من به تو میگویم چاق و قد کوتاه؟!
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رفتارشناس

رای قاطع مردم بــه دکتر روحانی به این
معناســت که انتصابات ایشــان همواره
مورد تایید آنها بوده ،چرا که خود ایشــان
از نظر شــخصی مورد تایید و تاکیدشان
است .اما متاســفانه در بسیاری از اوقات،
نهادهای نظارتــی از انتصابات و انتخابات
مدیــران ســطوح دوم و ســوم و حتــی
پایینتــر اظهار نگرانی کرده و آن را مغایر
با مطالبات مــردم اعالم میکنند درحالی
که مطالبات مردم از مدیران ،پاکدســتی،
باورهــای انقالبی و اســامی ،آگاهی به
فرهنــگ جامعــه و همچنین عشــق به
خدمتگذاری اســت وگرنه سلیقه سیاسی
آنها و باورهایشان در مراحل دوم و سوم
قرار میگیرد یا شــاید گاهــی مورد نظر
نباشــد .بنابراین بســیار به جا و شایسته
است که اعضای محترم نهادهای نظارتی
به جای کشاندن گلهگذاریها و اختالفات
به فضای مجازی با خود مدیران ســطوح
باالتر مسائل را مطرح و خواستههای خود
را به آنها اعالم کنند .مثال در شــهرداری
بعد از انتخاب آقــای نجفی باورها بر این
بود که با توجه به نگاه تیزبینانه وســوابق
مثبت ایشــان در مدیریت شــهری  ،وی
خواهد توانســت مشکلگشای بسیاری از
معضالت شهری باشــد و دیگر انتصابات
بعدی به خود ایشــان و تیم مشورتیشان
مربوط میشود .یعنی اینکه بخواهیم از هر
انتخاب وی ایراد گرفته و جایگاه عملیاتی
و مدیریتی او را تضعیف کنیم کمیدور از
منطق به نظر میرسد .چرا که مردم بعد از
سالها سختی در حوزه شهری اکنون امید
دارند مدیران این حوزه بتوانند راهگشای
بسیاری از فعالیتهای مثبت باشند.
نکته دیگری که باید قابل توجه قرار گیرد
این است که خدمت در زمان شهردار سابق
تهران نباید به عنوان یک نقطه ســیاه در
کارنامه مدیــران منصوب آقای نجفی قرار
گیرد .چه بســیار مدیرانی کــه در زمان
شهردار ســابق ،خدمات شایسته و بسیار
مثبتی انجام دادند و در پاکدستی و صداقت
نیز ضرب المثل میباشــند  .بنابراین هیچ
مدیری را به خاطر استفاده از نیروهایی که
قبل از ایشان مشغول خدمت بودند نباید
مورد خطاب و انتقاد قرار داد مگر نیروهایی
که تطابق سیاســی  -فرهنگی یا باورهای
معیارجویانه نداشته باشند .آنگاه میتوان از
مدیر طــراز اول انتقاد کرد که چرا چنین
نیروهایــی را برای یک ســازمان منصوب
کرده است.
ادامه در صفحه 16

چرا به دنبال مقصر

گفته میشود تخت روانچی طی روزهای
آینده از وزارت خارجه نقل مکان کرده
و به یک معاونت حاشیهای در دفتر
ریاست جمهوری میرود

معلوممیگردید!؟

ن*
م .متی 

خداحافظی؟

ممکن اســت باورش سخت باشــد و از نظر
عدهای غیر قابل قبول! .اما کم نیستند تحلیل گرانی
کهمعتقدندتازمانیکهعربستانسعودیبهیکنقطه
اتکا و یا پیروزی ولو نمادین در یکی از صحنههای
جنگهای خاورمیانه که با آنها درگیر است دست
نیابدمشکالتمنطقهبهقوتخودباقیخواهد
ماند و چون نمیتواند ،تاوانش را منطقه
خاورمیانهبایدپسبدهد.شایدشرورانهبهنظر
برسد-کهحتماهست-امامحمدبنسلمان
و دوقلوی سیاسی اش عادل جبیر در یک
بیمباالتیآشکارنشاندادهوثابتکردهاند
که ازپرداختهزینههایسنگینایجادتنشو
ناامنیهیچواهمهایندارند.
ادامه در همین صفحه

بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت خارجه
در گفتگو با آفتاب یزد :هنوز تا آنجا که
من میدانم هيچ چيز قطعي وجود ندارد.
صحبتهايی بوده و خواهد بود لطفا كمي
صبوري كنيد.

یادداشت

مطالبات مردم
یا سلیقه جناحی

مجیدابهری

قطع پوشش
بیمه سالمت همگانی

هر بار که یکی از آنها در رســانهها کم پیدا شــوند ،بساط شایعات درباره
آنها نیز داغ میشــود .همه ما آنها را به نشستهای وین میشناسیم و یار
و یاور همیشــگی محمد جواد ظریف .همین چند ماه پیش بود وقتی که
عباس عراقچی ،معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه ،بعد از
تحریمهای آمریکا در پســابرجام ،در رسانهها ظاهر نشد و موضعگیری در
قبال آن نکرد ،خیلیها ماجرای اختالفات او با ظریف را پیش کشــیدند و
گفتند اینکه عراقچی برخالف همیشه که در بزنگاهها برای دفاع از برجام
حاضر بود این بار بیخبر در گوشــهای کز کرده و غیبت داشــته ،دلیلش
همان اختالفات است ...اختالفاتی که قرار است به تغییر جایگاه او منتهی
شــود  ...موضوعی که روز بعدش توسط سخنگوی وزارت خارجه تکذیب
شد ،کمی بعدتر عراقچی دوباره به رسانهها بازگشت و از خود فعالیت نشان
داد و البته هیچگاه نیز عزل نشــد تا بساط شایعات راست و دروغ را جمع
کند .اما اینبار شــایعات درباره مجید تخت روانچی اســت ...دست راست
ظریف که پابهپای او در مذاکرات هســتهای میرفت و میآمد .چهارسال
همســنگر وزیر خارجه ایران در میدان برجام و توافق هســتهای بود .از
اعضای شماره  1تیم مذاکرهکننده ایران بهشمار میآمد .کسی که میتوان
وی را یکی از بانیان برجام و متن توافق هستهای ایران با  5+1دانست ...در
ذره ذره آن دو ســال بحث و جدل و در بند بند مفاد برجام نقش داشت،
نقشی غیرقابل انکار و به واسطه همان برجام معاون اروپا و آمریکای وزارت
امور خارجه هم لقب گرفت.
صفحه 3

چرا به دنبال مقصر معلوم
میگردید!؟

ادامه از صفحه اول:
در مقابل معلوم نیست(که البته هست) هنگامیکه
حفظ ثبات وتامین امنیت در خاورمیانه ومنطقه
خلیج فارس از اهمیت راهبردی،کالســیک
و خدشــه ناپذیری برخوردار است  -نه فقط
به خاطر تامین منابع استراتژیک انرژی وتضمین
صادرات آن  -چرا غــرب حاضر به پذیرش
و تحمل حدی اینچنین باال از تنش و آشــوب
سیستماتیک در منطقه شــده است!.مضحک
به نظر میرسد وقتی میبینیم منشأ و عامل اصلی
این نابسامانیهای بی ســابقه و مخاطره آمیز،
متحدان محافظه کار عربی هستند که دیگربه هیچ
قاعده سیاسی و دیپلماتیکی ونیز اصول اخالقی
خودراپایبندنمیدانند،حتیاگراینبیقاعدهگی
بازداشت و حصر خانگی نخست وزیر قانونی
یک کشور باشد.
باچنینرواداریوتحملپذیریدرقبالهمپیمانان
عرب منطقــه ،کماکان میتوان چشــمان
خود را روی واقعیات بســت .یا به دلیل آنچه
مهار ایران در منطقه خوانده شــده دستان آنها

را در منطقــه برای هر کاری باز گذاشــت.
ازبمبارانیمنگرفتهتابهگروگانگرفتننخستوزیر
قانونی لبنان! .امابا یک چنین گسست و شکاف
بزرگ فــوق امنیتی آنهم بــه قیمت گردش
حسابهای بانکی  ،منطقا صحبت از ضرورت
حفظ آرامش ،دفاع و حمایت از ثبات و صلح
درخاورمیانــه کامال بی معنا والبته شــرورانه
اســت .مضرات چنین رویکرد مخاطرهآمیزی
که اززمان روی کارآمدن رئیس جمهور ترامپ
در ایاالت متحده جنبهای کامال رسمیبه خود
گرفتــه و دولت خانم ترزا میدر بریتانیا نیز بر
آن مهر تایید زده ،متاسفانه در حال تبدیل شدن
به یک متد دائمیو سیســتماتیک درساختار
سیاست دولتهای غربی نسبت به خاورمیانه
و دولتهای تنگ نظر آن است.آنگاه که حتی
مشاهده میکنیم آقای مکرون به عنوان تجلی
آرمانهای چپ مدرن اروپایی که بار سنگین
جنبش چپ سنتی وآزادیخواه فرانسه را بر دوش
میکشــد! در هیاهوی بحرانهای شوک آور
خلیج فارس ،خود را به امارات میرســاند و
باقی مانده حساب بانکی دولت این کشور را
برای فروش دو فروند ناوچه جنگی گرانقیمت
خالی میکند .سوداگری امنیتی در حساس ترین

دکتر بابک قرائی مقدم
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مطبوعات
رکن چهارم دموکراسی
رضا بژکول
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خبر

انتصاب
صالحی امیری
درشهرداری تهران

نقطه استراتژیک جهان تبعات خاص و غیر قابل
پیش بینی خــود رابه همراه دارد که اروپا باید
آنهــا را قبول کند و به دنبال مقصر هم نگردد.
با کشیدن بی مورد پای ایران به دامنه بهانههای
موجود،حتی در میان مدت امکان ندارد بلوک
غرب و مشخصا اروپا بتواند بر مشکالتی فائق
بیاید که اعراب ثروتمند بطور تصاعدی در
"امر سیاست محض،دیپلماسی متوازن ،امنیت
راهبــردی ،ثبات عمومیو اخالق اجتماعی"
بوجود آورده اند .در حالی که سیاســتهای
منطقهای و امنیتی غرب آشــکارا توسط این
متحــدان ناراحت و زیاده خــواه به گروگان
گرفته و یا خریداری شــده است  .مدتهاست
یمن به ویرانهای تبدیل و میلیونها نفر گرسنه
و تشنه اند.عراق و سوریه با حمایتهای مالی
گروههای سلفی متحد اعراب محافظه کار و
داعش به ویرانهای تبدیل شــدهاند .بحرین در
ی به سر میبرد .قطر در خطر نابودی
بحران دائم 
حاکمیت ملی اســت .از اوایل سال  2001تا
به امروز صدها نیروی ایدئولوگ دینی تربیت
و رها شده از سوی مراکز مذهبی و خیریه و
به شدت خشونت طلب مذهبی مورد حمایت
عربســتان و هم پیمانانــش در خیابانهای

جناب آقای مهندس سیدکاظم وزیری هامانه
همراهــان و خواننــدگان آفتــاب یزد
میتوانندمشکالت،دغدغههاومشاهدات
خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان
گذاشته تا خبرنگاران آفتاب یزد آنها را
پیگیری و منتشــر نمایند .البته تا پیش
از این ســتونهای پیام مردمیروزنامه،
منبع مهــم و غنــی چنین ســوژههایی
بــوده اما آفتاب یــزد به دلیــل جایگاه
مردمیخــود در نظر دارد منســجم تر
از قبل به ایــن مهم بپردازد .خوانندگان
محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود
را از طریق پیامک  3000141428و یا
تلگرام 09213553163ارسال نمایند.
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با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
پدر همسر گرامیتان

خادم الحسین (ع) حاج محمود طالب پور
راتسلیتعرضنموده،ازخداوندمنان
بــرای آن مرحوم علــو درجات و
برای جنابعالی ،همســر محترمه
و سایر بازماندگان صبر مسئلت
مینماییم.

منصور مظفری  -سیدعلی سیدمحسنی

اروپا و ایــاالت متحده جــوالن میدهند و
شــهروندان عادی را با بمبهای دست ساز،
چاقو و اتومبیل به قتل میرســانند و اینک در
تازه ترین مورد ،نخست وزیر قانونی یک کشور
را به گروگان گرفتــه و وادار به کناره گیری
میکنند!!(چیزی شبیه داستان معروف برادران
دالتونها در کانزاس سیتی!).اما ظاهرا فائق آمدن
فوری بر همه این مشــکالت یک راه حل
ســادهای دارد" ایران مقصر اســت!" .البته
میتــوان از این زاویه کج هم به موضوع نگاه
کرد و با چشم بستن بر واقعیات منطقه ونادیده
انگاشتن و بی تفاوتی نسبت به پیامهای ارسالی از
تهران ،سیاستهای گذشته را همچنان دنبال کرد.
اما حال که ثبات استراتژیک منطقه به خواست
اعراب بهم خورده و ریزش کرده است  ،بدون آنکه
توازنی منطقی از مناسبات توزیع قدرت جای آن
را بگیرد،بلوک غرب نه در اصول سیاست مدرن و
نه اخالق کاربردی ،دیگر حق ندارد از ضرورت
امنیت و ثبات ســخنی بگوید در حالی که همه
میدانندمقصراینهمهناامنیچهکسیودرکجاست
کهحتیبهنزدیکانخودهمرحمنمیکند.
*کارشناس ارشد روابط و امنیت بین الملل

شــهردار تهران در حکمی رضا
صالحیامیری،وزیرسابقفرهنگ
و ارشاد اسالمی را به عنوان معاون
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
تهران منصوب کرد.
به گزارش ایســنا ،در متن حکم دکتر
محمدعلی نجفی آمده است:
«برادر گرامی
جناب آقای سید رضا صالحی امیری
با عنایت به تخصص ،تعهد ،تجارب و سایر
شایستگیهای جنابعالی ،شما را به عنوان
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
و قائم مقام شــهردار در سیاســت گذاری،
هماهنگی و نظارت بر برنامهها و فعالیتهای
فرهنگــی و اجتماعی شــهرداری تهران
منصوبمیکنم.
با صداقت و لیاقتی که از شما سراغ میرود،
رجاء واسق دارم که همه تواناییهای خود را
برای انجام وظایف محوله و خدمت موثر به
شهروندان عزیز به کار خواهید گرفت.
مسلما دستیابی به شهری اسالمی ،انسانی،
پایدار و هوشمند و در یک کالم شهری برای
زندگی بهتر و شکوفایی بیشتر استعدادهای
یکایک شهروندان مستلزم درک و بینشی
ژرف ،رویکرد و برنامهای نو ،عزم و مشارکت
جمعی ،ایجاد انسجام در برنامهها و در راس
آنها تــوکل و توفیق الهی ســت که باید
سر لوحه اقدامات و تالشهای جنابعالی و
همکاران تان قرار گیرد.
انتظــار مــیرود ،مجموعه سیاســتها و
فعالیتهــای حوزه تحت تصــدی خود را
بر اساس اسناد فرا دست و برنامههای مصوب
شهردار تهران و برنامه اعالن شده این جانب
برای اداره شهر ،تنظیم و با تشریک مساعی
با سایر معاونان و مدیران تحت نظر شهردار
و هم فکــری و همراهی مجموعه بزرگ و
ارزشــمند مدیران ،کارشناسان و کارکنان
شهرداری برای اجرای آنها اقدام فرمایید.
ازدرگاهخداوندمتعالدوامتوفیقجنابعالی
را در خدمــت به نظــام مقدس جمهوری
اسالمی ،تحقق منویات مقام معظم رهبری،
پیشرفت و آبادانی تهران و تامین آسایش و
آرامش شهروندان عزیز مسألت دارم».

