ادبیاتعجیبجایگزینمطهریدرهیئترئیسهمجلس :اونآقاکچلهکیه؟!
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هربامداد در سراسر کشور

وزیرکشوراحمدینژاد:میخواستم

ویدئو حمله برخی از اهالی یک روستا به توله خرس
بازتابفراوانیدرشبکههایاجتماعیداشت

بیرحمیتاکجا؟!

قبرستانهاراداخلشهرهاببرمامانگذاشتند!
آفتاب یزد در گفتوگو با کارشناسان فقه و جامعه
به بررسی این پیشنهاد پرداخته است

5
سه شنبه  28خرداد 1398

گفتوگوباآفتابیزد:

نصرتاللهتاجیکدر

ترامپ روحیه
ایرانیها را
نمیشناسد

>دربحثمیانجیگری
آبهبادستخالیآمدبادستخالیرفت
>تنشهایبینالمللیدردوردوم
ریاستجمهوریترامپافزایشمییابد
>درخواستمذاکرهنبایدبرایترامپ
وجاهتجهانیایجادکند
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سرمقاله

خطاب به اروپا

ایران :فرصتتان رو به پایان است
راز عصبانی بودن ظریف در نشست خبری با وزیر خارجه آلمان برمال شد

2

8

حضوربرانکودراالهلی
موجببهتفوتبالدوستانایرانیشد

حزنپرسپولیسیها
جلساتدوستانه
چهرههایاصالحطلبواصولگرا

5

حضور
عارف و حدادعادل
در جلسات مشترک
1

نظارتبربازارمیوه
تعطیلاست

6

یادداشت 1

دربارهفروشسالحهای
آلمانبهائتالفعربی
مهدیمطهرنیا

کارشناس مسائل بین الملل

وزارت اقتصاد آلمان در پاسخ به پرسش نماینده
ایرانی تبار "حزب ســبزها" در مجلس فدرال ،از
فروش صدها میلیون یورو جنگافزار به ائتالف
عربی توسط کشورش خبر داد.
گفته میشود به رغم منع قانونی فروش جنگافزار
به عربستان سعودی ،در چهار ماه نخست امسال،
برلین برای فروش اسلحه به کشور عضو ائتالف
عربی ،مجوز صادر کرده است .این در حالی است
که دولت ائتالفی آلمان ،امســال ،دستورالعمل
منع فروش جنگ افزار به عربستان سعودی را
تصویب کرد.پیش تر نیز محدودیتهای خاصی
برای کشورهای عضو ائتالف عربی در جنگ یمن
تعیین شده بود.دراین میان چند نکته را نباید
فراموش کنیم نخست اینکه اگرچه صحبت از
یک میلیارد یورو فروش سالح است اما آنچه که
به عربستان فروخته شده رقمی بی نهایت پایین
ترازاین مقدار است واین نشان میدهد که فروش
اسلحهها و جنگ افزارها به سایر کشورهای عربی
صورتگرفته است تا عربستان.
نکته دیگر آنکه تا چند سال پیش ایاالت متحده
آمریکا و کشــورهای اروپایی بــه هیچ وجه به
کشورهای عربی ســاح تهاجمی نمیدادند تا
اینکه در پنج ســال گذشــته اتفاقات جدیدی
در خاورمیانــه رخ داد کــه منجربــه نزدیکی
پایتختهای کشــورهای عربی و تل آویو شد.
ایــن اتفاقات زمینههایی فراهم کــرد تا روابط
کشورهای عربی با تل آویو از پشت پرده خارج
و آشکارا به منصه ظهور در آید .در همان زمان
شــصت و سه میلیارد دالر اسلحه به خاورمیانه
فروخته شد که بخشی از آن به عربستان و اردن
و سایرکشورهای عربی تعلق گرفت که همه آنها
تهاجمی بودند.از همان زمان فروش سالحهای
تهاجمی به عربســتان و سایر کشورهای عربی
شــکل گرفت .اما با این حال برخی کشورهای
غربی نسبت به این کار استثناهایی قائل شدند
مانند کشــور آلمان .آلمان فروش ســاحهای
تهاجمی را به عربســتان منع کرده است و این
با فروش اســلحههای تدافعی متفاوت است لذا
اظهارات وزارت اقتصاد مبنی بر فروش اســلحه
به عربستان ممکن است تناقضی با قانون اخیر
آلمان نداشــته باشــد چرا که آلمان همچنان
هم اســلحههای تهاجمی خود را به عربستان
نمیفروشــد اما در فروش ســاحهای تدافعی
میتوانــدکارش را ادامه دهد .بنابراین باید دید
اسلحههایی که به عربســتان فروخته میشود
اسلحههای تدافعی هستند یا تهاجمی.از سویی
ایــن را هم نباید فرامــوش کنیم آلمان فروش
جنگ افزاربه عربستان ســعودی را منع کرده
است نه سایر کشورها.

صفحه 3

فرهنگ
ِ
زیستن باهم
ِ

نوید ایران بهار

انتشارتصاویروفیلمتأسفانگیزازحملهچند
نفردر سوادکوه به یک توله خرس و تلفشدن
اینحیوان،احساساتمردمرابشدتجریحهدار
کردوباعثشدباردیگرهمهیطبیعتدوستان
و حافظان محیط زیست به چرایی رخ دادن
چنین اعمال دردناک و غیرانســانی بپردازند
و هر شخص به نوبه خود به این اندیشید که
چگونه میتوان از وقوع چنین اتفاقات تلخی
جلوگیری کرد؟ همواره بر این باورم که وجود
قوانینروشنوشفافدرهرموضوعیمیتواند
باعث جلوگیــری از اتفاقات ناگوار و گاهی
ناخواستهشودامادرکنارهمهیالزاماتقانونی
وجود زمینههای فرهنگی و ایجاد ساختاری
آگاهیدهندهدرموضوعهایگوناگون،میتواند
در کنــار دیگر ضروریات نقش ســازنده و
پیشگیریکنندهازرفتارهاینابهنجارداشتهباشد.

ادامه در صفحه 16

یادداشتها

دوئل
با آقای وزیر

ایمان اسالمی بین

ربیعیسخنگویجدیددولت
در اولین جلسه با خبرنگاران
آنان را با اسم کوچک صدا زد
و پاسخهای صریحی به سواالت سیاسی داد

« مرگ حساسیت »؛
پدیده مسموم رسانه!

ساختارشکنی درظاهرومحتوا
خبر

یادداشت 2

ترامپ و ادامه سیاست
چوب و چماق
فیاض زاهد

تحلیلگر و استاد دانشگاه

اظهارات مقامات کشــورمان در دیدار با شینزو
آبه خود مفهــوم دیپلماتیک داشــت .مقامات
کشــورمان به نحوی در دیدار با نخســت وزیر
ژاپن به درخواست آبه پاسخی هوشمندانه دادند
و اظهار کردند که طرف مقابل را شایسته مبادله
پیــام نمیدانیم .اما در عین حــال ایران با این
گفتوگو را هم نبست .بنابراین
موضع خود باب 
پاســخ هوشــمندانه ایران طرف مقابل را وادار
گفتوگو را نبندد و همچنین
میکند که بــاب 
سبب میشــود که تهران گامهایش را با کسب
امتیازات بیشتر با حفظ اصول و ارزشها بردارد.
هدف ترامپ بیش از آنکه توافق اصیل و جدی
باشد تسلیم کردن ایران در برابر خود است که
این مهم هیچ تفاوتی با تبعات خروج او از برجام
در نوامبر گذشته و تحمیل هزینههای سنگین
بر ایران ندارد.
همانطور که مقامات کشــورمان با هوشمندی
اظهــار کردند در حالــی که ترامــپ در ژاپن
نظرات تفکیک شــدهای را دربــاره ایران بیان
کرد و در باغ ســبز به تهران نشان داد و از همه
پیششرطهای خود عقب نشینی کرد اما چند
روز پــس از این اظهارات ،صنایع پتروشــیمی
ایران تحریم شــد .بنابراین سیاســت چوب و
چماق ،اســتراتژی راهبری ایاالت متحده علیه
ایران اســت .زیرا از آنجا کــه ترامپ و یارانش
در کاخ سفید در مســئله ونزوئال و کرهشمالی
موفق نشــدند اکنون درصددند که شــاید در
پرونده ایران بتوانند امتیازی کسب کنند .ایران
نیز دقیقــا از همین زاویه بازی را پیش میبرد.

تهران معتقد اســت اگر به راســتی ترامپ به
اعتبــار تهران و مذاکره با ایــران نیاز دارد باید
هزینه آن را پرداخت کند .روشن ترین اقدام به
گفتوگو با
عنوان هزینه بــرای آمریکا در قبال 
تهران این است که واشنگتن به برجام برگردد
و یــا زمینههای جدی رفع برخی از تحریمها را
مدنظر قرار دهد .بنابراین شــینزو آبه و دولت
ژاپن به دنبال سوء اســتفاده از ایران و اهداف
استعماری در تهران و منطقه نیست .زیرا انرژی
توکیو از طریق کشورهای منطقه تامین میشود
به همیــن دلیل هم عالقه مند به کاهش تنش
است.
ضمــن اینکه ژاپــن یکی از اســتراتژیک ترین
شــرکا و همکاران ایاالت متحده و از دوســتان
ایران بهشــمار میرود به همین دلیل نســبت
به حســننیت این کشــور در قبال ایران نباید
کمترین تردیدی داشــت .امــا اکنون که ایران
پاســخ منفی به آمریکا داده است ،دولت ترامپ
همچنان سیاست دوگانه اش را نسبت به ایران
پیش خواهد برد.
گفتوگو
در واقع از یک سو ،تمایل خود را برای 
بــا ایران ابــراز خواهد کرد و از ســویی نیز به
فشــارهایش علیه ایران ادامه خواهــد داد .به
هر روی ،این سیاســت دوگانــه در  6ماه آینده
همچنــان ادامه پیدا میکند .امــا با این همه،
آنچه کــه ایاالت متحده در توان داشــت برای
اعمال فشــار علیه ایران به کار گرفت .به همین
دلیــل تصور نمیرود که حوزهای در ایران باقی
مانده باشــد که آمریکا فشارش را نسبت به آن
اعمال نکرده باشد .از این رو ،آنچه که در آینده
تداوم خواهد داشت افزایش جنگ روانی توسط
دولتهای منطقهای و اعمال فشار آمریکا بر روی
شــرکتها و دولتهایی است که همچنان تمایل
به همکاری با ایران دارند.

جلسات دوستانه چهرههای اصالح طلب و اصولگرا

حضور عارف و حدادعادل در جلسات

محمدرضا باهنر ،فعال سیاســی اصولگرا و دبیر
جامعه اســامی مهندسین به تازگی از جلساتی
بین گروههای مختلف سیاسی خبر داده است که
محمدرضا عارف ،عزتاهلل ضرغامی ،محمد صدر
و مجید انصاری در آن شرکت میکنند.
مجید انصاری ،عضو مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام و از چهرههای اصالحطلــب که به گفته
باهنر ،در این جلسات نیز حضور دارد ،میگوید:
ما در این جلســات بهعنوان نمایندگان احزاب و
گروهها حضور نداریم ،بلکه هر کســی با هویت
شخصی خود در این جلســات شرکت میکند.
به عبارت دیگر ،بنایی برای ســازماندهی حزبی
و تصمیم درباره مســائل نیست ،تنها بحثهای
دوستانه درباره مسائل کشور انجام میشود.
او در ادامــه اضافه میکنــد :عالوه بر محمدرضا
عــارف ،رئیس فراکســیون امید مجلس ،محمد
صدر ،عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام،
محمدرضا باهنر ،دبیر جامعه اسالمی مهندسین،
عزتاهلل ضرغامی ،رئیس پیشــین صدا و سیما،
احمد توکلی ،فعال سیاسی اصولگرا و عضو مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،احمد مازنی ،نماینده

مردم تهران در مجلس ،محمدحسن ابوترابیفرد
و حدادعادل ،فعال سیاســی اصولگرا و نماینده
سابق مجلس در این جلسات شرکت داشتهاند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید
بر اینکه این جلســات برای تصمیمات حزبی و
جناحی نیست ،میافزاید :ابتدا آقای عارف و آقای
مازنی این جلسات را شکل دادند .بعدا ً من اضافه
شدم و کمکم توســعه پیدا کرد و افراد دیگری
نیز دعوت شدند .آقای حدادعادل یکی دو جلسه
شــرکت کرده اســت و آقای ضرغامی هم اخیرا ً
دعوت شــده که بنده نیز به دالیل مشغلههای
کاری نمیتوانم در این جلســات شرکت کنم و
تنها یکی دو جلسه شرکت کردم.
به گزارش ایرنا ،این فعال سیاســی اصالحطلب
در پاســخ به این پرســش که نظر رئیس دولت
اصالحات درباره این جلســات چیســت ،بیان
میکند که این جلسه اشــخاص است و جلسه
احزاب نیســت کــه رئیس دولــت اصالحات یا
دیگرانی درباره آن نظر بدهند ،تعدادی از فعاالن
سیاســی البته با ســایق مختلف دور هم جمع
میشوند و گفتوگو میکنند.

مخاطبان محترم
و همراهان گرامی

لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را در منطقه و محل کار خود در
سراسر کشور به ما گزارش نمایید.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه میباشیم.

پیامک( 09213553193:شبانهروز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)
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روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت ،دغدغهها و
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از این ستونهای
پیاممردمیروزنامه،منبعمهموغنیچنینسوژههاییبودهاماآفتابیزد
به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منســجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

رضا بردستانی

16

امیر حسین ذاکری

16

برای زندگان بگرییم
یا اموات ؟

یادداشت 3

ارز 4200تومانی
درجیبرانتخواران
علیرضاحائری

دبیرجامعهمتخصصاننساجی

ارز  4200تومانی یا ارز دولتی که به منظور کنترل
قیمت ارز و جلوگیری از رشد قیمتها برای تامین
کاالهای اساسی موردنیاز جامعه اختصاص یافت،
تنها منبع رانتخواری برای برخی افراد قرارگرفت.
ارزی که یک شــبه بــه واردات کاالهایی مانند
گوشت و شــکر و مرغ و  ...اختصاص پیدا کرده
تا این افراد که تعداد آنها از  50نفر هم بیشــتر
نیســت،کاال وارد کنند تا بازار تنظیم شــود و
قیمتها باال نرود.
اما متاسفانه واردکنندگان ،ارزها را در محل خود
خرج نکردند و گاهی به کاالهای غیرضروری آن را
اختصاص دادند تا شاهد افزایش سرسامآور اقالم
خوراکی و غیرخوراکی باشیم .این ارز تاثیری در
تنظیم بازار و کاهش نرخها نداشت ،پس چه بهتر
که حذف شود.
تجربه نشــان داده اســت ارز چند نرخی یا هر
کاالیی که چند نرخ داشته باشد ،تنها منبع فساد
و رانت میشــود .ما در ماجرای ارز 4200تومانی
دیدیم که از سال گذشته  15میلیارد دالر برای
ارز  4200تومانی اختصاص یافت ،اما همه چیز
گران شد .این ارز تنها برای  50نفر خوب بود و 80
میلیون نفر ایرانی بهرهای از آن نبردند .بنابراین ما
باید ارز تک نرخی داشته باشیم و ارز  4200وارز
نیمایی وارز سنا و ارز حاصل از واردات و بازار آزاد
و  ...تنها فساد ایجاد میکند.
باید نظام ارز تک نرخی باشــد تا همه چیز با آن
سنجیده شود .دولت با بانک مرکزی اگر میتوانند
نــرخ ارز را تک نرخی کنند و اگر هم قادر به این
کار نیستند ،بگویند تا مردم تکلیفشان را بدانند.

