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سیاسی

ظریفعازمآفریقایجنوبیشد

وزیر امورخارجه برای گفت و گو درباره برجام و روابط دو جانبه ایران و آفریقای جنوبی عازم پرتوریا
پایتخت اداری و اجرایی این کشور شد .به گزارش ایرنا ،وزیر أمور خارجه قرار است در این سفر با
رییس جمهوری و وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی دیدار کند .همچنین اعضای هیئت سیاسی و
اقتصادی کشورمان قرار است با مقامات سیاسی و اقتصادی آفریقای جنوبی دیدار و گفت و گو کنند.
محور گفت و گوی این سفر پیرامون برجام خواهد بود.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1642در شــرایطی که شــوروی در هر
مرحلهای به ما ضرر زده و خلف وعده کرده
انتظار داریم فرزند خلــف آن یعنی برخی
شرکتهای روسی سر قول خود باقی بمانند.
()3/11
 -1700با سالم خدمت نوه بزرگوار بنیانگذار
نظام جمهوری اســامی حاج سیدحســن
خمینــی (ره) .اجــازه نفرماییــد عدهای
قانون شــکن در امور شــما اختالل ایجاد
کنند)3/11( .
 -2316جــا دارد از دســتاندرکاران و
تهیهکنندگان ماه عسل در شبکه  3تشکر و
خداقوت عرض کنیم .این سلسله برنامههای
بســیار خوب با اجرای مجری توانا احسان
علیخانی نــکات و درسهــای زیادی مثل
خدمات بــه محرومین و کمک بــه آزادی
زندانیان میدهد)3/11( .
 -2325اقامه نماز در ایستگاههای مترو حق
همه مسافران است .به همین خاطر مسافران
محترم مترو از مســئوالن و کارکنان مترو
انتظار دارند برای رعایت بهداشت و امکانات
برای وضو گرفتن ،وضوخانهها را مهیا کنند.
همچنین ظرف مایــع صابون هم در برخی
وضوخانهها وجود ندارد)3/11( .
 -2329حضــور فیزیکی آقای افشــانی
شهردار محترم تهران در مناطق بازار و کوچه
پسکوچه های خیابان مولوی نشانه تواضع
ایشان است .وی اگر این کار را ادامه دهد و
به مناطق جنوبی شهر هم برود و به مناطق
مظلومتر ســربزند خودشــان بیشتر شاهد
مشــکالت مردم میشــوند و در این زمینه
اقدامات الزم را انجام خواهند داد)3/11( .
 -0823در این سالها هرکسی نمیتوانست
حق داشــتن امتیاز دبیرستان خصوصی با
شهریههای بسیار باال در منطقه  2تهران را
به دست آورد! ()3/12
 -0913در جلــوی برخی خانههای تازه بنا
شــده مقداری سیمان به آسفالت چسبیده
که باعث ناهمواری ســطح پیادهرو و حتی
باعــث زمین خوردن مردم میشــود .بهتر
است شهرداری برای این موضوع فکری کند.
()3/12
 -0920آفتاب یزد عزیز! لطفا ســاعات کار
وانتبارهای سمســاری که در سطح شهر
میچرخند را درج نمایید)3/12( .
 -1006جهــت تعویض کارت ملی تاکنون
سه بار برای نامنویسی مرحله اول رفتیم و
پول پرداختیم اما مدارکمان برای مرحله
دوم ثبت نشد .برای ثبت اظهارنامه مالیاتی
 12خــرداد در دفتری بــه اتفاق چند نفر
دیگر منتظر ماندیم و باز نشــد .کسانی که
با اینترنت مشکل دارند و سرعت آن را کند
میکنند متوجه باشــند که با این کار روند
کارهایی که نیاز به اینترنت دارد و نیز روند
امور اقتصادی هم کندتر میشود)3/12( .
 -1508من پیشــنهاد میکنم آقای احسان
علیخانی در برنامه «ماه عســل» از مسئوالن
دعــوت کنــد و از کارهای خیــری که آنها
برای رفع مشــکالت مــردم انجــام دادهاند
گزارشــی تهیه نماید .قطعــا برنامه جذابی
خواهد بود)3/12( .
 -0915ســریال «رهایم نکن» که هر شب
پس از اذان از شــبکه سه پخش می شود،
مورد توجه بسیاری از خانواده ها قرار گرفته
است .اما چرا پدر آذر خانم از ابتدای سریال
بلوز کاموایی قهوه ای رنگ به تن دارد و فقط
از همان استفاده می کند؟ بهتر است نویسنده
و کارگردان به این گونه مسائل بیشتر توجه
کنند)3/18( .
 -1425سکوت! چرا با این که مطالب فراوانی
از سوی مخاطبان درباره مشکالت اقتصادی،
گرانی و گرفتاری چاپ می شــود مسئوالن
سکوت می کنند و پاسخگو نیستند؟()3/18
 -1312حقوق ها را به موقع پرداخت کنند؛
مدیران امور مالی و حسابداری برخی ادارات
دولتی و موسســه ها که بازنشسته و دوباره
دعــوت به کار شــده انــد و از حقوق های
باالیی هم برخوردارند و هیچ غم و غصه ای
بابــت بدهــکاری و اجــاره خانــه ندارند،
حقوق کارکنانشــان را با تأخیر  20روزه یا
بیشــتر از آن می پردازند که این کارشــان
باعث مشکالت فراوانی شده است .تأخیر در
پرداخت حقوق یعنی فشار مضاعف از سوی
صاحبخانه ،بانــک ها و به ویژه آن هایی که
نوزاد شیرخواره دارند و پدر خانواده باید هم
به فکر تهیه شیرخشک و هم پوشک باشد!
()3/18

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

علیاصغر یوسفنژاد نایب رییس فراکسیون ورزش ،با
اشاره به حواشی ایجاد شــده درمورد اعزام تعدادی از
نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی و فراکسیون ورزش
مجلس به مسابقات جام جهانی  ۲۰۱۸مسکو در کشور
روسیه اظهار داشت :اص ً
ال در جریان نیستم و نمیدانم
چه کسی اسم بنده را در این فهرست قرار داده است.
وی یادآور شد :طبیعتاً اگر قرار بود به همراه تیم ملی یا بهنمایندگی
از مجلس به روســیه اعزام شوم ،باید از بنده پاسپورت و مدارک

سیاست خارجه

رسول موسوی :

پوتین هر گونه توافق جدید
خارج از برجام را
قابل بحث میداند

رســول موســوی ،ســفیر پیشــین ایــران
در فنالند در پاســخ به این سوال که «در سفر
امانوئلمکرونبهروسیهشاهداستقبالوالدیمیر
پوتین از طرح رئیسجمهور فرانسه برای توافق
مکمل با ایران بودیم .پوتین در آن دیدار از لزوم
گفتوگو با ایران درباره مسائل موشکی و نقش
منطقهایاش سخن گفت و البته یادآور شد نباید
موضوع برجام را به آن دو مسئله گره زد .آیا این
حمایت نشان از این میدهد که مسکو خواستار
اعمال محدودیــت در فعالیتهای منطقهای و
موشکی ایران است؟»گفت :بر خالف سوال شما
پوتین نســبت به طرح مکرون استقبالی نکرد.
شاید در میان سران کشورهای  ۵+۱هیچ کسی
صریحتر از پوتین درباره ضرورت حفظ برجام و
تاکید بر عدم دخالت دادن موضوعات دیگر در
این باره سخن نگفته باشد .پوتین هر گونه توافق
جدید خارج از برجام را قابل بحث دانســت .بر
اســاس توافقات صورت گرفته ،برجام در سال
 ۲۰۲۵به پایان میرسد و قرار است در آن زمان
پرونده فعالیتهای هستهای ایران به حالت عادی
برسد .چیزی که برخی از کشورها به دنبال آن
هستند این است که محدودیتهایی که اکنون
ایران بر اســاس برجام پذیرفته تداوم بخشند و
موضوعات دیگری هــم به آن اضافه کنند ولی
در ایــن باره هم آقای روحانی گفت شــما اول
بدهیهای خود را بدهید.
به گزارش ایلنا ،این اســتاد دانشگاه و دیپلمات
عالیرتبه ایرانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی
بر این که ایران میگوید که کشورهای اروپایی
باید ضمانت بدهند که منافــع ایران در برجام
حفظ شــود .چرا تهران چنین شرطی را برای
مسکووپکننمیگذارد؟گفت:چوناتحادیهاروپا
پیشقدمبرایحفظبرجاموخواستارتداوماجرای
آن شده اســت .از طرف دیگر ،نکتهای که باید
توجه کرد این است که چین و روسیه از توانی که
اروپاییها در مسائلی چون روابط بانکی ،مراودات
مالی و مسائل بیمه دارند ،برخوردار نیستند .اگر
ضمانتی نظیر فروش نفت و بازگشت عواید آن
به ایران داده شود ،این کار را اروپاییها میتوانند
بکنند و روســیه و چین هم در پی این ضمانت
میتوانند به همکاریهایشان با ایران ادامه دهند
وگرنه چین همه نفت ایران را بخرد اما به جای
دالر یا یورو به ما یــوان بدهد ،این یوان به درد
مانمیخورد.

مجلس
پزشکیانخطاببهنمایندگانمجلس:

اگر نامهای را امضا میکنید
چرا بعدا امضای خود را
پسمیگیرید؟

جبــار کوچکینژاد نماینده مردم رشــت در
مجلــس در تذکری شــفاهی با اســتناد به
اصــل  ۸۸قانون اساســی در پایان جلســه
علنی مجلس ،بیان کرد :بر اســاس اصل ۸۸
قانون اساسی ،اگر مسائل اساسی برای مردم
ایجاد شــود مردم حق دارند بر اساس قانون
از رییسجمهور سوال بپرســند .با توجه به
مشــکالتی که در بخش بازار ارز ،تورم ،رکود
و حل نشدن مشکل مال باختگان و بسیاری
از مشکالتی که همچنان وجود دارد آیا حق
مردم و نمایندگان نیســت که رییسجمهور
در مجلس حاضر شــود و پاسخگو باشد؟وی
در ادامــه بیان کرد :هیئت رییســه با دولت
مماشــات انجام داد و سوال از رییسجمهور
را طــول داد .در نهایــت بعــد از اینکه یک
هفته از سوال گذشــت عدهای از نمایندگان
امضای خود را پس گرفتند .بر اســاس ماده
 ۲۱۲دولــت تنها یک هفتــه فرصت دارد تا
البــی انجام دهــد و ســوال را از نمایندگان
پس بگیرد ،اما این سوال بعد از ساعت  ۱۲ظهر
روز دوشــنبه که یک هفته از مطرح شــدن
آن گذشــته بود ،پس گرفته شد که خالف
قانون اساسی است.وی افزود :آقای یوسفیان
مال نامهای که نوشــته باید تا غروب ،ســوال
پس گرفته شود خالف است .ایشان دیگر رییس
کمیسیون تلفیق نیست و رییس جدید باید
پاسخگو باشد .با توجه به مشکالتی که امروز
وجود دارد اگر دولت و مجلس با هم مماشات
کنند مــردم گرفتاری خود را بــه کجا باید
ببرند؟ آیا مردم حــق ندارند تا از نمایندگان
خود سوال بپرســند؟وی در پایان گفت :من
معتقد هستم که هیئت رییسه بر اساس ماده
 ۲۱۲تخلف کرده و همچنان سوال باقی است
و آقــای رییسجمهور باید در مجلس حضور
یابد و پاسخگو باشد.به گزارش ایسنا ،مسعود
پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت،
گفت :اینکه شــما میگویید هیئت رییســه
تخلف کرده است صرفا نظر شخصی شماست،
اگر امضا میکنید چرا بعــدا امضای خود را
پس میگیرید؟ چه کســی گفته اســت که
امضای خود را پس بگیرید و اینگونه پشــت
تریبون اختالفات را بیان کنید؟

سهمیه حضور در روسیه را به یک مربی جوان میدهم

میگرفتند اما نهتنها چنین مدارکی از بنده درخواست
نشد؛ بلکه اساســاً در این رابطه صحبتی هم با بنده
صورت نگرفته اســت .یوســفنژاد خاطرنشان کرد:
طبیعتاً بنده بهعنوان نمایندهای که پیگیر مســائل
ورزشــی هســتم و در فراکســیون ورزش مجلس
نیز بهعنوان نایب رییس عضویت دارم ،عالقمند به تماشــای این
رقابتها هستم اما هیچ صحبتی با بنده در این رابطه صورت نگرفته
و درحال حاضر بنای سفر به مسکو ندارم.این عضو شورای مرکزی

فراکسیون امید مجلس دهم در واکنش به هجمههای انتقادی این
چند روز اخیر اعالم کرد :درصورتی که نام بنده در این فهرست قرار
گرفته باشد و تصمیمی در این رابطه اتخاذ شده باشد ،به این ترتیب
سهمیه خود را به کسانی که شایستگی دارند ،میدهم.به گزارش
ایلنا ،وی خاطرنشــان کرد :به این ترتیب این سهمیه را یا به یکی
از مربیان جوانی که استعدادهای توانمندی را پرورش داده است،
میدهم و یا این سهمیه را در اختیار یکی از بازیکنان برتر فوتبال
کشورمان که پدیده بوده اما در تیم ملی عضویت ندارد ،قرار میدهم .

عزم راسخ مخالفان برای به پایان نرسیدن دولت دوازدهم

بیماری صعبالعالج؛ جنگ روانی جدید علیه روحانی

آفتاب یزد -گروه سیاســی  :بازهم یک سوژه
تکراری  ،یک شایعه قدیمی اما در شکل و شمایلی
جدید .
اولین بــار در زمان انتخابــات  96بود که موضوع
بیماری حسن روحانی  ،اســباب خوبی شد برای
جریان رقیب تا بلکه با کمــک آن بتواند هواداران
حســن روحانــی را از رای به او منصــرف کند و
شرایط جسمی اش را فاقد صالحیت برای ریاست
جمهــوری توصیف  .دراین میان این جریان موفق
شد تا دو بیماری را به عنوان بیماری های روحانی
به مردم معرفی کند.
یکی بیماری حنجره و دیگری لرزش دست  ...حسن
روحانی در ایام انتخابات زمانی که باهیاهو شعارها
و وعده ها و اظهارات تنــد وتیزش را با آب و تاب
بیان میکــرد ،در میانه راه کمپین های تبلیغاتی
کم آورد ؛ البته نه خودش بلکه حنجره اش ! در میانه
میتینگ های تبلیغاتی برای مردم ،صدای روحانی
در پشت تریبون میگرفت ،دورگه می شد تا حدی
که از ادامه ســخن گفتن باز می ماند  .همان موقع
بود که عده ای ناراحتی حنجره حســن روحانی و
بیمــاری او را مطرح کردند شــایعه ای که بعد از
لغو شــدن یکی دو مراسم سخنرانی و عدم حضور
روحانــی برای مدتی در تریبون هــا آن را تقویت
بخشید  .با این حال این خبر از سوی منابع نزدیک
به حسن روحانی تکذیب و اعالم شد «:اخبار مربوط
به ابتالی دکتر روحانی به ناراحتی حنجره واقعیت
نداردو رئیس جمهور در صحت و ســامت کامل
به سر می برد ».این در حالی بود که برخی ازابتالی
روحانی بــه بدترین نوع بیماری حنجره ســخن
می گفتند.
لرزش دست و پارکینسون؟

به طور موازی اما در رســانه های جریان راســت
موضوع دیگری هم مطرح شــد و آن لرزش دست
حسن روحانی بود.
لرزش دستی که اگرچه در ماه های قبل از  96نیز
وجودداشت اما کسی به آن ها توجه نمی کرد .اما
زمانیکه موسم مناظرات انتخاباتی فرارسید خیلی
خوب به چشــم آمد .در آن زمــان عده ای لرزش
دست روحانی را ناشی از استرس و دستپاچگی او
در انتخابات بیان می کردند تا ازاین طریق روحانی
را از بعد سیاســی در مقابل رقیب ،ضعیف نشــان
دهند .هرچند اندکی بعد بیماری لرزش دســت او
یادگار موج های زمان جنگ بیان شد ،یادگاری که
حسین دهباشی مستندساز و البته از منتقدان امروز
روحانی  ،از نخستین کسانی بود که به آن اشاره کرد .
هرچند بعد ازاین  ،بسیاری لرزش دست روحانی را
باعث افتخار و نشان از جانبازی وی تعبیر می کردند
اما اندک زمانی که گذشت  ،برخی به این نکته اشاره
کردند که لرزش های دســت حسن روحانی اگر
به دلیل جنگ هم باشــد اما یک بیماری جسمی
است  .زمانی که حسن عباسی تئوریسین تندروی
اصولگرا دریکی از سخنرانی هایش در پشت تریبون
به کنایه در فراموشــی وعده های روحانی گفت:
«ظاهرا روحانی پارکینسون و آلزایمر را باهم گرفته
اســت» وضعیت فرق کرد .خیلی ها این جمله را
کنایه این چهره اصولگرا به بیماری جسمی روحانی
و لرزشهای دست او نسبت دادند و اینکه عباسی
رئیس جمهور را مبتال به پارکینسون معرفی کرده
است.
آنچه در شبکه های مجازی می گویند

موضوع بیماری حســن روحانی و ناراحتی حنجره

عبور از مسابقه مرگ؟
ادامه از صفحه اول:
به نظر می رسد حتی انتخاب سنگاپور به عنوان
میزبان نشست دیروز بسیار آگاهانه است ،با
توجه بــه اینکه رهبر کره شــمالی تا کنون
سفرهای خارجی خاصی نداشته حضور او در
سنگاپور و اینکه از نزدیک توسعه و پیشرفت
بسیار باالی سنگاپور را ببیند میتواند کمک
کند تا او در تصمیم خود برای رویکرد تعاملی
مصمم باشد .جالب اینکه در همین سنگاپور نیز
روزگاری دیدگاه سوسیالیستی وجود داشت
اما رنگ باخت تا آنها حتی الگوی چین برای
توسعه قلمداد شوند .از سوی دیگر بسیاری از
آزمایش های تسلیحاتی و هسته ای کره شمالی
در راســتای نگرانی از بقاء حکومت و برای

خیرین انسانساز

ادامه از صفحه اول:
اکثریت مردم با مشکالت گرانی ،تورم ،باال و پایین
شدن قیمت دالر و اخبار مختلف مشغول هستند و
کمتر کسی به حوادث تلخ و شومی که در جامعه
اتفاق میافتد ،توجه میکند .رســانهها براســاس
وظایف خبررسانی گاهی گوشهای از اخبار تلخ این
گونه حوادث را منعکس میکنند و گاهی نیز بخش
قابل توجهی از اینگونه حوادث شوم از نظرها مخفی
میماند .سوال اصلی این جاست که بر انسانیت چه
آمده است؟ جامعه کجا میرود؟
برای مثال بــه چند نکته اشــاره میکنم .جوان

و لرزش های دســت وی تا مدتی مسکوت ماند تا
اینکه در یکی دوروز گذشته و درشبکه های مجازی
به طور مشکوکی بار دیگر مطرح شد ،اینبار برخی
تالش دارند« #بیماری روحانی چیســت ؟ » را در
توییتر داغ نگه دارند ،شــاید اشاره کوتاه به برخی
از این پیام های مجازی در شــبکه های اجتماعی

عزت یوســفیان مال  :عده ای
با پیش کشــیدن بحث سرطان
دست یا پارکینســون روحانی
ســعی دارند القا کنند که وی در
موضع ضعف اســت  .یک زمانی
تلقین ضعــف روحانی  ،ضعف
اقتصادی یا فکری وی اســت و
حاال برای نشان دادن این ضعف
می خواهند ناتوانی جسمی اش را
باب کنند
ســهیال جلــودار زاده  :ظاهرا
دوســتان مخالف روحانی بوی
کباب به مشامشــان خورده و
می خواهند از فرصت اســتفاده
کنند .این جنگ روانی است که
مخالفان روحانی به راه انداختند

پر التهاب اقتصادی و سیاســی از شــایعه بیماری
صعب العالج روحانی می خواهند بهره ببرند  .البته
سایت هایی مثل مشرق و جهان نیوز با نوشتن اینکه:
«در هفتههای اخیر اخبار و شایعات متعددی در مورد
احتمــال کناره گیری زودهنــگام آقای روحانی از
جایگاه ریاست جمهوری به گوش میرسد و برخی
کانالها در شبکههای اجتماعی نیز به گسترش این
یزنند.برخیحتیازبیماریصعبالعالج
شایعاتدامنم 
آقــای روحانــی و احتماال اســتعفاء زودهنگام
آن ســخن گفتهاند!این شــایعات پس از خروج
ترامپ از برجام و ناکامی سیاســت آقای روحانی
در حل مشکالت اقتصادی از طریق حل مناقشات
هســتهای ،در افکار عمومی از پذیرش بیشــتری
برخوردار گردیده اســت ».به طور غیرمســتقیم
موضوع بیماری روحانی آن هم از نوع صعب العالج
را در بین مردم به راه انداختهاند .اکنون پرســش
اینجاست که چرا دوباره لرزش های دست روحانی
و البته موضوع بیماری او در چنین لحظاتی مطرح
می شود؟ و هدف از بیان آن چیست؟
دست به هر کاری می زنند

نمیکنمکههیچمشکلیدراینزمینهداشتهباشیم».
وی اضافــه می کند« :عده ای با پیش کشــیدن
بحث ســرطان دست یا پارکینسون روحانی سعی
دارند القا کنند که وی در موضع ضعف است .یک
زمانی تلقین ضعــف روحانی  ،ضعف اقتصادی یا
ضعف سیاســی و عملکردی او یا ضعف فکری وی
است و حاال برای نشان دادن این ضعف می خواهند
ناتوانی جسمی اش را باب کنند ».عضو دائم ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه می دهد « :هرکسی
در ســن باال می تواند لرزش دست داشته باشد اما
پارکینسون موضوعی نیســت که فقط برای یک
دســت باشد  ،یا بیماری که قابل کنترل نباشد در
روحانی تاکنون ندیــده ایم  .روحانی مثل همه کار
مــی کند و مثل همه ســر جلســات مــی آید و
مــی رود  » .یوســفیان مــا اضافه مــی کند :
« بــه هر حال وقتــی بخواهند روحانــی را مورد
حمله قراردهند متاسفانه دیگر دراین زمینه رحم
نمی کنند و در همه ابعاد حمله می کنند حتی با
انداختن شایعه بیماری ایشان ».وی تاکید دارد که
تاکنون درباره بحث بیماری روحانی در مجلس هیچ
نکته ای بیان نشده است که مجلس بخواهددر مورد
استیضاح یا استعفا یا سوال او صحبت کند.
بوی کباب آمده!

سهیال جلودارزاده عضو فراکسیون مجلس اما درباره
مطرح شدن موضوع بیماری روحانی به آفتاب یزد
می گوید  « :مطرح کردن بیماری ســخت حسن
روحانی و راه انداختن بحث دوباره لرزش دســت
ایشان  ،یک جنگ روانی از سوی مخالفان اوست؛
مخالفانی که به شکل های مختلف گاه به صورت
اعالم این بیماری و گاه در زبان به ظاهر انتقادی از
پخش شایعه این بیماری  ،سعی در مطرح کردن آن
در بین مردم و فراگیر شدنش دارند».
وی ادامه می دهد « :ظاهرا دوستان مخالف روحانی
بوی کباب به مشامشــان خورده و می خواهند از
فرصت اســتفاده کنند .این جنگ روانی است که
مخالفان روحانی به راه انداختند و فکر می کنند که
می توانند با این کار در شرایط فعلی ،بهره برداری
کرده و از این طریق به قدرت برســند اما به جایی
نمیرسند».
جلودارزاده مطرح شدن بیماری حسن روحانی در
شبکه های اجتماعی و برخی سایت های اصولگرا
را پروژه ای جدید نمی داند و اظهار می دارد« :این
شایعات را باید در ادامه همان فشارهای سابق علیه
روحانــی که بعد از خروج ترامپ از برجام شــدت
بیشتر هم گرفت ،ارزیابی کرد ».این نماینده مجلس
هم مانند یوسفیان مال تاکید می کند که تاکنون
هیــچ صحبتــی در مجلــس پیرامــون بیماری
صعب العالج حسن روحانی نشده است .

خود حدیث مفصلی باشد از این مجمل؛ پیام هایی
مثــل ":روحانــی بیمــاری ســختی دارد " "،آیا
روحانی بیماری خاصی دارد؟ چرا نمیتواند حتی در
سخنرانی از پیش ضبط شده لرزش دستش را کنترل
کند ؟""،رفیقم برگشــته می گه :شنیدی می گن
روحانی دســت چپش بــه خاطر ســرطان داره
از کار می افته و قراره برای بیماریش استعفا بده "،
" آیا از اتاق فرمان حکم جانبازی روحانی صادر شد؟"
البتــه دراین میــان برخی هم به تقابــل با این #
(هشــتک)پرداخته اند مثال در پاســخ به این جو
توئیتری نوشته اند  ":روحانی بیماری جسمی هم
داشته باشه مثل شما بیماری روحی نداره " "خرابتر
از اصولگــرا هم داریم مگه ؟ گیــردادن به بیماری
روحانی " و....
درمیان گرم بودن بســاط مطرح شــدن بیماری
روحانی در شــبکه های مجازی برخی سایت های
اصولگــرا نیز به شــکلی غیر مســتقیم موضوع
بیماری حســن روحانی را مطرح کرده اما توپ را
درمیدان اصالح طلبان انداخته اند به این معنا که
می خواهند بگویند اصالح طلبان برای اســتعفای
روحانی و جایگزینی کســی به جای او در روزهای

عزت اهلل یوسفیان مال نماینده مجلس دهم بابیان
اینکــه روحانی طوالنی ترین ســفر ممکن روی
زمین را در هفته گذشته انجام داد ،به آفتاب یزد
می گوید« :او هزاران کیلومتر را سر حال به چین
پرواز و در جلسات حضور پیدا کرد و مشکلی هم
برایــش پیش نیامد ».وی ادامه می دهد«:ســن
هرکسی که باال می رود ممکن است مشکالتی مثل
قند و فشار خون پیدا کند اما برخالف برخی گفته ها
هیچگونه بیمــاری خطرناک یا صعب العالجی که
بخواهد باعث ضعف در کار روحانی شــود تاکنون
ندیدهایم .او تا به امروز کم نیاورده است».
یوســفبان مال می افزاید« :اگــر بیماری روحانی
صحت داشــت باید جلســه ای لغو می شــد یا
ســفری به تعویق مــی افتاد ولی ایــن موضوع را
تا به امروز شاهد نبودیم  .جلسات هیئت دولت نیز
برگزار می شود و در بسیاری از جلسات نیز او ساعت ها
بحث و صحبت می کند وطبیعتا این ها نمی تواند
نشانه کسالت جدی در روحانی».
این نماینده مجلس درباره چرایی پیش کشــیده
شدن بحث بیماری صعب العالج رئیس جمهور در
شبکه های اجتماعی از سوی مخالفین او می گوید:
« روحانی هم اکنون در همه بخش ها مورد حمله
قرار دارد .عــده ای به او می گویند که به وعده ها
عمل نکرد ،در مسائل سیاست خارجه و داخلی ناکام
ماند و اکنون هم بحث بیماری اورا وسط کشیده اند.
این بیماری هم در راســتای همان حملهها برای
تحت فشار قراردادن اوست اما در حال حاضر تصور

رفع تهدیدات امنیتی بود اما حاال کیم جونگ
اون به این موضوع واقف است که امنیت را
به طور کامل نمی توان از این مسیر بدست
آورد .در واقع این مســابقه تسلیحاتی پیونگ
یانگ بسیاری از امکانات و منابع کره شمالی
را صرف خود کرده است .در چنین شرایطی
به نظر می رسد «اون» تصمیم گرفته است که
به مسابقه مرگ پایان دهد و از در مذاکره وارد
شده اســت .اما بُعد دوم در ماجرای توافق
دو طرف روی این موضوع متمرکز اســت
که جزئیات توافق به چه شــکلی خواهد بود
و آیا می توان تضمین های کافی برای چنین
توافقی یافت؟ در هفتههای اخیر از ســوی
رئیس جمهور آمریکا و تیم او بارها شــنیده
شده است که آنها تاکید دارند کره شمالی به
طور کامل خلع سالح هستهای و موشکی و

برگشت ناپذیر می شود اما این واقعیتی نیست
که به زبان کیم جونگ اون آمده باشد .در واقع
پیونگ یانگ این ذهنیت را ندارد که به طور
کامل توانمندی ها و زیرساخت های خود را
نابود کند و چنین نگاهی ایده آلیستی است.
رهبر کره شمالی که نشــان داده برپایه نگاه
رئالیسم به پدیدههای سیاسی می نگرد می داند
که مبادله امنیت در برابر توســعه براســاس
برخی فاکتورهای قدرت است و توان هستهای
این کشور به عنوان مهمترین پشتوانه قدرت
پیونگ یانگ محسوب می شود .بنابراین اگر
چنین قدرتی به طور کامل پایان یابد قدرت
چانه زنی آنها برای بدســت آوردن تضمین
امنیتی از آمریکا از دســت خواهد رفت .در
واقع کره شمالی به دنبال این است که به عنوان
یک کشور با توان پیشرفته هسته ای باقی بماند

در عین حال تسلیحات و برنامه های مخرب
خود را در عوض بدست آوردن امتیازات کنار
بگذارد .نباید فراموش کرد کره شمالی روابطی
بسیار نزدیک با چین و حتی روسیه دارد و در
ائتالف سیاسی امنیتی آنها قرار می گیرد بنابراین
برخی خواسته های چین را هم در این توافق
مشاهده خواهیم کرد .از جمله خروج نیروهای
آمریکایی از منطقه شــبه جزیره کره و ژاپن
میتواند بخشــی از خواستههای پیونگ یانگ
باشد .بنابراین به نظر می رسد روند این مذاکرات
که به تازگی آغاز شده طوالنی و پیچیده باشد و
کره شمالی تالش خواهد کرد با تغییر سیاست
فعلی خود در راستای تعامل گام بردارد اما به
صورت تدریجی و با گرفتن همزمان امتیازات؛
نمی توان انتظار داشت روند دست یابی به یک
توافق جامع به زودی طی شود.

 15سالهای به ضرب چاقو دوست  12سالهاش را
تا آستانهی مرگ فرستاد .این حادثه تلخ بیانگر این
حقیقت است که اینگونه حوادث یعنی خشونت
و ابراز آن بهعنوان پرخاشــگری و تقابل فیزیکی
به ســطح کودکان و نوجوانان رسیده است .حاال
که تابستان شروع شده برای این نسلها چه باید
کرد .حادثهی دوم میلیاردر  21ساله میباشد که
از طریق راهزنی مجازی و کالهبرداری اینترنتی به
ثروت نجومی دست یافته و برای خود زندگی رویایی
بر هم زده است .حادثهی تلخ سوم ،آزار به یک دختر
 9ســاله میباشــد که جامعه را در بهت و حیرت
فرو برده اســت .بر اینگونه رویدادهای آزاردهنده،
سرقتهای مسلحانه ،اعتیاد به مواد مخدر ،آدمربایی

و گروگانگیری نیز افزوده میشود .به لطف فضای
مجازی این حــوادث آنقدر تکرار میشــود که
همزمان با بزرگ نمایی و زشتیزدایی جامعه را به
حالتی بیاثر میکشاند .حاال درست زمانی است که
بایدنخبگان،صاحبنظران،کارشناساندانشگاهیو
صاحبنظران دینی به اتفاق یکدیگر با مدد گرفتن از
خیرخواهان و نیکوکاران وارد میدان شوند و گروهی
به نام خیرین انسانساز را تشکیل دهند که هدف
اصلی این گروه باید نجات نسلها از باتالق هولناک
غیرانسانی و آســیبهای اجتماعی باشد .ضمن
اینکه بدون شک و هیچگونه مالحظه باید عرض
کنم امروز کسی در حاشــیهای از امنیت نیست.
نــه اصالحطلب ،نه اصولگرا و نه معتدل و فرزندان

و وابســتگان آنها در حاشیه امنیت و مصونیت از
رفتارهای یاد شده نبوده و همه ما به طور یکسان
و یکنواخــت در معرض خطرهــای گوناگون قرار
داریم .فردا خیلی دیر اســت ،حســرت و اندوه و
پشیمانی دردی را دوا نخواهد کرد .گستره هجوم
با سالحهای غیر انسانی و ضد فرهنگی بسیار واقعی
و نزدیک میباشد .دیگر آن ضربالمثل قدیمی که
«مرگ برای همسایه خوب است» در این جا صدق
نمیکند .نمیدانم چرا غفلت باعث سهلانگاری و
بیتوجهی ما شــده است.کشمکشهای سیاسی
و اقتصادی ما را از فرهنگ دور کرده اســت .تمام
اینگونه رفتارها وقتی مفید است که ما در جامعه
انسانفرهنگیداشتهباشیم.

طاقتش طاق می شود ؟

به نظر می آید که دراوج حمله و فشــار به حسن
روحانی در شرایط کنونی اقتصادی و بین المللی و
مسائل و چالش هایی که در به وجود آمدن برخی
از آنها خود وی دخالتی نداشته است ،او اکنون باید
شاهد شنیدن شایعه بیماری سخت خود نیز باشد .
بیماری ســختی که خودش هم از آن خبرندارد !
ظاهــرا جریان راســت مخالف روحانــی برای به
استعفا کشاندن رئیس جمهور و پایان کار زودتر از
موعد او ،بدش نمیآید تا با مطرح کردن شایعاتی
ازاین دســت در کنار کارشــکنی های اقتصادی،
سیاســی و اجتماعی جو روانی و فکری مردم علیه
روحانی را بسیج کند.

