم به شــدت گریبانگیر
فســادهای مالی هســتند .این امــر موجب
کند شدن روند توسعه و هدر رفتن سرمایه های
اقتصادی و اجتماعی و پدیداری ناهنجاریهای
اجتماعی و بــی عدالتی می شــود.در ایران
اگرچه در گذشته نیز فساد مالی وجود داشت
اما در دولتهــای نهم و دهم بنا به دالیلی از
رشد فراوانی برخوردار شد که مهمترین آن را
میتوان به پرونده بابک زنجانی استناد نمود.
اختالسهای خرد و کالن اخیر ،موج فسادهای
مالــی ،فیشهــای حقوقی نجومــی و امالک
احتمالی و  ...بیشتر ناشی از نبود شفافیت مالی
است .نظارت بر موضوع و مباحث مالی مسئوالن
مستلزم شفافیت است و این امر باید واقعی و بدور
از پنهان کاری باشد.امر شفافیت را سازمانهای
نظارتی مالی بسان سازمان حسابرسی ،سازمان
بازرسیکلکشورودیوانمحاسباتانجاممیدهند
اما به اعتقاد کارشناسان این شفافیت مالی باید
توسط رسانهها و نهادهای مستقل مالی مدنی
نیز رصد تا از حجم خطا کاسته شود .کشورهای
توســعه یافته زمانــی از بحران فســاد مالی
نجات یافتند کــه موضوعات مالی را به صورت
شفاف به اطالع ملت میرســاندند و نهادهای
مستقل مالی بر این امر نظارت می کنند .حجم
وسیع اختالسها و فســادهای مالی گسترده
خصوصــا در دولتهــای پیشــین و فقــدان
اطالع رسانی و نظارت بر آن از یک سو موجب
سلب اعتماد ملت به دولت و از دیگر سو موجب
پدیداری بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی در
جامعه شده است.
ادامه در صفحه 4

آفتاب یزد -گروه سیاسی«:همه چیز در نمایی به
رنگ بنفــش در حال روی دادن اســت ...چراغ راهنما
قرمز اســت و ثانیه شمارش عدد  96را نشان میدهد...
خــودرو بنزآبی رنگی بر روی خط عابر پیاده ایســتاده
اســت ...از پنجره صندلی عقب كه جايي براي نشستن
شخصيتهاي مهم است ،دستی مردانه به ظاهر ملبس
به عبایی قهوهای رنگ ،بیرون آمده است .انگشتری در
انگشت کوچک مرد دیده میشود و اسکناس سبز رنگی
الی انگشــتانش قرار دارد  .در همین حال دخترکی با
لباس منــدرس و گلهایی در دســت ،در حال تالش
برای گرفتن آن اسکناس از دست مرد است » ......گزاره
تراژیک فوق شــرح تصویر روی جلد شماره  151مجله
وابسته به موسسه همشهري ،با تیتر «شاه و گدا»ست.
ذیــل این تیتــر آمده اســت« :فقر و تکاثــر و احیای
«ارباب ســاالری» بــه نــام کار و کارگــزار؛ چرا حل
آسیبهای اجتماعی ،جهادگر میخواهد نه کارگزار؟»
اِلمانهای عکس روی جلد اين نشريه ،تصویرساز یک چهره
است :به گمان بسیاری؛ پدر معنوی حسن روحانی!
از قرار معلوم جناب ســرهنگ قالیباف ســخت مشغول
گرم کردن خود برای حضور در رینگ رقابت های انتخاباتی
 96اســت و این بار میخواهد با استفاده از ابزارهای مدرن
ارتباطی از نقشــه تاریخ مصرف گذشته و نخ نما شده در
جهت نیل به پاســتور بهره ببرد .تصویر روی جلد يكي از
مجالت موسسه همشهری كه قرار نبود كار سياسي كند
و مجوز كار سياسي هم ندارد ،مبین آن است که قالیباف
میخواهد از روی دست احمدی نژا ِد سال  1384تقلب کند

و به ایجاد دوقطبی فقیر و غنی بپردازد تا شاید
همچون رئیس دولتهای نهم و دهم قفل پاستور
را بشکند و از هتتریک شکست در انتخاباتهای
ریاست جمهوری جلوگیری کند .حتی به قیمت
تخریب حامی حسن روحانی و نمادی از او.
کدهای تصویر
تصویر شماره  151اين نشريه عالوه بر نمایش
عز ِم جزم محمدباقــر قالیباف برای حضور در
انتخابات ریاســت جمهــوری  ،96حکایت از
آن دارد کــه جناب ســرهنگ در حال اجرای
عملیــات گاز انبــری در مواجهه با حســن
روحانی است چراکه از یک سو همواره به ایراد

پاسخ توئیتری آشنا به تحلیلگر دلواپس

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ،در پاسخ به توئیت مهدی محمدی که نوشته بود شفافیت
پیشکش ،لیست کسانی را که در6ماه گذشته از انگلیس تقاضای ویزای بلند مدت کرده اند را منتشر
کنند ،نوشت :لیست را از کجا بیاورند ،اگر نسخه ای به شما داده اندلطف کنید آنرا منتشر کنید.

سخنرانی پيرامون ماجرای فیشهای حقوقی،
بدون اشــاره بــه چالشهاي اخيــر مجموعه
خود ،میپردازد و از دیگر ســو با اســتفاده از
موسسه رسانهای همشهری ،استراتژی جدید
خود! و البته دســت دوم یعنی ایجاد دوقطبی
فقیر و غنی را در انتخابات ریاســت جمهوری
 96پیاده میکند .این مهــم را می توان تنها
با اتخاذ نگاهی گــذرا به تصویر روی جلد اين
نشــريه و بدون تفکری ژرف اندیشانه دریافت.
گردانندگان اين مجموعه رسانهاي با کشیدن
اِلمانهایــی از حامي حســن روحانــي و در
کنار آن ،طــرح کودک فقیــر ،او را نمادی از
ارباب ساالری دانسته و عنوان کردهاند که کشور

به جهادگر نیاز دارد نه کارگزار (عنوان اســم
حزبي از احــزاب اصالحطلب) .به این معنا که
او و حامیانش کارگزاران و ثروتمندان هستند و
قالیباف مدیری جهادگر و دستگیر فقرا!
با کالبد شــکافی این تصویر به راحتی میتوان از
راهاندازی نبرد میان فقیر و غنی سرهنگ آگاه شد:
مرسدس بنز آبی :مرسدس بنز آبی رنگ
پدر معنوي حســن روحاني زمانی به ســوژه
داغ رسانهها تبدیل شــد که در آخرین دقایق
باقی مانده از مهلت ثبت نام انتخابات ریاســت
جمهوری  ،92ایــن خــودرو  ،او را به خیابان
فاطمی رساند تا رسما نامزد آن انتخابات شود.

سرمقاله

نمایشجدید
دونالدترامپ

فریدون مجلسی  lکارشناس

تیمترامپازهمهدیپلماتهایآمریکاییخواسته
است پیش از مراسم تحلیف ،کناره گیری کنند و
به کشور بازگردند .این درخواست اگراز سوی
ترامپصورتگرفتهباشدمطمئنااقدامیبیسابقه
و عجیب به شمار میآید .
امادربارهاینموضوعبایدبهچندنکتهتوجهکنیم.
نخست اینکه ترامپ به عنوان رییس جمهور یک
کشور،وقتیصحبتیمیکندبایدبرسرحرفشنیز
بماند بنابراین دیگر اینگونه نخواهد بود که او مثل
مبارزاتانتخاباتیاشیکحرفیبزندوبعدهمآن
راتعدیلکندویابهطورکلیزیرآنبزند.ترامپبه
عنوانیکرییسجمهوربایدبرسرحرفشبماندو
بهآنچهدرقبالدیپلماتهاگفتهعملکند.
دوم اینکه اقدام دونالد ترامپ و تیم او،در فراخوانی
سفرا ،بیش از هرچیز یک مانور نمایشی است ،
نمایشتغییر.
دونالد ترامپ سعی دارد با چنین کاری به همه
نشان دهد که وی به فکر تغییرات گسترده در
کشور است و این تغییر رانیز از سیاست خارجه
آغاز کرده است .
البته فراموش نکنیم همیشه بر حسب دولتی که
در آمریکا بر سر کار میآید تغییر دیپلمات ها نیز
صورت گرفته به عبارتی به طور کلی تغییرات
دیپلمات های آمریکا به دلیل تغییرات دولت،
امری طبیعی اما تدریجی در این کشور است .
خواه ناخواه با تغییر دولت های آمریکا  ،تغییر
در وزارت خارجه صورت گرفته و سپس شاهد
تغییراتگستردهدرسفرایآمریکانیزهستیم .ولی
اقدام تیم ترامپ از این جهت جای شگفتی است
که او به یکباره و پیش از ریاست جمهوری اش
تمام دیپلمات ها را فرا خوانده است.
رییس جمهور آینده آمریکا می خواهد با این اقدام
خودعالوهبرپیامتغییرومتفاوتبودنشنسبتبه
دولت دموکرات ،قدرت خود را هم به رخ بکشد و
بگویدکهاوهمهچیزراکنترلمیکند.البتهترامپ
با این کار توهین بزرگی به دموکرات ها نیز کرده
است و به آنها با زبان بی زبانی می گوید شما ها
هرکاری که کردید من برخالف آن عمل می کنم
و هرکسی را آوردید من کس دیگری را به جای
او خواهم آورد .
اماترامپبهایننکتهتوجهنداشتهاستکهمعموال
دیپلمات های آمریکایی به دودست سیاسی و
«کرییری»(حرفهایوغیرسیاسی)تقسیممیشوند
و این کشور دیپلمات های غیر سیاسی را تغییر
نمیدهد .ولی ظاهرا ترامپ چشمش را بسته واز
همه دیپلمات ها چه « کرییری» و چه سیاسی
خواسته تا به کشورباز گردند .
از سویی باید بدانیم این مجلس سناست که
در باره بودن یا نبودن دیپلمات ها نظر خواهد داد
و افراد نهایی را تایید یا رد می کند .پس به صرف
جنجالاخیرتیمترامپدرفراخواندندیپلماتهای
آمریکایی قرار نیست تغییرات دیپلمات ها نیز به
یکبارهصورتبگیرد.
البتهترامپوتیماوبهجزفراخواندنسفرایآمریکا،
کارهای عجیب دیگری هم کرده اند که همه آنها
جای سوال است ،هرچند از کسی مثل دونالد
ترامپنبایداینگونهاعمالعجیبرابعیددانست.
شاید حق با جو بایدن معاون اوباماست که اخیرا به
دونالدترامپگفته«:بزرگشو!»ترامپاگرمیخواهد
رییسجمهورآمریکاشودبایددستازلجبازیهای
کودکانه و اقدامات نمایشی که می تواند برای
کشورش آمریکا ،هزینه های زیادی داشته باشد
بردارد  .از امروز باید بیشتر نگران اقدامات بعضا
احساسیونابخردانهدونالدترامپباشیم.

انتقاد توکلی از برخی بگومگوها

نماینده ســابق تهران در مجلس شــورای اســامی با انتشــار مطلبی در کانال تلگرامش،
ازعلنیشدنبرخیاختالفاتانتقادکرد.بهگزارشعصرایران،دربخشیازنامهانتقادیاحمدتوکلی
آمدهاست:قانوناساسیرابرایکسانینوشت هاندکهمیخواهندباهمکارکنندنهپیکار!اختالف
همیشهمحتملاستوضرورتاًعیبنیست.وجودسازوکارهایعقالییوتمسکبهآنهادرعمل
میتواندازاثرتخریبیآنهابکاهدوحتیآنهارابهنعمتبدلسازد.دربخشدیگریازایناظهارات
آمده است :مردم عموماً حوصله و عالقهای به تعیین مقصر در برخی سطوح (مدیریتی) ندارند،
بهویژهآنکهدراثرسختیمعیشتوزندگیوبدبینیهایحاصلازآن،همهرامقصرمیشناسند.
اکثریتازایندست هاند.وقتی برخی مسئوالن که هر کدام مسئولیت سنگینی در اصالح وضع
موجود دارند ،و به درجاتی در پیدایش آن نیز بی نقش نبوده اند ،در رسانهها به هم میتازند
این اکثریت از هر دو طرف دعوا دلخورتر میشود؛ اقلیت باقیمانده نیز دو دسته میشود ،یکی
اولی را باور میکند و با دومی ستیزه میکند و یکی هم دومی را میپذیرد و با اولی دشمنی
پیدا میکند یا خصومتش تشدید میشود .این دو به هم مشغول و اکثریت هم دلخور ،تأثیر
این منازعات بر معیشت مردم و اخالق آنها چیست؟ چه اثری بر طمع ورزی دشمنان اسالم
و ایران و چه تأثیری بر یأس دوستان آن ها دارد؟

ویژه نامه آفتاب یزد در استان لرستان
هر بامداد در سراسر ایران
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ضمیمه رایگان روزنامه امروز
در این استان

