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عارف :دیگر مار در آستین
پرورش نمیدهیم

فروش گوشت
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بانکمرکزی
خرید ارز
از صرافیها را
سختترکرد
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پنتاگون:

تاثیر تحریمها
بر ایران در سوریه
محدود بوده است

خوشبین
نیستم!

چشم انتظار بارانچشمآبی
سرنوشت نامشخص
دختر خردسالی که
به شکل مرموزی
دزدیده شد

مادر باران:
حجاب خاصخیرنما
شناسایی او را
غیرممکن کرده است

پاسخهای داغ زنگنه

هاشمیطبا:

خطر روسیه و چین
کمتر از آمریکا نیست

اکبرزمانی

ماجرا از آنجا شــروع شد که سه نفر از شاخهای
اینســتاگرام که کم حجاب یا تقریبا بیحجاب
بودنــد و تبلیغ و کســب درآمــد میکردند اما
ناگهان از چند روز پیش با روسری در این شبکه
اجتماعی پست گذاشــتند و تمامی پستهای
قبلــی خود را حذف کردند .مهدیس یکی از آن
شاخها در صفحه اینستاگرام خود نوشت طرح
سالم سازی فضای مجازی در حال اجراست .وی
همــه ی فالورهایش را دعوت به این طرح کرد.
اگر این طرح برای ســالم سازی است باید یک
حرکت فرهنگی و فکری در ســطح کل جامعه
انجام شــود .اما بجای این طرحها باید ســوال
کرد چه کســانی موجبات اینرا فراهم کردند
که این دســت افراد با دلقــک بازی ،حرفهای
بیمبنا ،کلیشهای و سطحیشان مبدل به شاخ
اینستاگرامی بشــوند؟ کسانی که ساعتها کتاب
میخوانند ،تحلیل میکننــد و بعد جمالتی را
در اینستاگرام مینویسند آیا یک ده هزارم این
اشــخاص فالور توانستند جمع کنند؟ چه چیز
شــاخصی موجب میشود بســیاری از مردم از
خردورزی دورشوند و دست به دامن این ابتذال
شوند؟ گذر از جنبشهای فکری و ساقط کردن
امر سیاســی به عنوان امری که افــراد بتوانند
در آن بــه فکــر کــردن بپردازنــد و در ادامه
مبدل شدن اندیشه و خرد به سطح بسیار فردی و
جایگزنی بــا آزادیهای اجتماعی ،جنســی و
لذتها فردی موجب ایجاد فضایی میشود که
شاخها به جای مخها رشــد کنند .این جریان
البته جریانی است که جهانی نیز میباشد.مردم

جناب آقای حاج علی اکبر حسن زاده
سرپرست محترم بانک کارآفرین شعبه صفائیه یزد
بانهایتتاسفوتاثردرگذشتمادربزرگگرامیتانراتسلیت
عرض نموده ،از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و
برایجنابعالیوسایربستگان صبرمسئلتمینمایم.

منصورمظفری -مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد

جناب آقای حاج محمدحسن حسنزاده
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر همسر گرامیتان را به
جنابعالیوهمسرمحترمهتانتسلیتعرضنموده،ازخداوند
منان برای آن مرحومه علو درجات ،برای جنابعالی و همسر
محترمهطولعمرباعزتمسئلتمینمایم.
منصور مظفری

كل من عليها فان و يبقى وجه ربك
ذوالجالل و االكرام

جناب آقاى دكتر محمد صادق يحيى پور
ضايعه درگذشــت پــدر مهربان و
مومنتان را از صميم قلب تســليت
عرض مىنمايم .
خداوند روح پاكش را با مواليش على ( ع)
محشــور نمايد و به بازماندگان صبر
جزيل عنايت فرمايد.

ضياء احمدپور

مدير عامل موسسه حقوقى و داورى مشاهير دادآفرين

به عقیده بســیاری چنانکه تولد سوسیالیسم
حکومتی با انقالب روســیه بود ،با فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی نیز سوسیالیسم به پایان
خود رسید و معدود کشورهایی نیز که پس از
شوروی همچنان آن مشی را ادامه دادند و بعضا
میدهند ،چنان وضعی دارند که خود دلیلی بر
شکست ایده سوسیالیسم ،به عنوان ایدئولوژی
سیاسیاست.
هرچند در بسیاری از کشــورهای اروپایی،
نهادهــای حقوقی چون تامیــن اجتماعی،
حقوق کار ،سندیکاها و ...که برآمده از مکتب
سوسیالیسم هســتند ،با قدرت حضور دارند،
اما نکته آن اســت که آنچه در اروپا شاهدیم
نه ایدئولوژی سوسیالیسم ،بلکه تنها پذیرش
جنبههایــی کاربردی از سوسیالیســم درون
نظامهای لیبرالیستی اروپای غربی است توازن
الزم را فراهم آورد.

امیر حسین ذاکری

نگاهی به فیلمهای
جشنواره

جبارآذین

یادداشت1-

با حجاب شدن
"شاخهایمجازی"

خدایار سعیدوزیری
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خدمتگزاری
و لکسوس سواری

اروپا آخرین
روزنه امید؟

علی بیگدلی

کارشناس روابط بینالملل

در رابطه با برجام مــا باید یک مثلث را در نظر
بگیریم و ســه ضلع این مثلث عبارت هستند از
آمریکا ،رژیم صهیونیســتی و دیگر قدرت های
منطقه ای مثل عربستان و در آخر اتحادیه اروپا .
کشــورهای اروپایــی بــرای ایــن کــه در
برجــام بماننــد و بتواننــد بــر عملکــرد
هســته ای ایــران نظــارت داشــته باشــند
تالش کردنــد علیرغم خواســته آمریــکا در
برجام بمانند و رابطه خود با ایران را حفظ کنند
اما حفظ رابطه با ایران به این معنا نیست که اروپا
دو ضلــع دیگر این مثلث را بــه کناری بگذارد و
باعث ناراحتی آنها شــود .اتحادیه اروپا به عنوان
یک آلترناتیو وارد مذاکره با ایران شد و سازوکار
مالــی را به وجــود آورد و از این برنامه به عنوان
یک ابزاری استفاده میکند تا هم ایران را خشنود
کند و هــم رضایت آمریکا و متحدان منطقه ای
خود را به دســت آورد.از همان روزهای نخستی
که بحث ایجاد این ســازوکار مطرح شده معلوم
بود که اروپــا در این زمینه چشمداشــتهایی
دارد و با اســتفاده از این گروگان به دنبال ایجاد
تغییراتی در سیاســت های عمومی ما است .در
واقع دیپلماســی یعنی جدل بر سر سهم بیشتر
در مذاکره و کســی می تواند سهم بیشتری در
این مذاکرات را از آن خود کند که توان و قدرت
بیشــتری را هم داشته باشد .سیاست خارجه ما
گاهی به گونهای بوده است که بدون آنکه تن به
مذاکرهبدهیمبایکاظهارنظرقطعیتمامدیوارههای
دیپلماســی را خــراب کردهایم .مثــا در رابطه
با برجام هم بعد از دوازده سال کش و قوس با دنیا
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خبرآخر

یادداشت2-
دنیا هم به ســاخت کلیپهای کوتاه مضحک و
ســطحی میپردازند .حال توسل جستن به این
شــاخها برای رواج فرهنگی چون حجاب ،شاید
به شــکل کمدی درآید چون هیچ ریشــهای
ندارند و برخــی موارد را به ســخره میگیرند
که دقیقا یکی از این شــاخها دســت به اینکار
زد .باید گفت که این شاخها به عنوان الگوهای
جامعه در کشوری که بر مبنای بنیانهای دینی
شکل گرفته ،نیستند و بنظر میرسد کار چندان
جالبی نباشــد .این افراد برای مردمی که اهل
اندیشــه باشند ،الگو نیستند .این شاخها به هر
صورتی میخواهند پول درآورند .در این جنگ
شاخ به شاخی که راه افتاده است آنچه برایشان
مهم است منافع فردی است.
مردمی که این افراد را فالو میکنند در بهترین
حالت میگویند ما برای سرگرمی آنها را دنبال
میکنیم دقیقا همین است سرگرمی!
در فضای مجازی یک شــاخی آنهم به واسطه
اینکه اهل فکر و کتاب باشد ،شاخ شد؟ نه وجود
ندارد زیرا برای شــاخ شدن نیاز به تفکر نیست
بلکه نیــاز به جفنگ بازیســت .مردمی هم که
اینها را دنبال میکنند به این درجهی فرهنگی
رســیدند ما با یک شــاخ روبهرو نیستیم بلکه
تمامی کسانی که دنبالشان میکنند میخواهند
شاخ شوند .شهرت و معروفیت و همچنین پول
و قدرت است که نوشــداروی مردم شده است.
اگر طراحان عزیز بجــای هزینه در این جریان
بــه قضایای فکری و فرهنگــی بپردازند نتیجه
عمیقی میگیرند آنهم نه به شــکل ساده که
تصمیم بگیرنــد کار فرهنگی کنند و بودجهای
بیاید و چایی بنوشــند و بعدش همه چیز تمام
شــود بلکه باید به میدان بیایند و آســتین باال
بزنند و با در نظر گرفتن تمامی جوانب به میدان
عمل آیند.

سوسیالفاشیسم؛
خطری برای جوامع

محمد جوان

6

اظهارنظر

سرمقاله

این قطر
دوستداشتنی

از مقام معظم رهبری جلوتر نروید
با برجام تولید نفت را یک میلیون
بشکه افزایش دادیم
برجام نبود پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس راه نمیافتاد و
در تولید بنزین خودکفا نمیشدیم
اتاق تاریک معامالت داریم
اما برای دشمنان

3

2

یادداشتها

بهپرسشهایتندخبرنگاران

13

ســید مــصــــطفی هاشــمیطبا کاندیدای
دوازدهمیــن انتخابات
ریاست جمهوری در گفت
وگویی در باره بزرگترین
خطــر پیــش روی
کـــــشور گــــــفت:
مــن فکــر میکنم که
بزرگتریــن دشــمن یا
خطر ما وضعیت آب اســت .دشمنهایی مثل
آمریکا باالخره قابل رفع و رجوع هســتند ولی
همین االن بر ســر مســئله آب بین مناطق
مختلف کشور ما درگیری وجود دارد ،این غیر
از محرومیتها و مهاجرتها است .وی در بخش
دیگــری از اظهارات خود گفــت :مگر ما پیرو
معصومین و ائمه اطهار(ع) نیســتیم؟ حضرت
علــی (ع) فرمودهاند با دشــمنان خود اینقدر
به دشمنی اصرار نکنید که هیچ راه مصالحهای
نداشته باشید و با دوستان خود اینقدر صمیمی
نشوید که اگر دشمن شــدید همه چیز خود
را از دســت بدهید .به گزارش ایلنا ،وی افزود:
درباره دشمنی آمریکا هم من خودم اعتقاد دارم
روسیه و چین خطرشان اگر برای ما بیشتر از
آمریکا نباشد کمتر نیست .حاال آمریکا که آن
سوی دنیا است ولی روسیه که نزدیک ماست و
در یک نگاه تاریخی زمینهای ما را برده و دین
ما را برده است و با تجهیز تودهایها اصل دین
اســام را در ایران داشتند ریشهکن میکردند
چراکه تودهایها وابســته به شــوروی بودند و
استالینیست بودند و میخواستند این تفکر در
ایران حاکم باشد.

قیمت :استان تهران و البرز  2000تومان | سایر استانها 1000 :تومان

آفتاب یزد در این گزارش به این پرسش پاسخ داده که اساسا
آیا مقایسه تولید موشک و پراید در کشور عقالنی است و مهمتر
آنکه بهرهبرداریهای سیاســی که از این دوگانه میشود تا چه
میزان منطقی به نظر میرسد .برای کمک به این بحث با غالمرضا
ظریفیان نیز گفتوگو کردهایم 6

فاکتور2.5میلیوندالری
نعمتاحمدیدرواکنش به
تصویب یکفوریتطرح
اعادهاموالنامشروعمسئوالن:
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باز هم دوگانه
موشک-پراید

3

روی میز تاج!

6

ما باز به میز مذاکره بازگشــتیم و گفتگو کردیم.
دولتمردان ما قبل از هر راهی باید نگاه به مذاکره
و دیپلماسی داشته باشند .اگر ایران به دنبال این
است که نفوذ منطقه ای خود را که با هزینههای
بسیاری به دســت آمده اســت و حاصل سالها
برنامهریزی و کار است حفظ کند باید از اتحادیه
اروپا بخواهد که بــرای کاهش اختالفات ایران و
کشــورهای منطقه پیش قدم شــود و از منافع
ایران دفاع کند .مسلما این وضعیت فعلی رابطه
ما با اروپا و دیگر کشــورهای مهم دنیا نمیتواند
ادامه داشته باشــد و از دست دادن اتحادیه اروپا
به عنــوان آخرین روزنه امید ما این فرصت را به
آمریکا و دیگر دشــمنان ایران می دهد تا مسئله
ایران را یک مسئله ویژه جلوه دهند و زمینه ای
به وجود آورند تا از طریق آن ایران را تحت فشار
بیشتر قرار دهند .وضعیت ما ایجاب میکند که با
اروپا گفتگو کنیم و نگذاریم که شرایط به گونه ای
پیش برود کــه مجددا پرونده هســته ای ما به
شــورای امنیت بازگردد .در مذاکرات با اروپا ما
مجبور هستیم یکسری امتیازات بدهیم و یکسری
امتیازات بگیریم و حال ممکن است این امتیازات
برابر نباشند .اما به هر حال حق یا ناحق بودن یک
مسئله در سیاســت با میزان قدرتمندی طرفین
مذاکره مشــخص می شود .بســتن تمام درهای
مذاکره و پافشــاری بر خواسته ها بدون توجه به
خواسته های طرف مقابل شدنی نیست و ما باید
روزنه گفتگو با اروپا را باز نگهداریم و تالش کنیم
آنها را در هر سطحی در کنار خود داشته باشیم.
برای ایــران مقدور نیســت که برای رســیدن
به خواســته های داخلی ،برجام را کنار بگذارد
و خــروج از برجام و عدم گفتگو بــا اروپا به این
معنی است که ما در آینده با مشکالت اقتصادی
عدیده ای روبه رو خواهیم بود.

 جعفری دولت آبادی دادستان تهران در
|
برنامه رادیویی پارکشهر در پاسخ به سوالی
در مورد پرونده نگین خودرو آفتاب اظهار
کرد :دو نفر از متهمان در بازداشت هستند،
 ۳۵۱۹شاکی دارد و رد مال سنگینی در این
پرونده هست.
وی افزود :مهمترین مشــکل پرونده کمبود
مال برای توقیف است که البته این موضوع
در همه پروندههای بزرگ مالی وجود دارد
چراکه تعداد شکات زیاد و اموال شناسایی
شــده تکافوی بدهی ها را نمیدهد .در این
پرونده تعدادی خودرو ،شماره حساب بانکی
و تعدادی سکه توقیف شده است،
جعفری دولــت آبادی گفــت :در پرونده
موسســات مالی نیــز این مشــکل وجود
دارد حدود  ۳۵۰۰نفر شــاکی هســتند و
 ۳۳۰۰نفر به شعبه مراجعه کردهاند و رقم
رد مــال  ۳۷۷میلیــارد ریال اســت؛ در
ایــن پرونده  ۳۰نفر تقاضــای اعمال ماده
 ۳نمودهاند و متهم تقاضــای آزادی برای
پرداخت بدهی و فعالیت کرده که شــکات
نسبت به این موضوع بی اعتماد هستند لذا
متهم در بازداشت است.
به گــزارش میزان ،جعفری دولت آبادی در
پاســخ به ســوالی در رابطه با اینکه وزارت
صمت اعالم کــرده خودروســازان داخلی
حق پیش فروش ندارنــد با توجه به اینکه
پیــش فروشها آغاز شــده آیــا منعی از
ســوی دادستانی اعالم شــده است؟ گفت:
در ایــن رابطه از ســوی دادســتانی منعی
گذاشته نشــده ،ولی با توجه به تجربه تلخ
پیش فروشها تاکید کردیم پیش فروشها
بر اساس توان و امکانات باشد.

