حسن روحانی :مردم به اندازه کافی با سختی مواجه هستند ،غصه جدیدی اضافه نکنید
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هربامداد در سراسر کشور

در گفتگوی آفتاب یزد با یکی از سردفترداران مطرح شد

4

اسناد نان و آب دار
نصیب معدودی از
دفترخانهه ا میشود

وزارتخانه آموزش و پرورش برای بار سوم
شماره تماس نخبه ایرانی را از دفتر روزنامه گرفت
اما باز هم خبری نشد!
پنجشنبه21

تـحـــوالت حـــزب عدالـــت و تـــوسعه
درگفتوگویآفتابیزدباافشارسلیمانی

ظهور علی بابا جان؛

تاوانرفتارهای
چکشی اردوغان!
2

مناسب سازی
مدارس با قرص ؟
تصویب دو فوریت طرح الزام شهرداری
تهرانبهاختصاص30درصدازبودجهساالنه
اختصاصی به آموزش و پرورش در شورای
شــهر پایتخت بحثبرانگیز شد .چرا که
در میانههای بحث محسنهاشمیرئیس
شــورا ضمــن مخالفــت با پیشــنهاد
شــهربانو امانی برای اختصاص  50درصد
به جای  30درصد ،گفــت دانش آموزان
دختر قرص ویتامین  Dاســتفاده کنند!

سخنگویدولت:

مشکل کجاست
کهپیگیرینمیکنید؟
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قیمت در سراسر کشور  2000تومان

دچار شادی زودرس نشویم

سرمقاله

کارشناسان ضمن گوشزد کردن تحریمهای جدید علیه ایران بعداز اخراج بولتون به آفتاب یزد گفتند :

چرا ذوق زده
شدید؟
سید علیرضا کریمی
سردبیر

9

ادعای بلو مبرگ :دلیل اخراج جان بولتون مخالفت با کاهش تحریمهای ایران بوده است
آخرین خبر :تماس تلفنی ماکرون و روحانی :توافق برای ادامه رایزنیها 2

تداوم خرید ملک
در مناطق شمالی کشور
توسط عراقیها و اماراتیها

مهمانانیکهبهراحتیصاحبخانهمیشوند

صفحه6

درباره فروش زمین
به اعراب

نپذیرفتنFATF
خودتحریمیاست

عکستزئینیاست

2

دندهعقبآمریکا

2

یادداشت 1

نماینده تنکابن و رامسر

اراضی و امالک شــمال کشور اخیرا توسط
اعراب اعم از عربهای عراق وامارات به صورت
غیر مســتقیم توســط واســطههای ایرانی
خریداری می شود .از آنجایی که قانون اجازه
نمی دهد اتباع خارجی به صورت مســتقیم
ملک یــا زمینــی را خریداری کننــد  ،این
افراد از طریق ایرانیهایی که نســبتی با آنها
دارند مثال دامادشان ایرانی است یا از طریق
دوستان خود در ایران این اراضی وامالک را
بــه نام فرد ایرانی خریده امــا در واقع مالک
اصلی خودشان هستند.
علت فروش اراضی کشاورزی از سوی مالکان
محلی به اعراب آن اســت که تولید کشاورزی
در کشــور صرفه اقتصادی ندارد و به خصوص
واحدهای کوچک برایشان اقتصادی نیست برنج
تولید کنند .یک زمانی بحث یکپارچه ســازی
اراضــی مطرح شــد کــه اراضــی یکپارچه
شود تا تولید توجیه اقتصادی پیدا کند ،اما این
موضوع عملی نشد.واحدهای کوچک به خاطر
آن که تولید صرفه ندارد زمینها را به خصوص
پس از مرگ والدین می فروشند وجوانها دنبال
کار کشاورزی نمی روند.از آنجایی که قیمتهای
پیشنهادی اتباع خارجی به خاطر پایین آمدن
ارزش پول ملی ما وقیمت دالر باالست ،زمینها
به راحتی فروخته وتبدیل به ویال وملک می شوند.
متاســفانه نمی تــوان جلوی پدیــده فروش
اراضی وامالک را به این افراد متوقف کرد چرا
که طبق توافقات غیر رسمی ،این ملک یا زمین
به طرف ایرانی فروخته می شود اما پشت پرده
طرف خارجی نشســته و صاحب غیر رسمی
ملک و آپارتمان وزمین شمال کشور می شوند.
دولت ســند ومدرکی ندارد که ملک یا زمین
به نام اتباع خارجی باشــد بنابراین نمی تواند
برخورد قانونی کند .چگونه می توان ثابت کرد
وقتی ملک به نام یک ایرانی است ،به عبارتی
موضوع مکشوف نیســت ومهمان خارجی به
صورت غیر رســمی صاحب زمین وامالک ما
می شــود.حال چه باید کرد؟ باید کاری کرد
تا مردم مجبور نشوند اراضی وامالک خود را
بفروشند .وقتی تولید مقرون به صرفه نیست
طرف چوب حــراج به اموال خــود می زند.
باید با برنامه ریــزی بلند مدت کاری کرد تا
کشاورزبتواندحاصلدسترنجخودرابهدستآورد
وتولیــد برایش باصرفه باشــد.با بخشــنامه
و دســتورالعمل این امر محقق نمی شود.باید
شــغل ایجاد کرد و با ثبات سیاستگذاری در
حوزه کشاورزی ،کشاورزان را تشویق به تولید
کرد تا مجبور نشوند زمین وامالک خود را به
اعراب به صورت غیر مستقیم بفروشند.

شمس اهلل شریعت نژاد

1

خدایار سعیدوزیری

3

حق غیرقابل سلب
زنان!

ترامپمذاکرهباطالبانرامنتفیدانست

شمس اهلل شریعت نژاد

برای بنده یک مقــدار برخی ذوقزدگیها در
داخل از اخراج جان بولتون غریب و نامانوس
است .گویی با رفتن یک تندرو از کاخ سفید
ورق بــه طور کلی برمی گردد و واشــنگتن
یک شــبه از ادعاهای خــود در قبال تهران
عقبنشینی میکند .فلذا صاحب این قلم ضمن
تقبیح برخی ابراز شادمانیها از جمله از طرف
بعضی دولتیها چند نکته را در مورد اخراج
آقای سیبیلو(!) عرض می کنم:
یک :خروج اجباری جان بولتون از کاخ سفید
یک نشانه روشن است .ترامپ به همان اندازه
که در سیاست داخلی موفق بوده در سیاست
خارجی ناکام بوده و اخراج مشاور ارشد گواه
این مدعاست .سیاست خارجی آمریکای ترامپ
را نباید منحصر به تهران کرد؛ واشــنگتن در
کرهشمالی،ونزوئال،یمن،عراق،خلیجفارسو...
ادامهدرصفحه11

یادداشتها
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دربارهفروشزمین
بهاعراب

3

کاش االن
سال  1400بود

امیر حسین ذاکری

12

یادداشت 2

حمله به برجهای دوقلو ،آخرین حملۀ تروریستی نخواهد بود!!
محمدرضا سبزعلیپور  -کارشناس

بیستم شــهریورماه ســال  98مصادف
اســت با فرا رسیدن هیجدهمین سالگرد
حمله تروریســتی به برجهــای دو قلوی
مرکز تجــارت جهانی نیویورک ،عملیاتی
تروریســتی که اقتصاد و سیاست غالب
کشــورهای جهان را تحت تأثیر خود قرار داد که
هنوز زوایای پنهان و نهان این حادثه از دید عموم
پنهان میباشد ،فلذا همین امر موجب گردید تا
حمله تروریستی به برجهای دوقلوی مرکز تجارت
جهانی نیویورک را مورد واکاوی قرار دهیم و طی
تحلیلی مختصر و مفید ،تأثیر حمله به این سازمان
بزرگ بین المللی بر معادالت سیاسی و اقتصادی
ایران و جهان را به رشته تحریر درآوریم.

محل برجهای ویران شده شروع شد .برج
شماره  1مرکز تجارت جهانی در حال حاضر
با  ۵۴۱متر ارتفاع ،در اواخر سال  ۲۰۱6به
بهرهبرداری رسمی رسید .این برج به یکی
از مرتفعترین برجهای جهان و همچنین
بلندترین برج قاره آمریکا و شــهر نیویورک مبدل
گردید 6 .برج دیگر نیز از سالهای  ۲۰11تا ۲۰۱7
در محل سابق برجهای تخریب شده ساخته شدند.
حادثۀ  ۱۱سپتامبر سال  ۲۰۰۱تاکنون بزرگترین
عملیات تروریســتی تاریخ ایاالت متحده آمریکا
به شــمار میآید و پیامدهای مختلف سیاســی،
اقتصادی ،امنیتی و نظامی برای این کشور و جامعه
جهانی به دنبال داشتهاست.

> حمالت  ۱۱سپتامبر  20( ۲۰۰۱شهریور) ۱۳80 ،

ش جهانیان به حمله تروریستی و برخورد
>واکن 

سلسل ه حمالت انتحاری که در  ۱۱سپتامبر ،۲۰۰۱
بدســت گروه تروریســتی القاعده در خاک ایاالت
متحده آمریکا انجام شد .در صبح آن روز ۱۹ ،تن از
اعضای القاعده ،چهار هواپیمای تجاری  -مسافربری
را ربودند .هواپیماربایــان ،دو هواپیما را در فواصل
زمانی گوناگون تعمدا ً بــه برجهای دوقلوی مرکز
تجارت جهانی در شهر نیویورک زدند .بدلیل برخورد
دو هواپیما ،همه مســافران بهمــراه  5000نفر از
کارکنان و مردمی که در ساختمانها حضور داشتند
کشته شدند .هر دو ســاختمان پس از دو ساعت
بطور کامل ویران شــدند و آســیبهای زیادی به
ساختمانهای پیرامون وارد آمد .گروه هواپیماربایان،
هواپیمای سومی را نیز به ساختمان پنتاگون ،واقع
در ارلینگتون در ایالت ویرجینیا کوبیدند .هواپیمای
چهارم اما در زمینی نزدیک شنکســویل در ایالت
پنسیلوانیا سرنگون شــد .اکثر کشته شدگان این
ت مردم عادی و شهروندانی بودند که ملیت
حمال 
آنها از  ۹۰کشور گوناگون جهان بود!
> واکنش آمریکا به این حمالت

واکنش دولت ایاالت متحده آمریکا به این حمالت،
شروع جنگ علیه تروریسم با حمله به افغانستان و
برکنار کردن طالبان از قدرت بود که تروریستهای
القاعده را در خاک افغانســتان پنــاه داده بودند و
نیز تصویب طرح «قانون میهنپرســتی آمریکا»
بود .کشورهای بسیاری قوانین ضدتروریسم خود
را تقویت کردند و اجرای آنها را گســترش دادند.
اکثر بنگاههای بزرگ تجاری و صنعتی در آمریکا و
برخی از کشورهای غربی حداقل بمدت یک هفته
فعالیت خود را تعطیل کردند و بعد از بازگشایی از
زیان هنگفتی خبــر دادند که به خصوص متوجه
شرکتهای هواپیمایی و مؤسسات بیمه شده بود!.
خسارتی که به پنتاگون وارد شده بود ،ظرف کمتر از
یکسالجبرانشد.همچنینبازسازیساختمانهای
جدید مرکز تجارت جهانی نیز آغاز گردید .در سال
 ۲۰۰۶ساخت  7برج مرتفع و آسمانخراش جدید در

هواپیماها با بر جهای مرکز تجارت جهانی

پس از این حمالت ،بســیاری از کشورهای جهان
با آمریکائیان ابراز همدردی کردند .روزنامه لوموند
جمله «ما همه آمریکایی هستیم» را تیتر اول خود
کرد .بیشتر رهبران کشورهای خاورمیانه از جمله
دولت وقت افغانستان این حمله را محکوم کردند؛
ولی عراق در این بین یک استثناء بود .دولت وقت
عراق بالفاصله پــس از این حادثه طی یک بیانیۀ
رســمی اعالم کرد که آمریکا میوه «جنایات خود
علیه انسانیت» را چید .گروهی از مردم فلسطین
نیز این حادثه را جشن گرفتند و ابراز شادی کردند.
یکمــاه بعد آمریکا یک ائتالف بزرگ بینالمللی را
برای جنگ با افغانستان رهبری کرد .پاکستان نیز
ضمن همکاری با آمریکا ،پایگاههای هوایی خود را
در اختیار آمریکا قرار داد و کشورهای مختلف جهان
ت گیرانهای را در مورد حسابهای
نیز قوانین سخ 
بانکی و مســافرت اتباع برخی از کشورهای جهان
وضع کردند تا مانع از استفاده گروههای تروریستی
از حسابهای بانکی برای اهداف تروریستی شوند.
در آمریکا قوانینی از جمله قانون میهنپرستی برای
کنترل افراد متهم به دخالت در اعمال تروریستی
به تصویب رســید .این قانون به شدت مورد انتقاد
گروههــای حامی حقــوق شــهروندی در آمریکا
قرارگرفت.زیرااینگروههامعتقدبودندکهاینقوانین
به دولت اجازه نقض حریم شخصی افراد را میدهد.
واقعیت مهم این است که هرچه وقوع حادثۀ تلخ و
هولناک  11سپتامبر برای آمریکا ،اظهار همدردی
ســایر ملل و اتحاد جهانی بــه نفع ایاالت متحدۀ
آمریکا را بهمراه داشت اما با به قدرت رسیدن دونالد
ترامپ و عملکردهای غلط و ابهام برانگیز وی ،تمام
رشتههای آن کشور به یکباره پنبه شد و برعکس،
اجماع جهانی در حمایت از آمریکا به تنفر جهانی
و پُشت کردن کشورها به آمریکا مبدل شد که این
واقعیت نشان دهندۀ عمق نامبارکی و نامیمونی 11
سپتامبر برای آمریکا میباشد!.
ادامه در صفحه 4
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