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مینو خالقی در گفتگو با آفتابیزد:

در آسـتانه برگـزاری جلسات رای اعتماد
یک رسانه اصولگرا خبری جعلی در مورد
ه وزیر پیشنهادی خارجه منتشر کرد
برنام 

مطالبه حضور زنان در کابینه
سهمخواهینیست

آغازشانتاژ
علیه ظریف

معرفی وزیر زن با رویکرد
مثبت مجلس روبهرو میشد

آفتابیزد -گروهسیاســی :مینو خالقی را همه
میشناسند .همان بانوی اصفهانی که با رای مردم به
مجلس دهم راه یافت ،اما ناگهان خبر ردصالحیتش
پس از آرای مردم ،جهــان را پر کرد .خالقی همان
دکترای حقوقی است که هنوز هم پای عقایدش
ایستاده ،فعال زن سیاسی که حرفهایش
را از طریق شبکههای اجتماعی یا بعضا
رسانهها به گوش مردم میرساند .اینبار
عدم حضــور یک زن در میــان وزرای
حسن روحانی بهانه خیلی خوبی شد تا با
او به گفتگو بنشینیم و...
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جدیدترین آمار در ایران نشان میدهد
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گزارش آفتاب یزد از مشکالت بیماران در بیمارستانهای آموزش پزشکی

درد توأم با خجالت!
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تحلیلگر

مقتدی صدر روحانی نســبتا جوان شیعه ،از
معدود رهبران سیاسی عراق به شمار می رود
که تمایلی به پنهان نگاه داشتن جاه طلبیهای
روزافــزون خود ندارد .هرچنــد او به دلیل
داشتن اینخصلت،شخصیتیمنحصربفرددر
کشورش محسوب نمیشود ،اما به این دلیل
که جاهطلبیاش با آمیزهای از فرصت طلبی،
جســارت و قوه تخیل عجیب همراه است،
اورا در میان اپوزیسیون داخلی عراق به فردی
جذاب که سرمایهگذاری روی او حتما نتیجه
الزمراخواهدداد،تبدیلکرده.حداقلمحمدبن
سلمان که اینگونه می اندیشد! روحانی جوان
شیعه مقتدی صدر نیز ثابت کرده در راه توسعه
نفوذ و اقتدار سیاسی مدنظرش از دادن هرگونه
هزینه ابایی ندارد .اما چنین جسارتی در آینده،
صدر را الزاما به یک نیروی تعیین کننده هم
تبدیل خواهد کرد یا نه!؟
باتوجهبهشرایطکنونیعراقپاسخقاطعمثبتیا
منفی،مشکلواحتماالگمراهکننده خواهدبود.
تحملی آزاردهنده است و تا تعیین حد و وزن
نهایی نیروهای سیاسی منطقهای و بین المللی
تاثیرگذار و دخیل در عراق ،برای پاسخ به این
پرسش باید صبور باشیم .اما اینکه تصور کنیم
صدر و جریان وابسته به او از چنین توانایی
مستقلی برخوردارند!تصورباطلی است.
به همین دلیل برخی ناظران امور عراق معتقدند
مقتدی صدر به عنوان یک نیروی سیاســی با
رویکردیایدئولوژیکوتبارخانوادگیمعروف،
بهخوبیمتوجهشده...
ادامه در صفحه 14

همراهان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت،
دغدغهها و مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در
میانگذاشتهتاخبرنگارانآفتابیزدآنهاراپیگیریومنتشر
نمایند .البته تا پیش از این ستونهای پیام مردمیروزنامه،
منبع مهم و غنی چنین ســوژههایی بــوده اما آفتاب یزد
بــه دلیل جایــگاه مردمیخود در نظر دارد منســجم تر
از قبــل بــه ایــن مهــم بپــردازد .خواننــدگان محترم
میتوانند ایدهها و ســوژههای خــود را از طریق پیامک
 3000141428و یا تلگرام  09213553163ارســال
نمایند.

برنامه شریعتمداری
درمان دردهای مزمن
سید محسن امامی فر



روزنامه نگار

پس از معرفی کابینه از سوی رئیس جمهور
روحانی به مجلس ،واکنش های متفاوتی از
ســوی نمایندگان ،فعاالن و کارشناس های
طیف های مختلف نسبت به آن شکل گرفت.
عده ای معتقد به کابینه و طیف دیگری منتقد
و برخی هم تلفیق دو نگاه را دارند.
اما به نظر می رســد رویکرد کلی در مواجهه
با کابینه باید رویکرد حمایت حداکثری باشد.
به خصوص که اکثر وزرای انتخاب شــده تا
به حال کارنامه درخشــانی از خود به جای
گذاشتند.
به خصوص با معرفی محمد شریعتمداری به
عنوان وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،رسیدن
به ساحل آرامش برای این کشتی طوفان زده
بعید به نظر نمی رسد.
مدعای گفتارم نه به دلیل تعلقات سیاســی
شریعتمداری اســت چرا که وی اساسا این
وزارت را محل مرزبندی های سیاسی نمی داند
و معتقد است نگاه تخصصی و نگرش کالن
ملی در ســایه وحدت بین نیروهای چپ و
راست ،گره گشای مشکالت ریشه دار بخش
صنعت ،معدن و تجارت است.
هر چند که برخی ناظــران دلواپس همواره
در پی آن بوده اند تا وزرای پیشنهادی رئیس
جمهور را روی گســل اختالفات سیاسی -
جناحی زمین گیر کنند ...
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