چرامحسنهاشمی
نباید استعفا دهد

تفسیر غلط ابطحی و مرعشی از «زندهباد مخالف من»
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رهبر معظم انقالب:

تداوم رویکردهای عجیب صدا و سیما

سگ هم سانسور شد

حمله به سوریه جنایت است
آمریکا همچون گذشته
قطع ًا شکست خواهد خورد

پاول دورف میگوید میتواند فیلتر را دور بزند

تلگرام علیه فیلترینگ روسیه

3
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یکشنبه  26فروردین 1397
با توجه به وع�ده کرملین مبنی بر
منهدم کردن موشکهای آمریکایی
در ص�ورت حمل�ه ای�االت متحده،
آفت�اب ی�زد ب�ه بررس�ی می�زان
تحقق این وعده پرداخته است

روسیه
برای سوریه
چه کرد؟

|  28 | 15 April 2018رجب  | 1439سال  | 20شماره 5152

سرمقاله

با توجه به سرقت چند دستگاه خودپرداز بانک کارآفرین در مرکز شهر تهران
آفتاب یزد به بررسی ابعاد این مدل سرقتهای جدید میپردازد

جامعهشناسیحملهبهعابربانک

یک جامعه شناس:
این دزدیها تبعات منفی آموزشی،فرهنگی ،ناامنی
اقتصادی و ...را به وجود میآورند اما اثرات روانی
آنها بسیار زیادتر است

گزارش گروه سیاسی درباره تبعات
حمله موشکی آمریکا به سوریه

پازل خاورمیانه
پیچیدهتر شد

دو تفاوت حمله نظامی
جدید به سوریه

امین نائینی

روزنامهنگار

س��اعتی بعد از حمله موشکی ایاالت
متح��ده ،فرانس��ه و بریتانیا به س��وریه
تصاویری که رسانههای سوری مخابره
کردند حکایت از وضعی��ت عادی در
دمشق و سایر شهرها داشت .بدیهی است
نیروهای نظامی دولت سوریه نیز بدون
خللی به عملیات خود در این کش��ور
برای تسلط کامل بش��ار اسد بر سوریه
ادامه خواهند داد .اما به نظر نمیرس��د
پیامدهای ش��لیک بیش از 100موشک
از س��وی این سه کشور در همان مدت
زمان  50دقیقه متوقف بماند!

سوژهخوانندگان

صفحه 4

گزارش گروه اقتصادی درباره تبعات
حمله موشکی بر بازارهای جهان

آفتاب یزد سوژه یکی از
خوانندگان را پیگیری کرد،
رواج بازی با اسباببازیهای خشن
مفید است یا مضر؟

نفت  70دالر شد؛
ایران باید خوشحال باشد؟
صفحات  11 ،2و  3اقتصادی را بخوانید

کودکان
جنگجو
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یادداشت2

یادداشت1

دومنطقمتناقض
یکدیپلماسی

م.متین

درباره
حمله به دمشق

تحلیلگر روابط بین الملل

ب��رای بس��یاری از تحلیلگران سیاس��ی
و امنیت��ی ام��ور خاورمیانه دو پرس��ش
مهم مط��رح اس��ت.اول،چرا روابط ایران
و عربس��تان خ��ارج از م��دار اختالف��ات
معم��ول و ج��اری  4ده��ه اخی��ر  ،طی
4س��ال گدش��ته به یکباره تا بدین حد
روب��ه وخامت گذاش��ت؟ دوم ،آیا در پس
این وخام��ت احتم��ال رویارویی نظامی
دو کش��ور دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد؟
مقام ارشد دستگاه دیپلماسی یک کشور
عضو ش��ورای همکاری خلی��ج فارس که
دولت متبوع��ش روابط میانه ولی کنترل
ش��دهای با تهران دارد اما مایل به افشای
هویت خود نیس��ت میگوید"فکر کردن
ب��ه فرض دوم دیوانه کنن��ده خواهد بود.
نه فق��ط ب��رای خلی��ج فارس.آتش این
اخت�لاف دامن کل خاورمیان��ه را خواهد
گرفت .باید مکانیزمی پیدا کنیم که با اتکا
به آن بتوان از تعمیق بیش��تر اختالفات
جلوگیری کرد .دیپلماسی از عهده این کار
برمیآید".

مصیب نعیمی

یادداشت3

با مردم
صادقباشیم

حمیدرضا نصیریزاده *

بارها شنیدهاید که یزد ،شهر قنات ،قنوت و قناعت
است .باید تفسیر کنیم که این مفهوم چگونه توسط
بزرگان ما در ادبیات استان نهادینه شده است .نکته
قاب��ل توجه در این نامگذاری همراهی س��ه واژه با
یکدیگر اس��ت و نمیتوان یک واژه را بدون در نظر
گرفتن دو واژه دیگر معنا نمود .جهت تقریب ذهن
فقط واژه قنات را مثال خواهم زد .ش��هر یزد ،شهر
قنات اس��ت ،نه به این خاطر که طوالنیترین قنات
را دارد ،بلک��ه بدین جهت ک��ه این قنات همواره با
دو عنصر دیگر (قنوت و قناعت) معنا یافته اس��ت.
پدربزرگ من برای دس��تیابی به آب موردنیاز خود
اق��دام به حفر قنات نموده ،در قنوت خود امید آب
داش��ته و در س��فره خود ،قناعت را به عینه لمس
کرده اس��ت .پدرم با اینکه میدانسته تالش پدرش
منجر به دس��تیابی به آب نگردیده ،با همان روحیه

همراهان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشکالت ،دغدغهها
و مش��اهدات خود را در قالب س��وژه با روزنامه در میان گذاشته
ت��ا خبرنگاران آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتش��ر نمایند .البته
تا پیش از این س��تونهای پی��ام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی
چنین سوژههایی بوده اما آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمیخود
در نظر دارد منس��جمتر از قبل به این مهم بپ��ردازد .خوانندگان
محت��رم میتوانند ایدهها و س��وژههای خ��ود را از طریق پیامک
 3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

پدرش به کار خود ادامه داده و این فرزند بوده است
که با اس��تمرار قن��وت و قناعت به آب دسترس��ی
یافته ،زندگی را در ش��هر من حیات بخشیده است.
سه نسل فداکاری نمودهاند تا آب حاصل شده است.
لذا مردم شریف و متعهد یزد میدانند چگونه برای
ادام��ه حیات خود برنامهری��زی نمایند و با قنوت و
قناعت دوباره نیز به آب خواهند رسید.
م��ردم فهیم ی��زد مانند اس��تانهای همجوار خود
با بی��ل ،تراکتور ،بلدوزر و  ...مش��کل کم آبی خود
را ح��ل نمینماین��د ،بلکه ب��ا عقل و تدبی��ر قادر
خواهند بود ،همچون گذش��ته مش��کل کم آبی را
برط��رف نمایند .لذا اجازه دهید که مردم مهربان و
سختکوش استانم ،اطالعاتی کامل از وضعیت منابع
آبی خود داشته باشند .مگر نه این است که هر جا
مش��ارکت مردم بوده است ،مشکالت حل گردیده
و هر جا مردم نامحرم ش��دهاند مش��کالت الینحل
باقی مانده است.
علم��ای اقتصاد بر ای��ن باورند که توس��عه حاصل
نمیگردد مگر با مش��ارکت ت��ک تک آحاد جامعه

و ما در بس��یاری از م��وارد ،مصادیقی این چنینی
را میبینیم که از جمل��ه مهمترین و بارزترین این
مصادی��ق میتوان ب��ه همراهی و مش��ارکت مردم
در طول هش��ت س��ال دفاع مقدس اشاره نمود که
بدون مشارکت خالصانه مردم در جنگ به پیروزی
نمیرس��یدیم .از دیگر مصادیق آثار بس��یار خوب
همراهی مردم ،حضور در صحنههای انتخابات است
که همیش��ه موجب س��رافرازی و سربلندی کشور
عزیزمان گردیده است.
ما باید قدرت حضور مردم را باور نموده و مس��ائل را
صادقانه ب��رای آنها توضیح دهیم تا مش��ارکت آنان
همچون همیشه استمرار یابد و مشکالت حل گردد.
در عصر حاضر و با توجه به ش��رایط بحرانی کشور و
اس��تان ،وقت آن گذشته اس��ت که فقط در جلسات
و ب��ه تنهایی درمورد مس��ائل مهم��ی همچون آب
تصمیمگیری نماییم و انتظار داش��ته باش��یم مردم
تبعیت نمایند برای فرهنگسازی مصرف بهینه آب،
اعتماد مردم را باید جلب نمود و این حاصل نمیگردد
مگر آنکه با صداقت با مردم خود درددل نماییم.

جناب آقای دکتر نوبخت! در آخرین جلسهای که به
محضرتان ش��رفیاب شدم من را برادر کوچک خود
خطاب نمودید.
«یا اخی ادرک اخاک ،ان بلدی عطشانا» ،سرزمین
من تشنه آب است ،فقط کمک نمایید تا روند اداری
کار تسهیل و تسریع گردد .وضعیت اقتصادی کشور
را بهتر از هر کسی میدانم .من به عنوان یک یزدی
در این شهر متولد شدهام و اگر توفیق همراهم باشد
در این ش��هر دفن خواهم شد .هر جزء از بدن من
ندای «انی احامی ابدا عن بلدی» را زمزمه میکند.
هستی من ز هستی اوست
تا هستم و هست ،دارمش دوست
* عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
متن فوق دلنوشتهای از دکتر نصیریزاده
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی
یزد میباشد که قرار بود در مراسم تودیع
و معارفه عنوان شود که بدلیل ضیق وقت
میس�ر نگردیده و در اختیار روزنامه قرار
گرفته است.

کارشناس بینالملل

حم�لات موش��کی آمری��کا ،انگلی��س و
فرانس��ه به سوریه نش��اندهنده رفتارها و
سیاس��تهای دوگانه این سه کشور است.
آمریکا و همپیمانان��ش از اینکه به اهداف
خود در چند س��ال گذش��ته در س��وریه
نرس��یدهاند عصبانی هستند .از یک طرف
روش��ن اس��ت که هزینه حمالت موشکی
این س��ه کش��ور به س��وریه را عربس��تان
پرداخت کرده و از طرف دیگر ،واش��نگتن
و متحدانش میگویند که این یک عملیات
محدود بوده و پایان یافته اس��ت .ش��اهد
بودیم ک��ه ترامپ در ادعاهایی خواس��تار
پایان درگیری در سوریه بوده و نخستوزیر
انگلیس هم میگوید که به دنبال براندازی
دولت اسد نیست.
مجموعه این سیاس��تها یک دوگانگی را
در رفتار غربیها نشان میدهد .اگر آمریکا
و متحدانش بخواهن��د وارد فاز نظامی در
س��وریه ش��وند که باید آن را رسما اعالم
کنند اما واقعیت آن است که این کشورها
نمیخواهند خودشان را درگیر کنند...

