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دیش�ب محم�د جواد ظریف با وزرای خارجه س�ه کش�ور اروپایی دیدار و گف�ت و گو کرد.
بسته پیشنهادی اروپا فرصتی برای توافق هستهای بدون ایاالت متحده را فراهم خواهد کرد؟

گزارش مرتبط

> رفتار رهبران کره شمالی تغییر نمیکند
> حضور این همه مهندس و دکتر در کافیشاپها عجیب است
> هنوز در ذهن وزیر اقتصاداین ذهنیت وجود دارد که دست بزند ببیند
زیر ماشین یا داخل ماشین جنس قاچاق موجود است یا خیر!
> اگر ردصالحیتها اوج نگیرد با یک اصالحطلب کامل وارد انتخابات میشویم

ایران و اروپا
نقطهسرخط

دیروز درحالی که مذاکرات هنوز آغاز نش�ده بود ،یک سایت خبری دلواپس در ادعایی،
محتوای بسته و نتیجه آن را از زبان خود مطرح و دولت را به عقب نشینی مجدد متهم کرد

فشار به دیپلماتهای ایرانی از قلب تهران

انتقاد از رویکرد صدا و سیما
به سبک پرویز پرستویی

گفتوگوی تفصیلی آفتاب یزد با محمدعلی ابطحی:

اصولگرایان
از هم پاشیده هستند
صفحه 3

پیونگ یانگ گفته ده روز دیگر
سایت آزمایشهای هسته ای خود را تخریب میکند

رفتار غیرقابل توجیه برخی معلمان
این بار با  9دانشآموز

کره شمالی غیراتمی؟

تکرار ماجرای نرگس

2

4

بابک خطی

یادداشت

تحلیل
یکمنطق

طبیب و فعال اجتماعی

اینج��ا و آنجا این همه از کودکان کار زبالهگرد و اوضاع بس��یار
نابس��امان آنان در گوده��ا و گاراژها میخوانیم و میش��نویم
همچنین از نقشی که شهرداری و پیمانکاران بازیافت متصل به
آن در مورد سامان دادن این مشکل بر عهده دارند و عوارضی که
اهمال در رسیدگی به آن ،سالمت جسم و روح این کودکان را
به طور جدی و هولناک تهدید میکند.
ام��ا موضوع داغ این روزها انتخاب ش��هردار ب��ود و ایهام بازی
ادبی با عبارات :س��اکن ساختمان خیابان بهشت،طبقه هشتم
بهش��ت،فینال در بهش��ت و ...ک��ه گاهی از فرط تک��راری و
کپیکاری به مرحله مالل آور میرس��ید و باالخره خدا به داد
ملت رسید و با انتخاب شهردار آنها را از این ادبیات ژورنالیستی و
جدالهای سیاسی چاشنی آن نجات داد.
در همین حال و هوا مواجه با فیلمی در فضای مجازی میشویم
که در آن یک مامور شهرداری در حال ضرب و شتم یک انسان
است و با کمال وقاحت به سمت دوربین شهروند خبرنگار میآید
و با قلدری و لمپن مآبی به او میگوید :فیلم بگیر....کارگر خودم
است دلم میخواهد بزنمش.
راستی این وقاحت از کجا آمده و بارور شده است؟
اعضای محترم ش��ورای شهر ،شهردار منتخب گرانقدر ،از شما
انجام کارهای شاق نمیخواهیم.لطفا به زورگوییها ،بیقانونیها،
قانون دورزدنها و قلدر مآبیهای نهادها و افراد زیرمجموعه خود
رسیدگیبفرمایید.

مجید ابهری

بدینوسیله از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع،
تدفین و ختم و یادبود مادر مهربانم حاجیه خانم
فرنگیس پرککی برچلویی شرکت نمودند و
یا با ارس��ال تاج گل،چاپ پالکارد و پیام تلفنی
ابراز همدردی کردند کمال تش��کر و سپاس را
دارم .برای همه این عزیزان آرزوی س�لامتی و
تندرستی و توفیق میکنم.

محسن آپیتی

نمیتوانیم هم با دشمنان برخورد کنیم
و هم مراقب باشیم از پشت خنجر نخوریم
2

نگاهدیگر

آقای شهردار
توجهفرمایید

رفتارشناس

بعد از کشمکشهای بسیار و گفتوگوهای سیاسی ،باالخره
ش��هردار تهران براس��اس اجماع اصالحطلبان شورای شهر
انتخاب ش��د .ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان ،الزم است
ک��ه نکاتی را یادآوری کرد .قبل از هر چیز باید گفته ش��ود
که برخالف اظهارنظر یکی از اعضای شورای شهر که گفته
بود« ش��هردار تهران باید از قشر اصالحطلب جامعه باشد»
باید توجه کرد که باورهای سیاس��ی و جناحی اصالحطلبی
یکی از ش��رایط اصلی انتخاب و انتصاب این سمت است ،اما
اینکه گفته شود ش��هردار نماینده قشر اصالحطلب جامعه
اس��ت ،دور از واقعیت است چرا که ش��هردار ،شهردار تمام
اقشار سیاس��ی و فرهنگی جامعه است .مبادا کمتوجهی به
اقش��ار دیگر موجب پررنگ ش��دن تعصب جناحی شود .در
ش��هر تهران همه مردم اعم از اصولگرا ،اصالحطلب معتدل
و تندرو عوارض نوسازی پرداخت میکنند از همین رو باید
بهطور یکسان از خدمات و مواهب شهری بهر ه گیرند.
 جابه جایی نیروها بعد از ورود آقای افش��انی به شهرداریبای��د با تام��ل و حوصله ص��ورت گیرد .هماکن��ون در بدنه
شهرداری این احساس نگرانی موج میزند که آیا در مدیران
س��طوح اول و دوم وحتی ردههای پایینتر تغییراتی صورت
میگیرد یا بر ش��غل خود باقی میمانند .در صورتی که این
اضطراب اداری باعث افت کارآمدی گش��ته و س��کته اداری
ایجاد میکند.

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

تقدیر و تشکر

سخنگوی دولت:

گزارشآخر

دیش�ب محمد جواد ظری�ف با وزرای خارجه س�ه کش�ور اروپایی دی�دار و گفتوگو کرد.
بسته پیشنهادی اروپا فرصتی برای توافق هستهای بدون ایاالت متحده را فراهم خواهد کرد؟

ایران و اروپا نقطه سرخط

آفتاب یزد -گروه سیاسی :این روزها چشم خیلیها به اروپا
اس��ت .بروکس��ل مقر اتحادیه اروپا تنها قرار نیست تکلیف این
موضوع را روش��ن کند که برجام بدون آمریکا ش��دنی است یا
خیر .باید نگاهی کالن تر به رخدادهای این روزها در قاره س��بز
داشت .اروپا در ماههای اخیر وقتی دونالد ترامپ سرناسازگاری
با برجام گذاشته بود به موازات سخنرانی اعالم کرد از این توافق
محافظ��ت خواهد کرد .حاال در عمل ای��االت متحده در برجام
نیست و بسیاری منتظر هستند تا مشخص شود اروپا در عمل
چقدر میتواند از این توافق دفاع کند .برخی چهرههای سیاسی
در اروپا که بر استقالل اتحادیه از ایاالت متحده حساس هستند
تاکید کرده اند که آنها از تصمیم کاخ سفید پیروی نخواهند کرد.
دس��ت کم یک قرن پیش اروپا مبدا تمام تصمیمات بزرگ در
سراسر جهان بود ،وقتی آفتاب در بریتانیای کبیر غروب نمیکرد
و فرانس��ه از آفریقا تا آسیا مس��تعمره میافزود ،آلمان و روسیه
نیز هرکدام مهرههای تاثیرگذار سیاس��ت بین الملل بودند .اما
ورق چند دهه اس��ت که برگشته .شاید جرج واشنگتن ،دیوید
همیلت��ون و توماس جفرس��ون حدود  230س��ال پیش وقتی
که  13مس��تعمره در آمریکای شمالی از بریتانیا مستقل شد،
گمان نمیکردند کشوری که آنها تحت عنوان ایاالت متحده در
کنفرانس فیالدلفیا ایجاد میکنند بتواند تسلط اروپا را به حاشیه
ببرد .ح��اال اروپا در چنین ش��رایطی میخواهد اثبات کند که
قرار نیست همیشه راه واشنگتن را برود .البته رابطه اروپا و امریکا

همواره برای هر دو طرف منافع امنیتی و اقتصادی باالیی داشته
اس��ت .حاال سوال اساسی این اس��ت که آیا برجام در میان این
رابطه تنگاتنگ به حیاتش ادامه خواهد داد یا خیر؟
محافظانبرجام

فدریکا موگرینی ،مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در
نشس��ت اندیش��کده مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا مستقر در
بروکس��ل با موضوع سیاستهای این اتحادیه پس از برگزیت،
گفت«:اتحادیه اروپا واکنشهایی متحدانه درباره حمله سالزبری
و به عالوه مس��ئله ایران داشته است .ما همچنان به همکاری
خود به عنوان یک طرف متحد و برای دستیابی به هدفی دقیقا
یکسان ادامه میدهیم ».بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه
اروپا ،موگرینی دیروز پیش از دیدارهای دیپلماتیک گفت«:روز
سه شنبه ،بوریس جانسون وزیر امورخارجه انگلیس به بروکسل
خواهد آمد و به همراههایکو ماس وزیر امورخارجه آلمان و ژان
ایو لودریان وزیر امورخارجه فرانس��ه برای حفظ توافقی که با
یکدیگر و نیز به همراه چین و روس��یه به دست آوردیم تالش
خواهیم کرد .ما با همراهی یکدیگر این توافق را حفظ خواهیم
کرد .ما عالوهبراین ،نشس��تی با وزیران امورخارجه سه کشور
اروپایی برگزار خواهیم کرد و دیداری نیز با محمدجواد ظریف
وزیر امورخارجه ایران خواهیم داشت».

بررسی
یک ادعا

سید عل یرضا کریمی

سرمقاله

سردبیر

«توان عب��ور از تحریمها را داری��م ».این جمله
را علیرض��ا زاکان��ی نماینده مجل��س دیروز و
فعال سیاس��ی اصولگ��رای امروز گفته اس��ت.
برمنکرش لعنت .چه کس��ی گفته ایران بزرگ با
این همه منابع و پتانس��یل پیدا و پنهان نمیتواند
روی پای خود بایس��تد .اصال چه کس��ی گفته
مصالح��ه با آمریکا میتواند مملکت ما را گل و
بلبل کند؟ خیلی از کش��ورها بودند که خود را
دربست در اختیار ایاالت متحده و اوامر مقامات
آنها قرار دادند اما در نهایت به جایی نرس��یدند.
فلذا مشکل جای دیگری است .آری؛ اینکه باید
روابط مبتنی بر عزت و حکمت با دنیا داش��ت و
اطراف کشور دیوار نکشید سخن حق و به جایی
است و بایس��تی آن را پذیرفت .اما همانطور که
عرض ش��د موضوع به همین جا ختم نمیشود.
در همین همس��ایه ما ،کش��وری است که سیل
کمکهای خارج��ی از جمله آمریکا را دریافت
نمود اما تغییر آنچنانی اتف��اق نیفتاد و دالرها از
سوی برخی مقاماتشان به جای آنکه زخمها را
پوشش و تسکین دهد «هاپولی» شد .پس اینکه
ژاپن ،ژاپن شد دالیل متعدد و چندجانبهای دارد.
صرف بازشدن دروازههای کشور به معنی آبادانی
نیست .چسبیدن به کاخ سفید هم فیالنفسه رونق
نمیآورد.
هر چند از آن س��و هم عطف به تجربهها س��خن
جن��اب زاکانی قابل نقض اس��ت .یعنی عبور از
تحریمها و مخیر کردن کشورهای دیگر از جمله
اروپا به همکاری با ما ش��دنی است اما به شرط و
شروطمتعدد.
فراموش نکنیم که همین اظهارات امروز «زاکانی
اصولگرا» را محمود احمدینژاد در طول  8سال
مسئولیت خود به کرات گفت.

عکس :مهر

خبر مرگم را هم
ازتلویزیون
پخشنکنید!

