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یادداشت 1

جانسوننمیخواهد
نوکرآمریکاخواندهشود
علیبیگدلی

کارشناسمسائلبینالملل

کشــتی گریــس ،روز پنجشــنبه در حالــی
رفعتوقیفشد که حکومت جبل الطارق بی توجه
به درخواست تمدید توقیف این کشتی از سوی
آمریکا تن بــه آزادی آن داد .موضوعی که برای
بسیاری این ســوال را مطرح ساخته است که
از چه روی دولت انگلستان در موضوع نفتکش
حامل نفــت ایران ،در مقابل خواســت آمریکا
قرارگرفته و به سود ایران اقدام کرده است؟
نخســتین موضوعی که دراینبــاره باید گفت
این مطلب اســت که درخواســت آمریکا برای
جلوگیری از آزادی گریس  ،1دفعتا و بی برنامه
صورت گرفت ،اگر آمریکا موارد حقوقی را دراین
زمینه مدنظر داشــت باید چنین درخواستی را
پیشتر مطرح میکرد .بنابراین درخواست آمریکا
از لحاظ حقوقی محلی از اعراب نداشت و تنها در
راستای فشار حداکثری علیه ایران صورت گرفت.
ایاالت متحده درایــن ماجرا تا آخرین لحظات
تالش داشت از همه امکانات و پیش آمدها علیه
ایران استفاده کند .اما نه حکومت جبل الطارق
و نه دولت انگلیس قرار نیست به این راحتیها
زیر فشار آمریکا قرار بگیرند و با این درخواست
نصفه و نیمه ،آزادی کشتی را به تعویق بیندازند.
برای آنها چنین موضوعی ،جنبه حیثیتی ملی
داشت از همین رو خواست آمریکا برایشان قابل
قبول نبود.
در حــال حاضر اوضــاع به نفع ایران اســت و
آمریکاییهــا نمیتواننــد بیــش از این دولت
انگلستان را به کاری مجاب کنند...
ادامه در صفحه 2

مجموع اقدامات دیپلماتیک و نظامی منجر به آزادی نفتکش شد

هجمه علیه وزیر کار
بهخاطرشفافیت

تردید کرباســچی دربــاره نقش رهبری
اصالحطلبان و عملکرد محمدرضاعارف،
به خروج حــزب ســازندگی از جبهه
اصالحات تعبیر شده است .شخصیتهای
ارشد حزب سازندگی البته این گمانهزنی
را نادرســت میخوانند اما واکنش برخی
دست راســتیها و حتی وابستگان جبهه
پایداری و نزدیکان به خط حمایتی علی
الریجانی حکایت از آن دارد که شــاید
کیهان نشــینان برای «کرباســچی» که تا
همیشه «شهردار اســبق تهران» به شمار
میآید! «مأموریت» جدیدی طرحریزی و
آماده کرده باشــند واگرنه محال بود یک
سطر از روزنامه ی کیهان سهم غالمحسین
سب و تحقیری
کرباسچی شود بی آن که ّ
در آن نهفته نباشد!
ادامه در صفحه 2

یادداشتها
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جانسوننمیخواهد
نوکر آمریکا خوانده شود
علی بیگدلی

سینا درخشنده

نماینده مجلس :شریعتمداری با شروع کار خود
در وزارتخانه کار بحث شفاف سازی را در پیش
گرفته اســت که همه شاهد بودیم که لیست
اعضای هیئت مدیره هلدینگهای زیر نظر این
وزارتخانه را در رســانه جمعی منتشر کرد که
این اقدام گام بسیار مثبت و اقدام شجاعانهای
قلمدادمیشود.

حمید هیراد

گزارشی درباره مبتذل شدن شعر و آهنگ در موسیقی پاپ

سقوط آزاد
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من مطلقه ام
ولیهیوال نیستم!

مریم اکبری نوشاد
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یادداشت 2

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :به قول مجیدتفرشی،
انگلیســیها آن قدر در منجالب «برگزیت» غرق
شدهاند که به آســانی میتوانند موضوع نفتکش
را بــرای خــود هضم کننــد اما چــه بخواهیم و
چــه نخواهیم؛ ُگ ِل ســر ســبد خبرهــای مهم
رسانههایشناخته شــده ی جهان ،به هر طریق
ممکن به موضوع نفتکش گریس 1یا آدریان دریا
منتهی میشود.
در همین رابطه به سراغ مجید تفرشی رفتیم
تا از او ،ریشههای تحلیلی که او را مجاب کرد
تا شکست خوردن بوریس جانسون را یک
هفته پیش از انتخاب به عنوان نخست وزی ِر
جانشین ترزامی بازگو کند ،را برای مخاطبان
ِ
روزنامه آفتاب یزد بازگو کند.
تفرشی با اشاره به این موضوع که تحلیلهایی که
رنگ و بوی پیش بینی نیز دارد نه الهام اســت نه
پیشگویی ،میگوید :از شواهد و قرائن به این نتیجه
رسیدم که بوریس جانسون نمیتواند نخست وزیر
موفقی برای بریتانیا باشد.
این تاریخ پژوه با دست گذاشتن بر مسائل شخصی
و دشــمنانی که درون حزب محافظه کار دارد با
تأکید بر این مهم میگوید :بوریس جانسون توان
آن که یک اجمــاع ملی را بهوجــود آورد ،ندارد
به خصوص در یک موضوع تاریخی مثل برگزیت.
وی ادامه میدهد این موضوع به زمان شهردار بودن
بودن جانسون هم بازمیگردد
و وزیر امور خارجه
ِ
زیــرا او در آن جایگاهها نیز ،شــخصیتی که توان
بسیج مردم را داشته باشد نداشت.
این تحلیل گر مســائل انگلســتان معتقد است
بدون شــعار و احساســات و مواردی از این دست
بایــد ببینیم که جانســون در موضــوع برگزیت
چه میخواهد ،چه میخواســت و چه میتواند که
انجام دهد؟
برای جانســون در موضوع برگزیت چند راهکار،

دکترمجیدتفرشیپژوهشگرتاریخوتحلیلگرمسائلبریتانیا
گفتوگوی اختصاصی با روزنامه آفتاب یزد:

در

از ابتدا هم مشخص بود که انگلیس نمیتواند ادعای خود را ثابت کند
گزینــه ،روش یا رویکرد
ـ دقیقــاً  approachـ
وجود دارد:
رویکــرد اول :او بــه
مجلس بــرود و پکیجی
کــه اتحادیــه ی اروپا
برای خروج انگلســتان
از اتحادیه را پیش بینی
کــرده اســت ،عملیاتی
کند .به خودی خود ،این مســئله شــدنی نیست
زیرا اگر قرار بود همان پیشنهادات اتحادیه اروپایی
مورد توافق مجلس قرار گیرد که دیگر نیازی نبود
تا ترزا میکناره گیری کند! دســت بر قضا اتفاق
نظر مجلس در همراهی با خانم میبسیار قوی تر
از حال حاضر و در زمان نخســت وزیری جانسون
است.
رویکرد دوم :این مســئله منتفی اســت پس
مجبور است در این بسته ی پیشنهادی ،تغییراتی
ایجاد کند کــه اوال پارلمان بریتانیا با آن موافقات
نخواهدکرد ،ثانیا به فرض نیم درصد اعالم موافقت
پارلمــان بریتانیا ،این اتحادیه اروپایی اســت که
نخواهد پذیرفت زیرا اصل مناقشه در عملیاتیشدن
بســته ی پیشــنهادی و مورد توافق انگلستان و
اتحادیه اروپایی اســت که به خودی خود ،رویکرد
دوم نیز منتفی است.
رویکرد ســوم :تکرار همه پرســی! این مسئله
اساساً مورد پذیرش خود بوریس جانسون نیست
و با همین شــعار وارد کارزار شــده پس اگر همه
زیر بار بروند خود جانسون زیر بار چنین مسئلهای
نخواهد رفت.

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:شبانه روز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

رویکرد چهارم :بیرون
آمدن از اتحادیه بدون
توافــق ـ  No Dealـ
که ایــن رویکرد در دو
صــورت امــکان پذیر
اســت؛ یــک تصویب
پارلمان که از شــواهد
امر چنین بــر میآید
که چنیــن مصوبهای
بهدست جانسون نخواهند داد یا با یک کلک زدن یا
کالهبرداری سیاسی است که تا به امروز در تاریخ
سیاسی انگلستان مشابه نداشته! این کلک زدن که
در ایران و از زمان مشــروطه چند بار رخ داده به
این صورت اســت که اول مجلس را منحل کند و
در فاصله انحالل و انتخابات جدید که دولت موقت
تشکیل میدهد بیرون آمدن از اتحادیه بدون توافق
ـ  No Dealـ را عملیاتی کند که چیزی شبیه یک
کودتا است.
این رویکرد عالوه بر آن که توســط احزاب مخالف
محکوم به شکست است در داخل حزب محافظهکار
هم قطعاً طرفدارانی نخواهد داشــت زیرا این یک
بدعت غلط اســت مثال فیلیپ هموند به صراحت
اعالم کرده تا مقابل چنین رویکردی کوتاه نیاید.
دو رویکــرد باقی میماند که عم ً
ال با حضور دولت
فعلی و بوریس جانسون امکان پذیر نیست زیرا هم
شخص بوریس جانســون با این دو رویکرد موافق
نیســت هم اتحادیه ی اروپایی با توجه به شعارها
و نقطه نظرات جانسون قرار نیست با وی همراهی
کند.
رویکرد پنجم :ایجاد تغییرات بنیادین که حکایت

از تغییر رویکرد بریتانیا داشته باشد آن هم به این
شرط که اتحادیه ی اروپایی با هزار و یک اما و اگر،
با تغییرات بنیادین و پس از ایجاد تغییرات وسیع
در دولت و روی کارآمدن دولت جدید متقاعد شود
که رویکردها و ساز و کارها عوض شده و دیگرانی
به جز همفکران جانسون حتی روی کار هستند.
رویکرد ششــم :تکــرار همه پرســی و اتخاذ
تصمیمات جدید است .با نگاهی به این رویکردهای
شش گانه متوجه میشــویم که همه ی راهها به
شکست جانســون در دوران کوتاه نخست وزیری
منتهی خواهد شد.
ســؤال بعدی ما از تفرشی این است که چرا
باید  6رویکردی که شــما به عنوان راهکار،
گزینه ،روش یا رویکرد ـ دقیق ًا  approachـ
معرفی میکنید و پیش روی بوریس جانسون
قرار دارد مترادف با شکســت نخست وزیر
فعلی انگلستان باشــد .این اندازه بن بست
حاصل چیست؟
تفرشــی در پاسخ میگوید این مقدار بن بست به
این دلیل بهوجود آمده که آن چه در ذهن بوریس
جانسون نقش بسته ،شدنی نیســت زیرا او با دو
مخالــف جدی و مهم ســر و کار دارد؛ دو مخالف
و مانعــی که عم ً
ال راهی جز شکســت پیش روی
جانسون قرار نخواهند داد ،اول؛ اتحادیه اروپایی و
دوم؛ مجلس عوام و پارلمان بریتانیا.
همــه بیاقبالی جانســون هم بــه برگزیت ختم
نمیشــود زیــرا او در داخل حــزب محافظه کار
هم مخالفان سرســختی دارد و اکثریتی که باعث
شــده او به نخست وزیری برســد هر آن میتواند
مقدمات برکنــاری او را فراهم آورد چون اکثریتی
بسیار شکننده است .عالوه بر همه اینها ،از عدم
مقبولیت سیاسی بوریس جانسون هم به سادگی
نباید گذشت.
ادامه در صفحه 2

تلگرامی
>بر اثر انفجار بمب در یک مسجد در جنوبغرب
پاکستان  4تن کشته و دستکم  20تن دیگر زخمی
شــدند .به گزارش رویترز ،پلیس کویته از احتمال
افزایش تلفات و زخمیهــای این انفجار خبر داده
و اعالم کرده امام جماعت این مســجد نیز در بین
کشتهشدههااست/.ایسنا
>کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای
نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در
فضای مجازی نوشت :من اصوالً مخالف این هستم
که نهادها رسانهی مستقل و روزنامه و خبرگزاری
اختصاصی داشــته باشند ،به دلیل اینکه معتقدم
بیتالمال به هدر میرود .پس رسانههای تخصصی
برای چه تأسیس شــدهاند؟! آیا ما باید یکرسانه
مستقل در شورای نگهبان با پول بیتالمال درست
کنیم که بیایــد از من دفاع کند؟! عملکرد ما باید
آنقدر شفاف باشد که رسانهی بیرونی و مستقل از

من دفاع کند؛ اینکه ما بیاییم چند رسانه تأسیس
کنیم و مدام بنویسد که شــورای نگهبان کارش
درست و خوب است به نظر من اص ً
ال توجیه شرعی
و عقلی ندارد/.فارس
> وزیر انرژی انگلیس اظهار کرد ،دولت بوریس
جانســون در رای عدم اعتماد که از ســوی حزب
اپوزیسیون مطرح شــده ،پیروز خواهد شد .حزب
کارگر به رهبری جرمی کوربین ،از قانونگذاران حزب
حاکم محافظه کار درخواست کرده با برکناری دولت
بوریس جانسون ،نخســت وزیر این کشور ،مانع از
خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا شوند .به
گزارش رویترز ،کواسی کوارتنگ ،وزیر انرژی انگلیس
گفتوگو با شبکه "اسکاینیوز" اظهار کرد :شدیدا
در 
معتقدم که دولت در رای عدم اعتماد پیروز خواهد
شــد.وی افزود :جرمی کوربین نخواهد توانست به
اصطالح یک دولت اتحاد ملی تشکیل دهد/.ایسنا

من مطلقه ام
ولیهیوالنیستم!
مریم اکبری نوشاد

پژوهشگر تاریخ و حوزه زنان

امروز متاســفانه آمار طالق بــه دالیل عدیدهای
باال رفته اســت .باال رفتن آمار طــاق در کنار
ایجاد مسائل مهمی از جمله سرنوشت فرزندان
طالق،وضعیتپرداختمهریه،مشکلتامینمالی
زنان بعد طــاق و همینطور دید منفی جامعه
نسبت بهاین واقعه یکمسئله اساسی دیگر را نیز
بهدنبال دارد .امروز در آگهی بنگاههای امالک و
یا مجتمعهای مسکونی از دادن منزل یا آپارتمان
به خانم مطلقه امتناع میکنند .آیا این یک ظلم
فاحش برای زنی مطلقه که شکست هم خورده
و گاها حضانت فرزند را نیز به عهده دارد و حتی
امکانات مالی مطلوبی برای زندگی مستقل در کنار
فرزندش دارد ،نیست؟ آیا خطای رفتاری تعدادی
از همســایگان یک مجتمع یا محل مســکونی
را باید به حســاب این زن شکست خورده که با
گودندان درتالش برای ادامه مسیر زندگیش
چن 
 حال به تنهایی یا با فرزندش – است ،بنویسیم؟زنی که طالق گرفته کارد به استخوانش رسیده
است .زنی که طالق گرفته از خیلی چیزها گذشته
تا جدا شود .زنیکه جدا شده بیماری واگیر ندارد
او هم یک انسان اســت که تقدیر زندگی باعث
شکستش شده است .آیا اعمال تبعیض برای اجاره
دادن یا فروش واحد به زنان مطلقه امری شایسته
است؟ آیا زن مطلقه شانس زندگی ندارد؟ خیلی از
این زنان ناچارند با فرزند یا بی فرزند به خانه پدری
رجوع کنند و همین موضوع ناراحتی زیادی را هم
برای خودشــان و هم برای والدینشان به همراه
خواهد داشت .زنان مطلقه را تافتهای جدا بافته
از ســایرین ندانیم .خشک و تر را با هم نسوزانیم
و خطای عدهای را به پای همه ننویسیم .به جای
امتناع از واگذاری مسکن به این زنان سعی کنیم تا
به آنها به عنوان طعمه نگاه نشود .سعی کنیم تا آنها
را مورد مالمت قرار ندهیم .امروز جامعه ما تعداد
زیادی از این زنان شکست خورده را پذیرفته است
که به خاطر طالق مذمت میشوند و برای اجاره یا
خرید سرپناهی ناچارند خجالت زده شرایط خود
را بازگو کنند و بعد هم با جواب منفی مواجه شوند.
این زنان،در بهترین حالت اگر موفق به پیدا کردن
محل ســکونتی شوند مانند یک مجرم همیشه
توسط زنان و مردان همسایه زیر نظر هستند .زمان
آن رسیده که چشمها را شسته و جور دیگری به
ماجرا نگاه کنیم .جامعه متشکل است از هر قشر و
طبقه و گروهی .باید یاد بگیریم تا یک همزیستی
در کمال ادب و احترام به حقوق همدیگر داشته
باشیم .زنان مطقه را دریابیم .باید به جای امتناع از
دادن سرپناه به آنها در صدد برقرار نمودن بیمه و
یا تامین مستمری برای آنان باشیم .امید است تا
مسئولین حوزه زنان کشور توجه ویژهای را نسبت
به زنان مطلقه مبذول دارند.

