پاسخ نماینده
به توهینهای یامینپور:

کودک متولد ! ۸۸سن سیاسی من را در شکنجه گاه ساواک جستجو کنید
هربامداد در سراسر کشور

قانون تحصیل رایگان به تاریخ پیوست؟
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آفتاب یزد بررسی کرد

چگونگیمقابله
با راهزنی کانادایی

غم والدین
برای شهریه
کمرشکنمدارس

آیا میتوان در مقابل اقدام اوتاوا
کشتیهای کانادایی در منطقه را توقیف کرد؟
دوشنبه 25

روایتجدیدازسرنگونیپهپادآمریکایی

یک افسر آتشبهاختیار

عملکرد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه :
آماده بودیم دو پایگاه و یک ناو
آمریکایی را مورد هدف قرار دهیم
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گزارشتحلیلی
آفتاب یزد پس از
دفاع ناشیانه
کیهان از پناهیان

آیتاهلل مصباح یا پناهیان؟

آفتاب یزد گزارش میدهد

دو سال از زلزله تهران گذشت؛

نتیجهغیبت
عادل و مزدک

چقدر آماده شده ایم؟
خبرنگار آفتاب یزد در گفت و گو با مسئوالن سازمانهای آب ،برق و گاز میزان آمادگی آنها را بررسی کرده است

یسازمانهای
روابطعموم 
آب ،برق و گاز پاسخگو نبودند
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گزارش آفتاب یزد در خصوص
اظهاراترحمانیفضلیدریکنشست

صفحه3

گسترش برنامه
وزارت کشور برای
مبارزه با بدحجابی

ریاضت جانخراش دوبنده پوشهای آریایی در
"نور سلطان" با حســرت مواجه شد تا فرنگی
کاران وطنی صدای خســته شــیپور ناکامیرا
بشــنوند و زیر رعد و برق شکست به افقهای
مه آلود خیره شوند و به تک مدال برنز عبدولی
بسنده کنند.اندیمشکی غیوری که در واپسین
ســاعات با در هم شکســتن رقیــب اوکراینی
آبروداری کرد .پایتخت چشــم نواز قزاقســتان
آرمانشهر پســران "بنا" نبود.آنها یکی پس از
دیگری اســیر فیتوها و ســالتوها و باراندازهای
حریفان بد بدن شدند تا با هزار شمع سوگوار هم
از مدالهای رنگارنــگ دور بمانند و هم در برابر
کرشمه ویزای المپیک سکوت پیشه کنند و دم
نزنند.پس از ســرگردانی ناصرپور و کاویانی نژاد
دو سفیر کشــتی ایران در کوچههای بن بست
نورسلطان همه امیدها به میثم دلخانی بود تا با
میخکوب کردن استپان ارمنی طلسم را بشکند
و یک برنز ناقابل بــه اردوی ایران هدیه دهد و
فانوسهای زنگار بسته را روشن کند.
اما این اتفاق هم بر روی تشک الجوردی روی
نداد و مرد سوم جوانان دنیا برابر حریف چغر
زانو زد تا ســهم ما از وزن  ۶۳کیلوگرم تنها
عنوان پنجمیباشد و در تلخ ترین روز کشتی
فرنگی نومیدانه در آرزوی رســیدن به ساحل
رســتگاری بمانیم و پاروهای فلج و قایقهای
شکسته ما را به مقصد رهنمون نکنند.
اینکه چطور شــد در التهاب چراغهای قرمز
پروژه جوانگرایی محمد بنا نتیجه دلچســبی
برجای نگذاشت و...
ادامه در صفحه9

کانادا بخشــی از اموال توقیفی ایران را
فروخــت .پرونده قدیمیعلیــه ایران در
کانادا مختومه اعالم شــده و دادگاه این
کشــور رأی نهایی را صادر کرده است.
پیش ازاین هم دادگاهی در ایالت آلبرتای
کانادا بــا صــدور حکمیناعادالنه ،به
قربانیان حادثه  ۱۱ســپتامبر آمریکا اجازه
میدهد داراییهای ایران در این ایالت را
به عنوان غرامت ضبط کنند.
کانادا قانونی را به تصویب رســانده است تا
در آن کســانی که در اثر حمایت کشوری از
تروریستها آسیب میبینند ،حق داشته باشند
خسارتهای خودشان را از طریق دادگاههای
کانادایــی دریافت کنند .مقصود کانادا ازاین
قانون این اســت که ایران چون از حماس و
حزب اهلل حمایت میکند ...

امید مافی

مردم
و پارلمان

رامین نخستین انصاری

عروس شدی
مبارکه!

مریم اکبری نوشاد
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امید مافی

فریدون مجلسی
دیپلمات سابق

خاموشیگوششکستهها
در نور سلطان!؟

راز جوانی
ستایش!

روزنامه نگار

انتقامکاناداازایران
با وضع یک قانون

یادداشتها
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خاموشیگوششکستهها
در نور سلطان!؟

9

سرمقاله

جبهه پایداری بر سر دو راهی

گاف عجیب و حیرتانگیز
علیفر گزارشگر فوتبال
باعث محرومیت وی شد

گریم بازیگران سریال تلویزیونی
بازهم سوژه کاربران شد
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یادداشت 2

بهاعتدالفراغتی
بیشترتوجهکنید
جعفر بای

جامعه شناس

چند روزی اســت که آمــاری در رابطه با اعتیاد
جوانــان و نوجوانان منتشــر میشــود که واقعا
ناراحت کننده اســت اما پیــش از اینها باید به
این نکته توجه داشت که پدیده اعتیاد یک مقوله
اجتماعی اســت نه فردی؛ درست است که فرد
گرفتار میشود اما بستر آن را جامعه میسازد نه
خود فرد .موضوع دیگر این اســت که اعتیاد تک
عاملی نیســت و متغیرهای زیادی در آن نقش
دارنــد .این را هم باید در نظــر گرفت که اعتیاد
یک واکنش به کنشهای اجتماعی است چرا که
زمینه اعتیاد در وجود هر شــخص مهیا است و
تنها الزم است شرایط فراهم شود تا فرد به سمت
مواد مخدر گرایش پیدا کند ،این طور اســت که
زمینه مهیاست بستر را جامعه فراهم میسازد و
فرد در گرداب اعتیاد غرق میشــود .مهمترین
بخش زندگی هر فرد اوقات فراغت اوست ،یعنی
زمانهایی که به خود فرد تعلــق دارد و خودش
مدیریتش میکند .همه رشد و تعالی و پیشرفت
هر شــخص در اوقات فراغت فرد اتفاق میافتد و
اگر این اوقات به درستی مدیریت نشود به بطالت
تبدیل میشود .بنابر این اگر انسانها بتوانند فراغت
خودشــان را خوب مدیریت کنند ،میتوانند یک
رشد درســت و صحیح در زندگی داشته باشند.
این در حالی است که در کشور ما عدالت فراغتی
هم به درستی رعایت نمیشــود و از طرف دیگر
فراغت برای جوانان به شدت گران است .به همین
دلیل هم توزیع منطقی و عادالنه ای برای اوقات
فراغت افراد اتفاق نیفتاده است .همه اینها سبب
میشــود تا جوانان برای گذران اوقات فراغتشان

به ســمت اعتیاد رو بیاورند .بستر اعتیاد چیزی
نیست که به همین سادگی یکدفعه به وجود آمده
باشد بلکه بسیار خرامان و آهسته پیش میآید و
فرد را گرفتــار میکند .به همین دلیل هم حتی
برای ترکش میگوییم معتادین باید به آهستگی
ترک کنند.
به نظــر من علل اعتیاد بر میگــردد به این که
بستر اوقات فراغت را فراهم نساختیم و استرسها
و فشــارهای اجتماعی سبب میشود که فرد به
سمت اعتیاد سوق پیدا کند .بیکاری خودش به
تنهایی یک محرک قدرتمند برای اعتیاد محسوب
میشود .مخصوصا حاال که برای اعتیاد تبلیغات
زیادی هم انجام میدهند ،برای مثال میگویند
اگر نوعی مخدر را مصرف کنید شبهای امتحان
میتوانید بیــدار بمانید؛ همیــن موضوع باعث
میشود که جوان کم کم به سمت اعتیاد کشیده
شــود .یا به خانمها میگویند اگر یک نوع خاص
مواد مصرف کنید الغر خواهید شد! اما هیچ وقت
به این افراد گفته نمیشود که معتاد خواهید شد،
به همین دلیل هم افراد به سمت اعتیاد کشیده
میشوند ،به برخی پسران جوان هم میگویند اگر
میخواهید هیکل مناسب داشته باشید برای توان
افزایی فالن مواد را استفاده کنید و همین میشود
که فرد به خودش میآید و متوجه میشــود به
جای توان افزایی درگیر اعتیاد شده است .مشکل
اینجاست که از نقطه ضعف انسانها سوء استفاده
میکنند و آنها را به سمت اعتیاد میکشانند.
حرف من این است که حتما باید به فکر اوقات
فراغــت جوانان بود و آن را تنها به تعطیالت و
تابســتان خالصه نکرد .از طرف دیگر هم باید
مقوله اشــتغال را جدی گرفت تا جوان با کار،
هویت جدیدی پیدا کند و ما از این طریق است
کــه میتوانیم جوانانمــان را از دام اعتیاد دور
کنیم.

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 عمومیروزنامه آفتاب یزد

سالگرد
زلزلهطبس

یادداشت 3

علی پیوندی

در واپسین ســاعات روز  25شهریور  1357که
تاریکی حاکمیــت آفتاب را از روشــنایی روز
میگرفت در ساعت  19:36یکی از هولناکترین
زلزلههای تاریخ کشــور با قــدرت تخریبی 7/8
ریشــتر در نقطهای از شمال شرق کویر مرکزی
که در این منطقه جغرافیایی شــهر طبس واقع
شــده بود حادث شد .بافت ساختمانی این شهر
مشــتمل بود بر خشــت خام و مالت گِل با پی
و ســقفهای قطــور و ناپایدار و لــذا در اولین
تکان شدید و موج ابتدایی زمین لرزه کل ابنیه
و آثار ساختمانی شــهر فرو ریخت .این ریزش
آنچنان با مهابت و ســرعت و قدرت اتفاق افتاد
که امکان هیچ تحرکی به جمعیت انسانی شهر
نداد و بخش اعظم از نفوس و مســکن از صحنه
حیات محو و نابود شــد
اســاف و اجداد سکنه
شــهر در گذشــته دور
اولویت و حساســیت در
ایجــاد اماکن خــود را
حفاظــت و نگهداری در
مقابل اشعه داغ و کشنده
خورشید قرار داده بودند.
اضافه بــر ایــن متناوبا
بــه روکار ســاختمانها
قشــر تازهای از کاه گل
میافزودند که این خود
بر ثقل و ســنگینی سر
بارها و فشار بر ستونها
که بــا مصالح سســت
ساخته شــده بود اضافه میکرد و باعث شد که
در اولین موج زلزله هیــچ تحمل و مقاومتی از
خود نشــان ندادند و با حجم زیاد فرو ریختند و
قارج بزرگ انفجاری از گرد و خاک و غبار غلیظ
تا عمق آســمان بلند شــد انگار که یک انفجار
اتمیرخ داده باشــد .قابل ذکر است که در اوایل
دهه  50گروهی از زمینشناســان که منطقه را
بررسی کرده بودند به فعالیت یک گسل بزرگ
پــی بردند ،لیکن شــرایط آن زمــان به نحوی
بود که به دادههای علمیاز این دســت توجهی
نمیشــد .اضافه بر این در سالهای نزدیک به
وقوع زمیــن لرزه فردی کــه ظاهرا تحصیالت
معماری داشــت به طبس مســافرت کرد و با
دیدن بعضی از آثار تاریخی در دوره ســلجوقی
و حوضخانهها و با کاله فرنگیهای برجســته و
زیبا و گچبریهــای داخلی دوره قاجار به وجد
آمد و دستور داد که بعد از آن در احداث بناهای
جدید از آهــن و بتون و درب فلزی اســتفاده
نشود که بافت قدیمیشــهر حفاظت گردد اما
متاسفانه شــهری که مصیبتهایی بزرگ نظیر
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تســلط و سیطره طرفداران حسن صباح و قتل و
عام وحشــیانه شاه اسماعیل صفوی را در حافظه
تاریخی خود داشــت در این زلزلــه مهیب نابود
شــد و از بخت بد در زمانی انهدام شهر پیش آمد
که کشــور در التهاب به سر میبرد و باعث شد
نتیجه ملموســی از فعالیتها حاصل نشد و تا
اینکه در یک فاصلهای چند ســاله تا اســتقرار
نهادهای حاکمیتی جدید در امر بازسازی جدید
فطرت مزمــن رخ داد تا اینکه بعدا برحســب
ضرورت خط ریلی جنوب به شــمال از حاشیه
شــهر عبور کرد و همزمان فــرودگاه و بعضی
تاسیســات شهری دیگر با پشــتکار و پیگیری
مرحوم شکیبی نماینده دوره ششم مجلس که
متاســفانه بعدا در سقوط هواپیما از دست رفت
شهر در مسیر توســعه و مدرنیته قرار گرفت و
خیابان و بلوارهای شکیل با استفاده از طبیعت
منحصر بفرد منطقه و زیبایی طبیعی سرزمینی
در آن احداث و ایجاد شــد بــا این یادآوری که
ابتدا مهندسین شهرساز معتقد بودند که احداث
شــهر در منطقــه نزدیک
ارتفاعات شرقی که هوای
مســاعدتری داشــت و از
مناطق تولید ریزگردهای
کویری هم فاصله داشــت
ســاخته شــود تا باغات و
فضای سبز شهر هم کمتر
آسیب ببیند و سطح مشجر
باقیمانده به کف آســفالت
شده خیابان تبدیل نگردد
لیکــن این طرح با فعالیت
مخالفینش نــاکام ماند اما
همزمان اســتخراج معادن
زغال سنگ عظیمیکه در
نزدیکیهای شهر بود آغاز
گردید این معادن یکی از بزرگترین و غنیترین
معادن زغال سنگ غرب آسیا بود و هست ولی
متاسفانه حق و حقوق مردم منطقه که صاحبان
اصلی این عطیه خلقت و مادر طبیعت هســتند
مورد غفلت قرار گرفت با وجود آنکه مســتند و
مصوبــه قانونی هم بود ،با ایــن حال از آنجا که
این شــهر عنصر موثری در مراکز تصمیمگیری
کشور نداشت و ندارد هیچ اقدام موثری صورت
نگرفت و معوق ماند .تنها رئیس شورای شهر که
یک فرد دانشــگاهی است با احساس مسئولیت
هر از گاهی بــا مکاتبه به مراکــز ذیربط اقدام
میکند که آن هم تاکنون هیچ پاسخی دریافت
نکرده اســت و با وجود آنکه شهر طبس گمنام
نیست و در چند حادثه از جمله در حمله ناموفق
کماندوهای آمریکایی بــه صحرای مجاور و نیز
فروکشیدن پهباد فوق مدرن آمریکایی در همان
نزدیکیها اســم این شهر به سر خط رسانههای
بزرگ جهان راه یافت ،با این حال اینچنین حق
و حقــوق مردم آن مورد فراموشــی قرار گرفته
است.

به زخمهای دستان نوجوانان
دقتکنید
شادان کریمی
جامعه شناس

چند وقت پیــش گزارشهایــی در رابطه با
خود زنی نوجوانان به ویــژه نوجوانان دختر
در مدارس منتشــر شده بود که واکنشهای
زیــادی هم در پی داشــت امــا آن طور که
باید توســط مســئولین جدی گرفته نشــد.
حاال اما چیزی که شــاهد هستیم این است
کــه روز به روز بر تعداد افــرادی که اقدام به
خشونت علیه خود یا خودزنی میکنند افزوده
میشود .آمار کســانی که درگیر بیماریهای
اضطراب و اســترس میشوند نیز پیوسته رو
به افزایش اســت اما نوجوانان نیــز از دایره
مستثنی نیستند و حاال با نوجوانان پرخاشگر
و مضطرب زیادی رو به رو هستیم که اقدام به
خود زنی میکنند و اگر به دستانشان نگاهی
بیاندازید جای هزاران زخم بر آن پیداست.
خودزنی در دختران بیشــتر از پسران است،
اما این پرخاشگری علیه خود مربوط به گروه،
طبقه و یا قشــر خاصی از جامعه نمیشــود.
طبــق آمار یک درصــد خودزنیها با قصد و
نیت خودکشی صورت میگیرد ،ولی در اکثر
موارد آسیبهای جسمیکه به صورت عمدی
بر بدن وارد میشــود برای رســیدن به یک
آرامش کاذب صورت میگیرد .یعنی دشمنی
با خود به حدی میرســد که آسیب رساندن
به خود که آن را دشمن فرض میکند ایجاد
حس پیروزی و آرامش میکند.
البتــه باید گفــت خودزنی که بــه نامهای
متفاوت دیگــری از جمله جرح خویشــتن،
رفتــار انتحاری و خودآزاری و خون بازی هم
شــناخته میشود در بزرگســاالن به صورت
ناآگاهانه و ناخودآگاه صورت میگیرد ،یعنی
اینکه ریشه و علتهای عمیق روانی دارد و اما
در نوجوانــان اغلب به صورت تمارض و برای
جلب توجه است.
خودزنی میتواند ناشــی از عوامل ســبب ساز
مانند افسردگی مزمن ،اعتماد به نفس پایین و
خشمهای فرو خورده باشد اما در نوجوانان ماجرا
چیز دیگریســت ،برای این گروه تشویشهای
ذهنی در ســن نوجوانی و بلــوغ و عالوه بر آن
گروه همساالن است که دلیل اصلی خود آزاری
میشود؛ در هر صورت نباید فراموش کنیم که
خودزنی یک رفتار پرخاشــگرانه است که فرد
علیه خــودش اجرا میکند .این نوع از پرخاش
حتی در کودکان بیش فعال با اختالل سلوک
( نافرمانی و لجاجت) هم دیده میشود.خودزنی
در بین کودکان اوتیسم و حتی عقب ماندههای
ذهنی هم وجود دارد.
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