گزارش بانک جهانی
نشان میدهد

ایران 155سالدیگرنفتدارد؛عربستان 80سال

حريري با اشاره به تبلیغات صورت گرفته:
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غرضی:

در دهه شصت
وقتی دالر 100تومان شد
کمرمانشکست

حتی مردم عادی هم
به دنبال خرید خانه
در خارج از کشور هستند!
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سرمقاله

نامه وزرا و معاونان احمدینژاد
علیه وی بازتابی در جامعه نداشت

مرگسیاسی
این 43نفر

محدودیت تلگرام با دولت روحانی چه میکند

عوارضفیلتر
ناخواسته

حمی�د قزوینی :اگ�ر این  43نف�ر  430نفر
ه�م بودند افکار عمومی توجه�ی به آنها و
نامهشاننمیکرد
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گزارشی درباره
دردسرهای داخلی ترامپ
از جمله اتهام داشتن فرزند نامشروع

7رئیسجمهورآمریکا
دربرابریکاتهام

علی صوفی:
ظاهرا حسن روحانی در مورد تلگرام
کوتاه آمده است
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پیروز حناچی معاون عمرانی شهردار
در گفتوگو با آفتاب اقتصادی:

شهرداریمایلاست
از خانههای خالی
عوارضبگیرد

غالمرضا ظریفیان:
دولت از ظرفیتهای خود
آنگونه که باید استفاده نمیکند
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صفحه 11

واکاوی انتخابات پارلمانی عراق
در گفتوگوی آفتاب یزد با
رئیس مرکز عربی مطالعات ایران

شیعیانکماکان
درپارلمانعراق
دراکثریتخواهندبود
3

محسن جلیلوند

کارشناس مسائل بین الملل

فش��ارهای داخلی علی��ه رئیس جمه��ور آمریکا
در موضوع دخالت روس��یه در انتخابات ریاس��ت
جمه��وری در س��ال  2016و ارتب��اط کرملین با
کمپین انتخاباتی او با گذشت بیش از یک سال از
حضور ترامپ در کاخ سفید همچنان ادامه دارد و
در هفتههای اخیر نیز با توجه به تحقیقات رابرت
مولر از  FBIافزایش یافته اس��ت .موضوع ادعای
برخ��ی از زنان درباره رابطه ب��ا ترامپ نیز اگرچه
یک موضوع ش��خصی اس��ت و از س��وی وکالی
رئیس جمهور آمریکا حل و فصل خواهد ش��د اما
بخشی از فش��ارهای افکار عمومی تلقی میشود.
با این حال به نظر میرس��د شاهد یک گروکشی
در کانونه��ای قدرت در ایاالت متحده هس��تیم
که مخالفان ترامپ تالش میکنند سیاس��تهای
او را از ای��ن طریق تعدیل کنن��د .هرچند برخی
عنوان میکنند این فش��ارها و پروندهها میتواند

ترامپ را به مرحله استیضاح و برکناری بکشاند اما
چنین امری چندان قابل تصور نیست .نباید از این
موضوع غافل شد که او در حوزههای مختلفی نیز
توانسته عملکرد مناسبی را از خود به جای بگذارد.
با این حال ادامه تحقیقات در زمینه دخالت روسیه
در انتخابات و کش��ف شواهد احتمالی دیگری در
ای��ن زمینه میتواند موقعیت ترامپ را تا حدودی
متزلزل کند .در چنین شرایطی این تزلزل با توجه
به پیوسته بودن سیاست داخلی و خارجی ممکن
اس��ت به برخی تصمیمات در سیاس��ت خارجی
منجر ش��ود .البته بعید است اعمال او بیش از حد
تندروان��ه باش��د .تا اینج��ای کار ترام��پ خود را
بهعنوان رئیس جمه��ور در یک جایگاه قدرتمند
حفظ کرده اس��ت اما اگر فش��ارها افزایش یابد به
رویکردی روی میآورد تا خودش را خالص کند.
در ح��ال حاضر بعد از یک س��ال او ب��ا وجود این
فش��ارها از وضعیت بهتری برخوردار اس��ت .برای
افزایش فشار و تزلزل احتمالی در موقعیت ترامپ
باید دس��ت کم منتظر گزارش رابرت مولر بود .با
این حال با محدود کردن داماد خود جارد کوشنر

و برخی تغییرات در کابینه فشار کانونهای قدرت
را کم کرده است .باید توجه داشت که تصمیماتی
که رئی��س جمهور آمریکا در راس��تای به چالش
کش��یدن اقتصاد آزاد و مواجهه اقتصادی با چین
اتخاذ کرده درحالی اس��ت که بخش��ی از فعاالن
تج��اری و اقتصادی در ایاالت متحده در طول 20
سال اخیر با استفاده از ظرفیتهای جهانی شدن
توانس��تند قدرت اقتصادی باالیی را کسب کنند
در شرایط فعلی با نوعی سیاست نئومونوروئیسم و
شعارهایی چون «آمریکا فقط برای آمریکا» منافع
خود را در خطر میبینند و به همین دلیل فشارهایی
را از طریق البیهای مختلف بر رئیس جمهور وارد
میکنند .البته همین سیاست جدید ترامپ موجب
ش��ده از س��وی کارگران و بخش��ی از مردم که به
دلیل سیاستهای جهانی ش��دن تحت فشار قرار
گرفته بودند حمایتهایی را کس��ب کند .عالوه بر
این باید گفت تغییرات جدید در کابینه نیز بخش
دیگ��ری از جمهوری خواهان را به پش��تیبانی از او
واداشته است.
ادامه در صفحه 12
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نمیتوانند دولت را
بیعرضهنشاندهند

سعید شریعتی

فعال سیاسی اصالح طلب

با اظهارات غالمرضا حیدری نماینده مجلس مبنی
براینکه فیلترینگ تلگرام قطعی است اکنون برای
عدهای این سوال پیش میآید که دولتی که گفته
بود نمیگذارد فیلترینگ به تحقق بپیوندد اکنون با
چه رویکردی با مردم سخن خواهد گفت ؟ آیا مردم
دولت را دولتی مظلوم در برخورد با بحث فیلترینگ
میدانن��د و یا اینکه آن را دولت��ی ناتوان که حتی
نمیتواند ساده ترین وعدههای خود را تحقق بخشد

سید علیرضا کریمی

توصیف میکنند ؟
در پاسخ باید گفت در بحث فیلترینگ تلگرام موضوع
یکشخصویارئیسدولتدوازدهمنیست،فیلترینگ
تلگرام ایجاد یک نارضایتی است .کاربران تلگرام آنقدر
در سطح کشور گسترده هستند که نمیتوان ذرهای
به منع چنین امکانی از آنها اندیشید .تلگرام یک ابزار
طبیعی برای ارتباطات شخصی ،خانوادگی ،دوستی
و کاری ش��ده اس��ت و هرچه قدر هم که مسئولین
بخواهند ب��ا تبلیغات علیه تلگرام وپیش کش��یدن
برخی موضوعات فیلتر آن را توجیه کنند نمیتوانند.
فیلترینگ تلگرام اگر اتفاق بیفتد مردم کاری به دولت
ندارند بلکه آه آنها گریبانگیر است .این طور نیست

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.

که مخالفان دولت فکر کنند نارضایتی از فیلترینگ را
میتوانند به دولت حواله دهند و خود به مقصودبرسند.
با همین شیوهها و رویکردهاست که به مرور ،نارضایتی
پی��ش میآید .م��ن نمیدانم که سیاس��تگذاران و
تصمیمگیران،تحلیلشانازایجادنارضایتیدرمردمو
اقشارمختلفآنانچیست؟
مخالفین دولت میپندارند با فیلترینگ تلگرام دولت
نزد مردم دولتی بی عرضه معرفی میشود و به نوعی
با فیلترینگ یک تیرو دونشان زده اند! غافل ازاینکه
م��ردم با اثبات بی عرضگی دولت با خود میگویند،
بعد از  40س��ال باید چه گروهی به عنوان دولت به
روی کار بیاید که با عرضه باشد؟!

سردبیر

درکنار تمام مش��کالتی ک��ه در نحوه
مدیری��ت و زمام��داری مس��ئوالن ما
وجود دارد نباید از این نکته گذش��ت
که س��وگمندانه برخی از ای��ن آقایان
و بانوان مس��ئول ،بیش از حد س��خن
میگویند.آری؛یعنی بیش از آنکه فکر
کنند و تصمیمهای عاجل بگیرند جلسه
میگذارند و حرف میزنند و یا تریبونی
و نشستی پیدا میکنند و ساعتها نطق
مینمایند.به ضرس قاطع میتوان گفت
اگر این توان و ان��رژی را صرف امور
مهمتری مینمودند اکنون در شرایط بهتر
ونیکتری بودی��م .البته در این راس��تا
مشکالتدیگریهموجوددارد.فیالمثل
برخی آقایان آن جایی که باید س��خن
بگویند نمیگویند و آنجا که نباید سخنی
بگویندمیگویند.سالگذشتهدربحبوحه
برخ��ی اعتراضات در دیماه بس��یاری
از رسانهها خواس��تار گفتگوی مستقیم
و بیپرده رئیس جمهور با مردم شدند اما...

چهره روز

آقای به شدت ازدواجی
باالخره ازدواج کرد
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اثر فشار داخلی به ترامپ
برتصمیماتخارجی

عوارض زیاد و بدموقع
حرف زدن!

