چرا مردم به طالفروشیها هجوم برده اند؟
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هربامداد در سراسر کشور
آیتاهلل رئیسی:

هیاهو و حاشیهسازی
مانع رسیدگی عادالنه
به پرونده تخلفات ارزی نشود

بازارمسکندرمحاصره
آگهیهاینجومی

5

سهشنبه  9اردیبهشت1399

هشدار آفتاب یزد به مسئوالن ذیربط

وقفه
در فرزند آوری
3

رکورد بیسابقه
در تاریخ بورس

پیچیده است تا ثابت کند این کشور عضو برجام است تا

با مکانیسم ماشه تحریمهای تسلیحاتی ایران را تمدید کند

پارادوکس

پمپئو

8

علی صوفی در گفت و گو با آفتاب یزد:

استعفای موسوی الری
مسبوق به سابقه
و به دالیلی شخصی
از جمله بیماری است!
سهامعدالت؛
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6

سرمقاله

بررسی نگاه جامعه مصرف زده آمریکا به اظهارات عجیب رئیس جمهور

گاف وایتکسی ترامپ را ساقط میکند؟

صفحه5

به حسن روحانی

رضاییمیرقائد
؟ صفحه2
1400

گزارش

یادداشت1-

فریدون مجلسی

بــا نزدیــک شــدن موعــد زمانــی لغــو
تحریــم هــای تســلیحاتی ایــران از
ســوی ســازمان ملــل تــاش هــای
ایاالت متحده برای تمدید این تحریم ها نیز
افزایش یافته اســت .ایاالت متحده با خروج
خــود از برجام و نادیده گیری تعهدات خود
مجموعــه از تحریم های جدیــد را به طور
یکجانبه علیه تهران وضع کرده اســت ،این
تحریم ها از دید واشنگتن برای همه جهان
الزامیاســت و تقریبا چنین وضعیتی را نیز
شاهد هستیم که طرف های مختلف از این
تحریم ها تبعیت میکنند .با این حال آنچه
در شــرایط کنونی مدنظر کاخ سفید است
تحریم های تسلیحاتی است که با پایان آن
ممکن اســت روســیه ،چین یا برخی دیگر
از فروشــندگان ســاح بین المللی با ایران
تجارت سالح داشته باشند .واشنگتن از ابتدا
تالش کرد سیاســت هایی را به کار ببندد
که تهران مجاب به خروج از برجام شــود تا
از این طریق قطعنامه های شــورای امنیت
بازگردد حــال با توجه به نزدیکی به موعود
پایان تحریم های تسلیحاتی آنها تالش های
خــود را دوچندان کرده انــد .در این میان
موضع اروپا نیــز از اهمیت باالیی برخوردار
اســت .همانطور که در تذکرات اخیر رئیس
جمهورفرانسهوصدراعضمآلمانوسیاستهای
این دو کشــور نســبت به پرتــاب ماهواره
نظامیایران شاهد بودیم...
ادامه در صفحه 11

کارشناس مسائل بین الملل

دلیل حملههای جدید
دبیر مجمع تشخیص مصلحت

8

تحلیلگر مسائل بین الملل

علی بیگدلی

صفحه 9

 5300میلیارد تومان،
خسارتگردشگری
گزینه های
آمریکا

نشانه های قدرت چین
در پسا کرونا

طرح:آفتاب یزد -محمد صالح رزم حسینی

فرشتهنجاتخانوارها
در دوران کرونا؟

قیمت در سراسر کشور  2000تومان
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نیویورک تایمز میگوید وزیر خارجه آمریکا به دنبال طرحی

یادداشت2-

سکوت معنادار عقالی اصولگرا
ِ

خبرآنالین :آنچه در فعالیت جناح راســت در
مقطع مهم و حســاس انتخابات مجلس یازدهم
بســیار خودنمایی کرد ،حاشــیه نشینی طیف
به اصطالح ســنتی یا عقــای اصولگرا در میانه
ترکتــازی و بیش فعالــی اصولگرایان جوان تر
و جویای نام بود .حاشــیه نشینی و سکوتی که
به نظر میرســد شــکاف بین این دو طیف را
بیش از گذشته کند و هزینههایی را برای جناح
اصولگرایی به همراه داشته باشد.
>انتخاباتی که شبیه  ۸۴شد

در انتخابات دوره یازدهم مجلس ،آن تشــکلی
که در جناح راســت زمام امور را به دست گرفت
و با کمترین دخل و تصرف از ســوی سنتیها،
خود به بســتن لیســت مبادرت کرد ،شــورای
ائتالف نیروهای انقالب بود .در این شورا ،جامعه
روحانیت مبارز و جامعه مدرســین (موسوم به
جامعتین) و دیگر گروههای ســنتی نظیر حزب
موتلفــه و جبهه پیروان خط امــام و رهبری و
جامعه اسالمیمهندســین ،کمترین نقش را ایفا
کردند و بیشتر امورات به ویژه در یکی-دو هفته
منتهی به انتخابات به دســت طیف جوان جناح
راست افتاد.
> سکوت معنادار عقالی اصولگرا

ســکوت معنــادار چهرههای شــاخصی مانند
محمدرضا باهنــر ،آیت اهلل موحــدی کرمانی،
حجتاالسالمابوترابیفرد،علیالریجانی،علیاکبر
والیتی و همچنین حجت االسالم پورمحمدی در
آستانه انتخابات دوم اسفند ،نشان از این داشت
که این طیف از جناح اصولگرایی ،دورترین فاصله
را از پخت و پزهای انتخاباتــی نواصولگرایان یا
اصولگرایان جدید دارد و ابدا نمیتوان لیســت

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
پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین سوژههایی بوده اما آفتاب
یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

واحد اصولگرایان با نام «ایران ســربلند» حتی با
وجود چهرههایی مانند حجت االسالم سیدرضا
تقوی سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در آن را
محصول کنش ورزی عقالی اصولگرایی دانست.
ســکوت طیف عقالی اصولگرایــی مختص به
آستانه انتخابات نبود و پس از آن تا همین االن
نیز اظهار نظر یا مانیفســت یا راهبرد چندانی از
سوی ایشان بیرون نیامده است و به همین جهت
بســیاری از تحلیلگران درباره این سکوت نقطه
نظرات گوناگونی از جمله اختالف نظر تا تفاوت
بنیادین فکری را در عرصه سیاست ورزی اعالم
کردند .
> زنگ خطر برای اصولگرایان؟

جدایی میان عقالی سنتی و طیف جدید جناح
اصولگرایی و افتادن تمشیت امور به دست طیف
رادیکال ،شاید در نوع خود بتواند زنگ خطری
جدی برای اصولگرایان باشــد؛زنگ خطری که
میتواند هزینههایی به مراتب بیشــتر از آنچه
در فاصله ســالهای  ۸۴تا  ۹۲بــر اصولگرایان
تحمیل شــد را به همراه داشــته باشد .به نظر
میرســد با توجه به ســکوت معنــادار عقالی
اصولگرایــی در طول ماههای اخیر و بی اثری و
غیبت آشــکار آنها در جریان رتق و فتق لیست
ایران ســربلند ،ترکیب مجلــس یازدهم اصال
باب طبع آنها نباشــد و برای همین بخواهند از
همیــن االن دامان خــود را از بروندادهای این
مجلس برچینند .با این حال این ســوال مطرح
اســت که آیا شــکاف میان دو طیف مزبور در
ماههای منتهی به انتخابات ریاســت جمهوری
بعدی ،دوام و قوام خواهد یافت یا اگر قرار است
وحدتی میان این دو شــکل بگیرد ،سازوکار آن
وحدت چگونه خواهد بود؟
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کمکهایمومنانه
وعزتنفسنیازمندان
مجید ابهری
رفتار شناس

هنگام تحصیــل در دوران ابتدایی هرســال در
اواسط اســفندماه آقای ناظم به کالس ها آمده
و بــا غرور خاصــی میگفت «:بــی بضاعت ها
بعد از کالس به دفتر بیایند».این اطالعیه شفاهی
برای کســانی که با موضوع آشــنا بودند لبخند
برلب شــان میکاشت .برای ما که سابقه ذهنی
نداشتیم ســوال در ذهن ایجاد میکرد .درپایان
کالس من نیز به دنبال سه یا چهارنفر از کالس
دوم الف راهی دفتر شــدیم .مدیــر که والدین
مرا میشــناخت به محض دیدن من خط کش
تمشــیت را بــر روی میز کوبید وهمــراه با این
تاکتیک روانی پرسید :پسر مگر توهم بی بضاعت
هستی؟ من هم محکم واستوار برای کم نیاوردن
قافیه با صالبت تمام جواب دادم :بله آقا .مدیر که
از سماجت و محکم بودن جواب من آشکارا دچار
تردید شــده بود گفت :توبرو من با پدرت حرف
میزنم .من هم پکر راه خانه را در پیش گرفتم.
رســیدن به خانــه من مصــادف بــا ورود پدر
شد و ایشان با تبســم و اخمیمصنوعی پرسید:
ی بضاعت هستیم؟ ومن که هنوز معنی
پسر ما ب 
بضاعت را نفهمیده بودم گفتم :بله هستیم .ایشان
پرسیدند :تو میدانی بی بضاعت یعنی چه؟ گفتم
خیر نمیدانم ولی  ۵نفر از همکالسی های من بی
بضاعت هستند .وداستان اطالعیه شفاهی ناظم
را بی کم وکاســت بیان داشتم .شروع به سخن
پدر مقارن با بازکردن در توســط مادرشد و پدر
باهمان لبخند همیشگی بعد از سالم وعلیک به
مادر گفتند بیا این هم پســر بی بضاعت تو ودر
درون خانه بقیه ماجرا مصادف با شــلیک خنده
از سوی مادر وخواهران بزرگتر و مادر بزرگ شد
و من بر اســاس تربیت آن روزها اشک ریزان به
حیاط دویده وگوشــه ای کز کردم .بعد از حدود
نیم ساعت مادرم که معلم تحصیلکرده وبا تجربه ای
بــود آرام بــه طرفم آمد و با لطــف ومهر خاص
مادرانه اشــتباه مرا یادآوری ومفهوم بی بضاعت
را بــا مصادیق عینی به من فهمانــد .از آن روز
بــه بعد با معیارهای توجیهی مــادرم به ارزیابی
اطرافیــان ورهگذران میپردازم .البته براســاس
ضوابــط آن روزها خیلی بعید اســت با بضاعت
ببینــم .مالک های بضاعت از نــگاه مادر؛ خانه
نداشتن و مستاجر بودن ،حیاط کوچک داشتن ،
کباب وگوشت نخوردن ،میوه به مدرسه نیاوردن،
لباسهایمندرسپوشیدن،فرزندانزیادداشتنو...
بود .درمدرسه هفته بعد یک به یک بی بضاعت ها
را پشت بلند گو صدا میکردند و شاگرد نیز گاهی
با خجالت و عجله خــود را به ایوان جلوی دفتر
که محل ایستادن مدیر وناظم و بزرگان مدرسه
بود ،میرســاند و با دستپاچگی بسته بزرگی را

میگرفت واگر جوابش به ســوال آقای مدیر که
میپرسید:خواهر یا برادر کوچکتر داری؟ مثبت
بود بســته ای کوچکتــر از قبلــی میگرفت و
درغیراینصورتبههمانیکبستهبایداکتفامیکرد.
در مدرســه و در آن روزگار که هنوز گوشی های
هوشــمند وتبلت وجود نداشــت بچه ها سعی
میکردند کمتر با بی بضاعت ها دوستی یا بازی
کنند .بعد ها به پدرم گفتم چرا مخفی وآهسته
این اقالم را به بچه ها نمیدهند و پول این کادوها
را چه کسانی میدهند؟ معلوم بود مدیر تعدادی
از والدین توانمنــد را دعوت کرده واز آنها کمک
میگرفت و این افراد نیز در حد توان خود پول یا
اقالم مورد نیاز به دفتر مدرسه میرساندند .گاهی
لباس های تقریبا نــو را نیز هدیه میکردند که
دیدن کاپشــن یکی از بچه ها درتن دانش آموز
دیگر ماجرایــی تراژیک خلق کرد که هنرمندان
میتوانند از آن داســتان یک سناریوی فوق درام
خلق کنند .بگذریم غرضم از بیان این خاطره تلخ
دو نتیجه بود .اول که جوانــان و فرزندان عزیز،
در فضای آن روزها قــرار گرفته و با وضع فعلی
خود مقایسه ای بنمایند .دوم اینکه باید حیثیت
و جایــگاه اجتماعــی نیازمنــدان در هنــگام
کمکرسانیموردعنایتویژهقرارگیرد.خانوادهوحتی
فرزندان فرد نبایــد در جریان کمک قرار گیرند.
گاهــی کمک ها با وضعیتی به منزل افراد حمل
ن واهالی محل متوجه
میشود که اغلب همسایگا 
موضــوع میگردند .امروزه اکثر فروشــگاه های
زنجیره ای و یا تعاونی های بزرگ بخشی ازعرضه
کاال را بصورت غیرپولی و با بن انجام میدهند که
دولت یا وزارت رفاه میتوانند با هدیه چند برگه
کوچک نیازهای یک خانــواده را تامین نمایند.
کمک هــای مومنانه زیباترین و انســانی ترین
عنوان برای این فراخون زیبا میباشــد .براساس
نام این خیزش الهی در آستانه ماه میهمانی خدا،
کمــک مومنانه در بطن مفهومیخــود رعایت
اصول اخالقی در جمع آوری و توزیع میباشــد.
هر کمکی نمیتواند مومنانه باشد اگر که مخفی
و آبرومندانــه ودر چارچوب جلب رضای خداوند
نباشــد .در این میان بعضی از افراد عقیده دارند
کمک به نیاز مندان وظیفه وکار دولت است .این
بیان در شرایط طبیعی و وضعیت نرمال وعادی
کامال درست ومنطقی است .چهل سال تحریم
ظالمانهوضدبشریقلدرانکاخسفید؛کارشکنیهای
ایادی داخلی واروپایــی؛ قیمت نفت را به پایین
تراز آب دریا رسانده؛ آسیبهای طبیعی وبالیای
آســمانی از جمله سیل و زلزله در دفعات متعدد
و فعال آخر از همه ویروس تاجدار هر کدامزیان
های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی خاص خود را
بجای گذاشته و خواهد گذاشت .در میان این بازار
آشــفته عده دیگری که نان خود و خانوادهشان
را در خــون بیماران کرونایی واطرافیان آنها فرو
کرده و میبلعند .آنانکه پــول میگیرند ودعای
بهبود کرونا میدهند.
ادامه در صفحه 11

فاش شــدن این موضوع کــه پیشنویس
گزارش اتحادیــه اروپا دربــاره موضوع
مدیریت کرونــا و پنهان کاری چین  ،لحن
انتقادی و صریحتری داشته که « تحت فشار
چین» تعدیل و مالیمتر شده است و به واسطه
این فشارها بخشهایی از این گزارش حذف
و بازنویســی شده اســت بیانگر قدرت و
نقش آفرینی چین در شرایط موجود جهان
است  .موضوعی که باردیگر به جایگاه این
کشور در پسا کرونا اشاره می کند .
پیش ازاین میان غرب و چین اختالفات زیادی
بود به ویژه ترامپ و حکومت چین بایکدیگر
چالش های زیادی داشــتند  ،اختالفاتی که
بر سر تعرفه های گمرکی به وجود آمد و روی
خیلی از کاالی چینی تعرفه های ســنگین
گذاشته شد به این تنش دامن زده بود  ،تاپیش از
آن چیزی حدود  750میلیــارد دالر میزان
مبادالت تجاری میان چین و آمریکا بود که
از این میزان  450میلیارد دالر به نفع چینی ها
تمام میشد ،ترامپ با این سیاست که معتقد
بود باید همه سرمایه ها به آمریکا برگردد به
چین ضربه های زیادی وارد کرد افزایش این
تعرفه هاباعث کاهــش میزان کار دربخش
کشاورزی و دامداری چین شد .بعدهم دیدیم
که گوشی های چینی تحریم شد  .همه این
ها بسترهایی از اختالف بین چین و غرب به
وجود آورد و کرونا هم مزید برعلت شــد.
اما اکنون غرب دارد به این نتیجه می رسد
که این یک اشتباه استراتژیک است که بیش
ازاندازه خودش را با چین درگیر کند به ویژه
در شرایط فعلی که غرب نباید این بازار را
ازدســت بدهد  .اروپا ابتدا تالش داشت تا
باردیگر با گزارشی تنددرمورد کرونا خود
را در مقابــل چین قراردهد اما اینبار قدرت
چین و اعمال فشارش براروپا چربید و این
نشان میدهد یکی از عوارض حاصل از کرونا
این است که نظم نوین دنیا به هم خورده و
مراکز قدرت و ثروت تغییر پیدا کرده اند  ،با
توجه به آنکه مردم چین بر خالف اروپا از
دولت خود اطاعت پذیری بیشتری دارند این
موضوع می تواند یکی از چالش های دیگر
غرب در پســا کرونا باشد .از سویی هر چه
فشار به چین بیشتر شود نزدیکی این کشور
به روسیه نیز بیشتر خواهد شد حتی خیلی ها
میگویند ایجاد بحران نفتی روسیه دربرابر
آمریــکا نیز برای آن بوده تا همه چیز به نفع
چین دراین بازی تمام شود .

خبر

فیفا رسما باشگاه استقالل را
تهدیدکرد

خبرآنالین :فیفا رســما باشــگاه استقالل
را تهدیــد کرد در صورتــی که مبلغ بدهی
خــود به مارتین فــورکل را پرداخت نکند،
طبق قوانیــن با آنها برخــورد خواهد کرد.
فورکل در دوران حضور شفر به عنوان مربی
بدنســاز اســتقالل فعالیت میکرد و اخیرا
کمیته تعیین وضعیت فدراســیون جهانی
فوتبال حکم داد آبیها  20هزار یورو به این
مربــی پرداخت کنند .نامه روز  23آپریل(4
اردیبهشت ماه) از سوی فیفا برای فدراسیون
ارسال شده و فدراسیون هم آن را در اختیار
استقالل قرار داده اســت .در این نامه ذکر
شده آبیها تا  6روز پس از ارسال آن ،زمان
دارند تا پول مارتین فورکل را پرداخت کنند.
تاکید فیفا این اســت که مدارک واریز پول
باید برای آنها ارســال شود .حتی اگر آبیها
یک روز بعــد از اتمام مهلت پــول را واریز
کنند ،اثری نخواهد کرد.
باشگاه استقالل تنها تا روز چهارشنبه زمان
دارد تا پول دســتیار سابق شفر را پرداخت
کند.
در صورتــی که اســتقالل موفق بــه واریز
این پول تا روز چهارشــنبه نشــود ،پرونده
بــه کمیتــه انضباطی فیفا مــی رود و روز
 11می ( ۲۲اردیبهشــت) رای نهایی صادر
خواهد بــود .رای صادره هم کســر امتیاز
خواهد شد.
طبق قوانیــن فیفا به خاطر پرونده بازیکنان
باشــگاهها از پنجره نقل و انتقاالت محروم
می شــوند و با شــکایت مربیان هم از آنها
امتیاز کسر می شود.

