گزارش تحلیلی آفتاب یزد در مورد آخرین وضعیت طرح و لوایح
منع خشونت علیه زنان ،مقابله با اسیدپاشی ،حمایت از کودکان و منع حیوان آزاری

هربامداد در سراسر کشور

پیامناخوشایندیکتاخیر

رهبر معظم انقالب اسالمی :

مهمتریننیازامروز
دنیای اسالم ،وحدت
و پیشرفت علمی است

صفحه4
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پیشنهادکاپیتانشهبازی
در گفتوگو با آفتاب اقتصادی:

رفتار عجیب معاون پژوهشی مدرسه با دختر دانش آموز

منتظر ایرباس

تنبیهنرگسکوچولو
باقیچی!

آفتاب ی�زد -گروه ش�بکه :تنبیه بدنی دان��ش آموزان
از آندس��ت مس��ائل ممنوعه است که متاس��فانه برخی از
مس��ئولین مدارس ب��ه آن پایبند نبوده و دان��ش آموزان را
تنبیه میکنند .اقدامی کامال تقبیح ش��ده که این روزها به

نباشید

هواپیمای دستدوم

بخرید
3

علی رغم برخی شایعات
درمورد انتخاب شهردار

عضو حزب کارگزاران:
رای ما سفید نیست!
1

شکل دیگری نمود پیدا کرده است یعنی برخی از مسئوالن
با تنبیهی چون کوتاه کردن موی س��ر دانش آموزان روح و
روان آنها را نشانه گرفتهاند.
صفحه 9

بازتابقهرمانی
دختران فوتسالیست کشورمان در آسیا
9

نمایندگانی که
پرچم آتش زدند
حاضر به گفتوگو
نیستند

دراوج بمان

11

شورای هماهنگی حزب اهلل
خواستار اعالم عدم کفایت
روحانی شده است!

آتش بیار
معرکه!
3

سوژه خوانندگان؛ مشکالت
اقتصادی دانشجویان دکتری

دانشجو کاال نیست

طرح :آفتاب یزد -مهدی احمدیان

یادداشت

تبعاتاستراتژیک
ترک برجام

سید حسین موسویان   مذاکره کننده سابق هستهای

تصمیم دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در مورد
خروج از برجام ریشه در مخالفت ریشهای آمریکا با
نظامسیاسیایرانبعدازانقالبدارد؛زیراکهجمهوری
اسالمی ایران همواره با نظم منطقهای تحت سلطه
آمریکا مقابله کرده است .همه روسای جمهور آمریکا،
ای��ران بعد از انق�لاب را یک قدرت تجدیدنظرطلب
در نظ��م موج��ود منطقه و مخال��ف حکومتهای
سلطنتیمستبدمتحدآمریکاتلقیکردهاند.بههمین
دلیل نیز سیاس��ت فش��ار حداکثری علی��ه ایران،
استراتژی پایدار آمریکا بعد از انقالب اسالمی 1979
باقی مانده است.در عین حال سیاست تقابل آمریکا با
ایران بر اساس یک درک غلط از استراتژی منطقهای
ایران است؛ زیرا که سیاست منطقهای ایران بر اساس
بازدارندگی در مقابل حمله احتمالی آمریکا و اسراییل،
ثبات کشورهای همس��ایه و دفع ناامنی از مرزهای

خود بوده اس��ت و به همین دلیل هم از دولتهای
مرکزی فعلی در عراق و افغانستان و سوریه حمایت
کرده است.
بع��د از انقالب اس�لامی در ای��ران ،همه جناحهای
سیاسی داخلی س��عی در مورد ضرورت حفظ یک
سیاست باالنس در روابط خارجی اتفاق نظر داشتهاند.
امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران اصل
نه ش��رقی نه غربی را مبنای سیاست خارجی ایران
قرار داد تا مبادا ایران مجددا تحت سلطه قدرت بلوک
غرب و شرق ،اعم از آمریکا ،شوروی و یاچین قرارگیرد.
این اعتقاد ریش��ه در این واقعی��ت دارد که ایرانیها
از ق��رن نوزده به بعد گرفتار س��لطه خارجی بودند.
ایران بعد از انقالب اسالمی در جهت رفع مشکالت
با آمریکا تالش کرد .در این راستا ،بعد از پایان جنگ
تحمیلی ،رئیس جمهور وقت،هاشمی رفسنجانی با
تسهیل آزادی گروگانهای آمریکایی و غربی در لبنان
و واگذاری پروژه یک میلیارد دالری به شرکت نفتی
کونوکو اقدام کرد که رئیس جمهور بوش(پدر) مانع
شد .رئیسجمهور اصالحات ،خود تالش مشابه کرد

سیاست روزنامه آفتاب یزد
گران نکردن است

یاریمان کنید

علی رغم برخی شایعات درمورد انتخاب شهردار

عضو حزب کارگزاران:
رای ما سفید نیست!

آفتاب یزد -گروه سیاسی :امروز تکلیف شهردار تهران مشخص میشود
بناس��ت که از میان افش��انی و حس��ینی مکارم دو منتخب نهایی شورای
ش��هرتهران ،یکی از آنها شهرداری تهران را برعهده بگیرند .اما به واسطه
عالقه ش��دید کارگزارانیها به شهردارشدن محسنهاشمی که در ماههای
گذش��ته دراین مقصود ناکام ماندندو انتقادات ش��دید آنها به دو منتخب
شورای شهر تهران ،برخی منابع خبر ازاین دادند که کارگزارانیها تا آنجایی
پیش رفته اند که قراراست امروز ،درروز انتخابات شهردار ،به هیچ یک ازاین
دو رای ندهند و با رای س��فید ،از رای آوری کافی هردو کاندیدا جلوگیری
کرده و مانع ورود آنها به ساختمان بهشت شوند .این در حالی است که
ب��ا پروانه مافی نماینده مجلس و عضو حزب کارگ��زاران دراینباره گفت:
علیرغم شایعات چنین چیزی درست نیست و کارگزاران بنای رای سفید
ندارد .محمود میرلوحی عضو شورای شهرتهران نیز چنین اقدامی از سوی
کارگزاران را بعید دانست.

و بوش (پسر) در پاسخ حسن نیت تهران در مبارزه با
تروریسم در افغانستان ،ایران را "محور شرارت" خواند.
رئیسجمهور بعدی ،محمود احمدینژاد هم همین
تالش را کرد .او آمادگی ایران برای توقف غنیسازی
 20درصدی در صورت تامین سوخت راکتور تهران
را اعالم کرد ،کوهنوردان آمریکایی متهم به جاسوسی
را آزاد کرد و از طرح گام به گام روسیه در مورد حل
بحران هستهای استقبال کرد که بسیار مشابه برجام
بود .اما آمریکا با تحریم بیشتر پاسخ او را داد.
برجام برای ای��ران یک آزمایش دیگر بود تا آمادگی
آمریکا برای بهبود روابط با ایران را امتحان کند .ترامپ
با خروج خود از برجام در حقیقت به ایران گفت که
تعامل دو کشور ممکن نیست .این موضع ترامپ تایید
موضع سیاستمدارانی است که در ایران سالها مخالف
مذاکره با آمریکا بودند زیرا که واشنگتن اساسا مخالف
استقالل سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی ایران بوده و به
دنبال تغییر حکومت در ایران است و لذا حسن نیت
ایران برای آمریکا اهمیتی ندارد.
ادامه در صفحه 12

کمتر کسی است که از نرخ کاغذ باخبر نباشد و اما خیلیها نمیدانند که وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی اصال و ابدا از رسانههای تاثیرگذار حمایت نمیکند.
رگ حیات روزنامهها آگهی است که آن هم به دست چند دالل افتاده و گویا
برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان حامی اصلی رسانهها ،بود و نبود
رسانههای تاثیرگذار و مردمی چندان تفاوتی ندارد.
سخت تالش میکنیم همچنان وضعیت اقتصادی مردم را مدنظر داشت ه باشیم.
سیاس�ت روزنامه آفتاب یزد گران نکردن است اما انتظار داریم خوانندگانی
ک�ه میتوانن�د چند نس�خه روزنامه تهی�ه کنند و به دوس�تان و آش�نایان
خ�ود هدیه بدهن�د یا آنان را تش�ویق به خری�د و مطالعه روزنام�ه نمایند.
این تنها خواس�ته ماس�ت که همچن�ان بتوانیم در این مس�یر ،مس�تقل و
منتقلکننده حرفهای بطن جامعه و مردم باشیم .ما نیز منتظر ایدههای شما
مخاطبان محترم میباشیم.
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سرمقاله

معلم را
نباید رها کرد

مهدی بهلولی

