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اگر رضایت مردم را جلب نکنیم به مشکل اساسی برخورد میکنیم

چرا که نظام طبیعت با کسی تعارف ندارد.به گزارش
ایسنا ،وزیر کشور با اشاره به ناآرامیهای اخیر ،تصریح
کرد :وقتی تهدیدها را طبقه بندی میکنیم این نوع
تهدیدات و حرکاتی که در چندین ماه گذشته با آن
روبهرو بودیم از جمله مهمترین تهدیدات است و نباید
به ســادگی از کنار آن گذشــت و از سوی دیگر هم ضد انقالب و
منافقین به دنبال اســتفاده از این ناآرامیها به سود خود هستند،
بنابرایــن توجه به مشــکالت مردم از مهمتریــن وظایف پدافند

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور با بیان اینکه مردمی که ما
مدیون آنان هستیم زمانی میتوانند در موضوع پدافند غیر عامل به
ما کمک کنند که از لحاظ اعتقادی قانع شوند و از لحاظ عملی هم
به آنان اعتماد شود ،اظهار کرد :آنچه ما باید به آن توجه داشته باشیم
ادای دین ما به این مردم اســت .ما چگونه میتوانیم به در صحنه
بودن مردم ،ایثارگری و صبر آنان پاسخ دهیم؟ تنها به این شکل که
رضایت مندی آنان را تامین کنیم و اگر نتوانیم این کار را بکنیم آن
وقت به مشکل اساسی برخورد میکنیم و آسیبش را خواهیم دید

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

غیرعامل اســت.رحمانی فضلی با بیان اینکه ما بدون
امنیت نمیتوانیم کاری انجام دهیم ،گفت :عقل انسان
میگوید باید امنیت را پیــش از وقوع حادثه رعایت
کنیم؛ چرا که هزینه کمتری را متقبل خواهیم شد.وی
در پایان اظهار کرد :ما باید قدرت پیش بینی و آینده
نگری داشته باشیم و این به داشتن دانش و تکنولوژی الزم مربوط
میشــود ،البته باید طوری وارد این موضوع شویم که با کمترین
مشکل و هزینه و نگرانی به سطح الزم دست یابیم.

آفتاب یزد گزارش میدهد

واقعیاتی در مورد
پیام تبریک احمدی نژاد
بهتیم بیسبالآمریکایی!
طرفدارانش هر حرکت و سخنش را برآمده از تفکر و
ذکاوت او میدانند به دلیل عالقه به این نامها چنین
مطلبی منتشر کرده باشد.
>سیاست و ورزش در آمریکا

آفتاب یزد – گروه سیاســی :محمود احمدینژاد
سیاســتمداری اســت که ذهنیات خاص خود را
دارد ،وی پیش از این در زمان ریاست جمهوریش
صراحتاً بیان کرد که «سیاست مداران جهان از وی
انتظار مدیریت جهان را داشــتهاند» این انتظارات
«سیاســت مداران جهان» ظاهــرا ً زمانی که وی
در یکی از ســخنرانیهای جنجال بر انگیزش در
ســازمان ملل حضور داشت بیان شــده بود ،وی
در بازگشــت گفت که تعداد درخواست کنندگان
«مدیریــت جهان از وی » " بیــش از  100نفر از
سیاســت مداران بوده اســت ".وی معتقد بود که
«ما پتانســیل مدیریت جهان را داریم » او یک بار
در برابر انتقادات مطرح شــده به چنین اظهاراتی
اظهار کرد« :این گفتهها ناشــی از تعصب و حس
ناسیونالیستی نیست ،این امر به زودی در دنیا علنی
خواهد شد ،البته در این راه مشکالتی داریم که با
عبور از آنها به جایگاه اصلی خود میرسیم ».یکی
از این مشکالت ظاهرا ً به زعم او برطرف شده است.
وی حسابی در شبکه اجتماعی توییتر باز کرده است
که برخالف تمام سیاست مداران کشور تنها به زبان
انگلیسی توییت میکند .او سوال بسیار خبرنگاران
را در مورد چرایی توییت کردنش به زبان انگلیسی
و نه فارســی تاکنون بی جواب گذاشته است ،اما
تمرکز توییتهای احمدینژاد نه مســائل داخلی
کشور که بیشتر رخدادهای اتفاق افتاده در ایاالت
متحده آمریکا اســت .او حتی به نتیجه یک بازی
بیس بال در آمریکا نیز واکنش نشان داده و برد تیم
رد ساکس بوستون را به طرفدارانش تبریک گفته
اســت ،پیامی که با توچه به کامنتهای ابراز شده
از سوی شــهروندان آمریکایی به سوژه طنز اهالی
ورزش در آن کشور تبدیل شده است.رسانه طرفدار
تیم رقیب ردساکس توییت احمدینژاد را نشانهای
از «کالس پایین طرفــداران آن تیم» عنوان کرده
است .تیتری که طرفداران رد ساکس را خشمگین
کرده است.

>جورابقرمزها

محمود احمــدی نژاد رئیس جمهــور دولتهای
نهــم و دهم در آخرین پســت اجتماعــی خود از
میان رخدادهای مختلــف اتفاق افتاده در جهان از
جمله بازگشــت تحریمهای آمریــکا ،پیروزی تیم
بیسبال شهر بوســتون رد ساکس را در مسابقات
 worldseries2018را پراهمیتتریــن یافته و به
شهروندان بوستونی و طرفداران تیم مورد عالقهشان
تبریک گفته است .ایرانیان چندان با بازی بیسبال
آشنا نیســتند و فدراسیون بســیار کوچک آن در
کشــورمان به دلیل همین ناآشنایی با ورزشهای
دیگری همچون ســافت بال ترکیب شــده است.
علی رغم پرطرفدار بودن بازی مشــابه کریکت در
کشورهای همســایه همچون پاکستان ورزشهای
آمریکایی همچون راگبــی و بیس بال نه پیش از
انقالب و نه پس از آن هیچ وقت نتوانست راهی به
قلب ایرانیان فوتبال دوست و کشتی مسلک باز کند.
محمود احمدینژاد اما ظاهرا ً در این بین مستثنی
اســت .او پیش از این در پســتی توییتری اتفاقات
رخ داده در یــک بازی راگبــی (فوتبال آمریکایی)
را به عنــوان نمونهای برای یادگیــری درسهای
اخالقی مثال زده بود .آن پســت اجتماعی تیز به
دلیل خشونت بازی راگبی و فحاش بودن بازیکنان
بزرگجثه راگبی به ســوژه طنز رسانههای ورزشی
آمریکا تبدیل شد .تیم بیسبال رد ساکس یکی از
تیمهای بیسبال حرفهای آمریکا است که در شهر
بوستون ایالت ماساچوست قرار دارد .علت انتخاب
ِ
نام رد ســاکس یا همان جــوراب قرمزها به دلیل
جورابهای قرمزی بــوده که بازیکنان این تیم در
ابتدای فعالیت تیم میپوشیدهاند .این تیم هشت بار
قهرمان لیگ حرفهای بیسبال آمریکا شده است و در
میان طرفداران بیس بال در آن کشور تیم محبوبی
محسوب میشود .بیب روث ،تد ویلیالمز ،فرد لین
و راجر کلمنز از جمله بازیکنان این تیم هستند .اما
بعید به نظر میرسد مردی همچون احمدی نژاد که

ورزش در ایــاالت متحده به دلیــل محبوبیت آن
میان مردم مانند رسانهها به شدت سیاسی است و
مردان قدرتمند رســانه و سیاست معموالً از جمله
سرمایهگذاران اصلی در ورزش محسوب میشوند.
شاید به همین علت باشد که تام ورنر مالک باشگاه رد
ساکس میلیونها دالر روی این باشگاه سرمایهگذاری
کرد .ورنر از جمله مالکان ثروتمند رسانهای در آمریکا
است که مالک گروه فین وی نیز هست .او که یک
تهیهکننده مشهور تلویزیونی است در سال  1950در
یک خانواده یهودی در شهر نیویورک ایاالت متحده
به دنیا آمد .تام ورنر که عالوه بر ریاســت باشگاه رد
ساکس بوستون ،ریاست باشــگاه فوتبال لیورپول
انگلســتان را بر عهــده دارد از جمله میلیاردرهای
مشهور یهودی ایاالت متحده است که جزو حامیان
اصلی مالی کمیته روابط عمومی آمریکایی اسرائیلی
موسوم به آیپاک و کنگره جهانی یهودیان به شمار
میرود .آیپاک وظیفه اصلی البی و فشار در ایاالت
متحده برای تحریم و فشــار به جمهوری اسالمی
ایران را برعهده دارد ،بنیامین نتانیاهو آخرین بار در
کنگره این سازمان مدعی شد که تا تغییر نظام در
ایران از تالش دست برنخواهد داشت .در واقع دلیل
گرایش این طیف از سیاست مداران تندرو همچون
تام ورنر به مالکیت باشگاههای ورزشی نه عالقه به
ورزش و حتــی ســود آوری ؛ بلکه پیگیری همان
اهداف سیاسی است که در رسانهها دنبال میکنند.
احمدی نژاد حتی زمانی که رئیس جمهور بود برای
رخدادهای ورزشی داخلی پیام تبریک نمیفرستاد
و بایــد دید که دلیل عالقهمنــدی وی به این تیم
خاص آمریکایی آن هم در این زمانه سخت که مردم
کشورش دربرابر تحریمهای ظالمانه ایاالت متحده
آمریکا قرار گرفتهاند ،چیست ،البته خود وی تاکنون
در برابر سواالت بی شــمار مطرح شده در این باره
سکوت کرده است و باید منتظر پاسخهای وی ماند.
>تفاوت واقعیت ذهنی و واقعیت عینی

مرتضی افشاری ،رفتارشــناس در اینباره به آفتاب
یزد میگویــد ،دلیل این عمل آقای احمدی نژاد یا
سخن هر سیاســت مدار دیگری را نمیدانم ،چون
مربوط به سیاســت است ،اما قوانین روانشناسی در

کنایههای عارف:

اعضای شورای شهر تصور نکنند با توجه به عقبهشان رای آوردهاند

محمدرضــا عــارف رئیس فراکســیون امید در
نشست مشترک اعضای هیئت رئیسه فراکسیون
امید ،شــورای عالی اصالح طلبان ،شورای شهر و
مجمع نمایندگان تهران از زحمات اعضای شورای
شهر در طول یک ســال گذشته قدردانی کرد و
با مرور روند طی شــده از خــرداد  92تاکنون،
تهدیدها و فرصتهایی که جریان اصالح طلب با
آن رو به رو بود و دســتاوردهایی که طی سالیان
اخیر این جریان کسب کرد ،گفت :جریان رقیب
پیروزیهای سلســلهوار جریان اصالح طلب در
انتخاباتهای متوالی برایش بســیار ســخت بود
بخصوص در انتخابات شــوراها و تغییر مدیریت
شــهری هضم این شکست علی رغم لیستهای
متعدد جعلی که در جریان انتخابات منتشر شد
برای آنها دشوار بود.
وی با بیان اینکه رمز موفقیت جریان اصالحطلب
در دهه  ۹۰انســجام و همبســتگی بود ،افزود:
اعتمادی که مردم به جریان اصالح طلب کردند
و چک ســفید امضایی که بــه این جریان اصیل
سیاســی دادند باید با عملکرد خوب ما در دولت،
مجلس و شورای شهر پاسخ این اعتماد را دریافت

کنند .مردم باید نتیجه اعتماد خود به اصالحطلبان
در انتخابات مجلس و شورای شهر به ویژه در تغییر
مدیریت شهری را ببینند.
رئیس فراکســیون امید با اشاره به قانون منع به
کارگیری بازنشستگان و پاسخ کمیسیون شوراها و
اجتماعیمجلسبهاستفساریهجمعیازنمایندگان
مجلس گفت :باید از زحمات آقای مهندس افشانی
در مدت کوتاهی که تصدی شــهرداری تهران را
برعهده داشــتند تشکر کنم .ایشان در این مدت
با همراهی اعضای شورای شهر برنامههای خوبی
را برای شهر تهران آغاز کرده بودند که امیدوارم با
تدبیری که شورای شهر تهران اتخاذ میکنند این
برنامهها به ســرانجام برسد .وی با اظهار تاسف از
عدم ثبات در مدیریت شهری تصریح کرد :اعضای
شورای شــهر تهران و اکثر کالنشهرها به واسطه
حضور در لیست امید شورای عالی سیاست گذاری
اصالحطلبان توانستند رای بیاورند و اشتباه است
که تصور کنند عقبه حزبی شان باعث رای آوری
آنها شده است هر چند تعدادی از این عزیزان هم
عضو هیچ حزبی نبودهاند به همین دلیل انتظار بود
در مباحث کالن مدیریت شهری همچون انتخاب

شهردار با شورای عالی اصالح طلبان مشورتهای
الزم میشــد که اگر این مشورتها انجام میشد
مطمئنا مجبور به تغییر شهردار در کمتر از یک
سال نمیشدیم.
عــارف تاکید کرد :برای عملیاتــی کردن برنامه
حداقل یک دوره  4ســاله مدیریتی الزم است به
همین دلیل عدم ثبات مدیریتی لطمه شدیدی
به مدیریت شــهری میزند .ثبــات در مدیریت
الزمه تحقق برنامه اداره شهر است.رئیس مجمع
نمایندگان اســتان تهران با اشــاره به در پیش
بودن انتخاب شــهردار تهران ،به اعضای شورای
شــهر توصیه کرد در انتخاب شــهردار جدید به
مقبولیت عمومی ،چهره ملی ،تخصص ،کارآمدی،
پاکدستی ،اشراف کامل به حوزه مدیریت شهری
و پایبندی به گفتمان اصالح طلبی توجه جدی
داشته باشــند.به گزارش امیدنامه ،وی در همین
راســتا افزود :بارها تاکید کرده ام که ویژگی بارز
گفتمان اصالح طلبی قانونمداری و پاکدســتی
آنهاست .دوستان ما در مجلس و شورای شهر باید
به شدت مراقبت کنند که این دو ویژگی گفتمان
اصالح طلبی آسیب نبیند.

بازداشت هیئت رسانهای عراق در مصر

حزب آنگ سان سوچی شکست خورد

مقامات مصر یک هیئت رســانهای عراقی را که به دعوت رسمی اتحادیه
تولیدکنندگان عرب وابسته به اتحادیه عرب به قاهره سفر کرده بودند را در
فرودگاه این شــهر بازداشت کردند که این مسئله روابط نه چندان خوب
میان دو کشــور را تهدید میکند .به گزارش ایسنا ،روزنامه فرامنطقهای
القدس العربی نوشــت،مجاهد ابوالهیل ،رئیس موسسه رسانهای عراق در
واکنش به این اقدام گفت که بازداشــت اعضای این هیئت به منزله نقض
قوانین و عرف دیپلماتیک بینالمللی است.ابوالهیل همچنین تهدید کرد
که اگر مصر از عراق عذرخواهی نکند و به هیئت این کشــور و همچنین
شهروندانش احترام نگذارد ،از مشــارکت رسانههای عراقی در کنفرانس
رســانهای قاهره ممانعت میکند و دفتر رسانهای خود در مصر را خواهد
بست.تاکنون هیچ اطالعاتی درباره دلیل بازداشت این هیئت در فرودگاه
قاهره منتشر نشده است.

حــزب رهبر دو فاکتوی میانمار گفت که در شــش حوزه رای گیری در
انتخابات میان دورهای شکســت خورده و این مســئله نشان از حمایتی
نه چندان خوب از دولت پس از یکســری مناقشــات میدهد.به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،آنگ سان سوچی ،رهبری دو فاکتوی
میانمار و حزب لیگ ملی برای دموکراسی در سال  ۲۰۱۵روی کار آمد تا
اوضاع کشوری را که در دست خونتا بود ،بهبود بخشد.اما نارضایتی از وی
زمانی شــکل گرفت که آزادی بیان و سرکوب روهینجاییها به مسئلهای
بینالمللی و عامل اصلی نارضایتی جهانی بدل شد؛ این نارضایتی از نتیجه
انتخابات میان دورهای مشــخص اســت؛ این حزب باید  ۱۳کرسی را در
مجلس عوام و علیای پارلمان و مجلسهای منطقهای به دست بیاورد اما
به گفته سخنگوی حزب در حال حاضر تنها هفت کرسی به دست آمده و
شش جایگاه از دست رفته است.

عالم سیاست نیز صادق است ،چون سیاست مداران
نیز انسان هستند.گاهی در میان انسانهای آرمانگرا
و یوتوپیست ،ناکامی کاری و سیاسی ممکن است
آثار بسیار ویرانگری روی ذهن فرد بر جای بگذارد
بهگونهای که او واقعیت ذهنی خود را برتر از واقعیت
جاری بیرون مفروض نماید و بر اســاس آن عمل
نماید ،در تاریخ نیز بودهاند سیاست مدارانی که در
مواجهه با ناکامی ،بسیار پر شور تر از گذشته دچار
رفتار و حرکاتی شدهاند که تعجب اطرافیان را موجب
شده است.
>مدیریت جهانی و رسانههای آمریکا

محمود احمدی نژاد شاید به دلیل آنکه در برنامههای
ذهنی خود ،رســانههای آمریکایی را برای رسیدن
به اهدافش مهم یافته است ،چنین مشتاق ارتباط
گیری با آن دیار و طیفهای سیاسی فعال در آن جا
است .هر چند در ذیل تمام پستهای او کامنتهای
سراسر استهزاء و پرسش در مورد عملکرد او در زمان
مسئولیتش قرار دارد ،اما او که ذهنیتی آرمان محور
دارد ،احتماالً این مســائل را نشانهای از موفقیت و
تاثیرگذاریش تعبیر خواهد کرد .اکنون پرسش این
است که حرکت بعدی او چیست ؟ آیا ممکن است
که او در تالش و خواســتش برای ارتباط گیری با
مردم ،مدیران و نخبگان سیاسی ایاالت متحده یک
گام جلو تر برود ؟ او  8ســال رئیس جمهور کشور
بوده و اصرار و دانســتههای بسیاری دارد و چنین
رفتارهایی باید حس کنجکاوی ناظران ارشد و قوه
عاقله مسئوالن را برانگیزد.
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" جنگ ترامپ برزیل" با رسانهها
ژایر بولسونارو رئیس جمهور راستگرای منتخب جدید برزیل اخیرا به رسانههای این کشور حمله
کرده است.به گزارش رویترز ،بولسونارو در پاسخ به اینکه آیا به آزادی مطبوعات از جمله روزنامه
کثیراالنتشاربرزیلیعنیفولهادسائوپائولواحترامخواهدگذاشت،گفت:اینروزنامهکارشتمام
است .تا جایی که کار من به آگهیهای دولتی مربوط میشود مطبوعاتی که اینطور عمل میکنند و
بیشرمانه دروغ میگویند ،دیگر هیچ حمایتی از دولت فدرال دریافت نخواهند کرد/.ایسنا

چهره روز
وزیر اطالعات:

ما بسیار بیشتر از دشمن
حقوق بشر را رعایت میکنیم

حجت االسالم سیدمحمود علوی وزیر اطالعات
طی سخنانی با طرح این پرسش که چرا دشمن
با ما دشمنی میکند ،گفت :آیا دلیل این است
که ما حقوق بشــر را رعایت نمیکنیم؟ مگر
عربستان رعایت میکند؟ ضمن اینکه ما بسیار
بیشتر از حتی دشــمن حقوق بشر را رعایت
میکنیم و این موضوعی اســت که در احکام
اسالمی ما نیز هست و میگوید خداوند از حق
خود میگذرد ولی از حق مردم نه.
وزیر اطالعــات ادامه داد :ما نــه از باب اینکه
بخواهیم پایبند به منشور سازمان ملل متحد
باشیم بلکه چون به ارزشها و باورهای اسالمی
معتقدیم و در این ارزشها ،جایگاه خاصی برای
انسان قایل شدهاند این تاکید را بر حفظ حقوق
انســان داریم .علوی با بیان اینکه دشمنان با
بهانه قرار دادن حقوق بشر دشمنی شان با ما
را توجیه میکنند وگرنه دشمنی آنان با ما از
باب تضییع حقوق بشر نیست ،افزود :آیا پایمال
شدن حقوق زنان دلیل دشمنی آنان با ماست؟
یا بــه خاطر اینکه حکم اعــدام در جمهوری
اســامی وجود دارد با ما دشمن هستند؟ در
بســیاری از کشورها مجازات اعدام وجود دارد.
در عربســتان با آن حالت غیرانسانی هم اجرا
میشــود که هرگز در جمهوری اسالمی اجرا
نشده است ،پس چرا با آنان دشمنی نمیکنند؟
به گزارش ایسنا،وزیر اطالعات تاکید کرد :راز و
رمز دشمنی آنان با ما تاثیر گذاری منطقهای
جمهوری اسالمی است و توان دفاعی جمهوری
اسالمی که امروز میدانند وارد فاز نظامی شدن
با جمهوری اسالمی برای آنان هزینه بر است و
جمهوری اسالمی از بازدارندگی
بســیار باالیی برخوردار شده
اســت و نیز از توان علمی
باالیــی در دانــش
هســتهای برخوردار
شده که اینها راز و
رمز دشمنی آنان
با ماست.

در حاشیه

جنازه پدرمان را پس بدهید

باخبر شدیم عبداهلل و صالح خاشقجی،
فرزندان جمال خاشقجی ،روزنامهنگار
منتقــد محمد بــن ســلمان که در
کنسولگری سعودی در استانبول جان
باخت ،از رژیم ســعودی خواستهاند که
جنازه پدرشــان را تحویــل آنها دهد.
به گزارش فارس ،صالح در گفتوگو با
سیانان ضمن غیرعادی خواندن مرگ
پدرش گفت که همــه آن چیزی که ما
اکنون میخواهیم تحویل گرفتن جسد
پدرمان و دفن او در بقیع (مدینه منوره)
در کنار سایر بستگان درگذشته اوست.
وی افزود که در این خصوص با مقامات
سعودی گفتوگو کرده و امیدوار است
این مسئله تحقق یابد.
او همچنین گفته اســت که هنوز از نظر
عاطفی نتوانســته با مرگ پدرش کنار
بیاید.در بخشــی دیگر از این مصاحبه،
صالح خاشقجی گفته است که این ادعا
که پدرش حامی اخوانالمسلمین بوده،
درست نیست.

آموزش سربازان سعودی توسط آلمان

شنیدیم هفت سرباز سعودی در دانشگاه
«بوندسور» درهامبورگ در حال آموزش
هســتند.به گزارش ایلنا بــه نقل از
دویچهوله ،دانشگاه «بوندسور» آلمان
همچنان به آمــوزش نیروهای نظامی
عربســتان ادامه میدهد .این در حالی
است که در پی قتل «جمال خاشقجی»
روزنامهنگار سعودی ،تنشهای سیاسی
میان برلین و ریاض افزایش یافته است.
گزارشهــا حاکی از آن اســت که این
سربازان در حال یادگیری زبان آلمانی
هستند تا بتوانند در دوره بلندمدت این
دانشگاه در سال  ۲۰۱۹میالدی شرکت
کنند.
یک ســخنگوی وزارت خارجه آلمان
گفت که آموزش ســربازان عربستان،
«درپی سیاســتهای دیگــر برلین»
همچنان ادامه خواهد یافت.

