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هربامداد در سراسر کشور
آصفری نماینده مجلس در گفتگو با آفتاب یزد:

بورس جذاب شد

تالش قالیباف برای ریاست جمهوری

بازار سهام پس از مدتها افت و روند اصالحی پرشتاب هفته گذشته
به سهامداران روی خوش نشان داد و سرانجام وارد فاز صعودی شد.
در این باره و اینکه تا چه زمانی این رشد ادامه دارد ،با یک کارشناس بازار سرمایه
گفتگوکردیم

شانتاژ سیاسی است
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2

یکشنبه  2آذر 1399

بررسی آخرین تحوالت افغانستان
در گفتگوی آفتاب یزد با پیرمحمدمالزهی

ممکناستافغانستان
دوپاره شود

11

کریس کونز بازگشت آمریکا به برجام را
مشروط به مذاکره برسر موضوعات
موشکی و منطقهای دانست

صدایپومپئو
از دهان

وزیرخارجه احتمالی

جو بایدن!

5

بازیسیاسی
با جان مردم

کنعانی مقدم در گفتگو با آفتاب یزد:
در این وضعیت هرگونه تغییر در وزارت بهداشــت فایدهای نــدارد جز اینکه فقط باعث
تسویهحسابهای فردی و آمدن و رفتن افراد میشود بیآنکه بر کارآمدی و مدیریت کرونا
اثرگذار باشد
صفحه 5

افزایش40درصدی
پروندههایمهریه

6

چین درمورد
سند همکاری با ایران
احتماال منتظر
دولت بعدی است

افزایش مشکالت اقتصادی همانطور که بر افزایش میزان طالق موثر است بر میزان
درخواستها برای پرداخت مهریه نیز موثر بوده است.بدین صورت که زوجی که
تصمیم به جدایی میگیرند اگر شــرایط اقتصادی نرمال باشد زوجه آنچنان بر
دریافت مهریه سماجت نکرده و از حق خود میگذرد اما وقتی شرایط اقتصادی
دشوار و خطیر باشد قطعا فشار بیشــتری بر همسر سابق خود وارد میکند تا
بتواند توسط همان مهریه روزگار خود راسپری کند.چه بسا افزایش پروندههای
مربوط به دریافت مهریه به همین دلیل باشد
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کرونا؛ نفس چه کسی
رنگینتر است؟

تاثیر کرونا
در تغییر سبک زندگی

بابک خطی

مجید ابهری

طبیب و فعال اجتماعی

مســئله درمان اتباع خارجی پناهنده در ایران
که بیشــتر آنان را پناهجویان افغان تشــکیل
ک چالش بودهاســت .وزیر
میدهند همواره ی 
وقت در زمان دیدار با کمیساریای عالی سازمان
ملل در امور پناهندگان به روشنی به بیان اینکه
افغانها از هیچ پوشش بیمهای برخوردار نیستند
اشاره نمود و از این کمیساریا خواست حمایت
جدیتری از بیمه درمان پناهندگان داشته باشد.
اخباری از تخصیص بیمه به اتباع مهمان وجود
دارد .گزارشهایی جسته و گریختهای هم مبنی
بــر دریافت بیش از حد تعرفــه در هزینههای
درمان از این افراد ،شــنیده میشود که بدون
بررسی دقیق قابل راستی آزمایی نیست.
در کل چنانکه شــرح داده شــد و وجود نکات
مختلــف و بعضا متباین ،به نظر میرســد که
مســئله درمان در اتباع مهمان بــا ابهامات و
مشکالتی روبهرو است.
اتباع خارجــی ایران اکثرا مهمانان و هموطنان
افغان هستند.
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رفتار شناس

روابــط هرفرد با دیگــران از روابــط اقتصادی و
ارتباطات اجتماعی تا رفت وآمدها و داد و ستدها و
دوستیها واختالفات ،تحت تاثیر قواعد وضوابطی
هســتند که بــه آنها روش و ســیاق زندگی و یا
آنطورکه معمول است ،سبک زندگی میگویند .از
نگاه جامعه شناختی ،تغییرات در زیر ساختهای
اجتماعی باید مبنای تغییر و دگرگونی در نگاه به
کلیه ســطوح و جوانب باشد و گرنه این مفاهیم
منجربه تحوالت کارســاز نخواهند شــد .هنوز
بســیاری از هموطنان ســبک زندگی در دوران
جنگ تحمیلی را فراموش نکرده اند .یعنی مقدار
معینی از مــواد غذایی به طور ماهیانه یا هفتگی
برای هر فرد ودر مجموع برای هر خانواده در نظر
گرفته شــده که به وی تحویل میگردد و مازاد
بر آن باقیمتهای متفاوت (گرانتر) به او فروخته
میشــود .هرچند ایــن روش در سیســتمهای
سوسیالیســتی تجربه موفقی در تداوم یک نظام
سیاســی خواهد بود وبرهمین اساس این بارهم
تکرار شــد .روش کوپنی حداقل ایــن امتیاز را
داشــت که مدیران ارشــد اطمینان داشتند که
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پیکره جمعیتی ابرشــهر تهران موزائیک تمام
عیاری از کل سکنه ایران محسوب میشود که
در حقیقت خالصه و فشــرده کلیت آرمانها و
آرزوهای انسانی همه مردم کشور را نمایندگی
میکند و شاید بتوان گفت جمهور سکنه کشور
بخشی از صفات بارز و ذاتی خود نظیر قناعت،
صبر و شــکیبایی و سختکوشی خود را برای
ارتقاء سطح زندگی خود به این خاک سپردهاند.
شــهری که با تمام تفاوت آشکار که بر شمال و
جنوب آن حکمفرماســت و در آغوش بالفصل
قســمتی از جبال باشکوه البرز آرمیده است ،از
پنجره خیلی از ســاختمانهای رفیع و باالبلند
شمال شهر قله سرافراز و برفگیر دماوند چشم
بیننــدگان را نوازش میدهد و با همین اوصاف
تهران به شهادت تعدادی از روزنامهنگاران غربی
که روزی روزگاری به آنجا سفر کردهاند یکی از
زیباترین پایتختهای جهان توصیف شده است
و شــاید تهران به خاطر هوای آلوده و ترافیک
کسلکننده خود مورد سرزنش بوده اما...
ادامه در صفحه 2

حداقل این سهمیه به دســت محرومترین افراد
خواهد رسید .متاسفانه نظام کوپنی با حاشیههای
مالی وبرخوردهای ماکیاولی توانست برای عدهای
مخصوص ،پولهای کالنی به ارمغان آورد .هر چند،
از نظــر روحی وروانی حضور کرونا وآســیبهای
ناشی از آن موجب بروز نوعی از افسردگی و انزوا
در جوامع گردید .خوشبختانه بخشی از هموطنان
علیرغم زیانهای مالی وکسادی اقتصادی ،با اندک
بهانهای دســت به تولید شادی وهیجان میزنند.
نمیدانم چرا یک عده شادی بدون پول و یا هیجان
کم هزینه بلد نیســتند وفقط با هزینههای گزاف
قادر به تولید نشاط هستند .در این میان به نظر
میرســد ترافیک خســتهکننده جاده شمال در
کنار هزینههــای آزار دهنده،اجازه نمیدهد افراد
از تعطیــات خود لذت ببرند .از طرفی هم ایجاد
ترافیک وزحمت برای مردم بومی واقعا به معضلی
دشوار تبدیل شده اســت .بعضی از هموطنان از
نقاط تفریحی وجذاب و زیبای کشــور انگار فقط
چالوس ونوشهر را بلد هستند در حالی که نقاط و
روستاها وشهرهایی در ایران وجود دارد که فقط
با مناطق سوئیس یا آفریقا قابل مقایسه میباشد.
فــارغ از این نکات ،کرونا به نوعی ســبب تغییر
سبک زندگی افراد شده است .مثال وسواس برخی
از خانمها در ضدعفونی کردن.
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تهران
در اضطراب
عل یاکبر پیوندی
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سرمقاله

سوء استفاده اصالحطلبان و اصولگرایان از بگو مگوی تند
میان وزیر بهداشت و معاون او و یک استعفا

کاهش  ۴۰درصدی
مصرف گوشت در کشور
جعفر قادری ،نماینده اصولگرا:

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

تقابل
توئیتر و ترامپ
امید جهانشاهی

پژوهشگر

انتخابات ریاســت جمهوری سال  2008آمریکا با
همــه انتخابات دورههای قبل یــک تفاوت جدی
داشــت و این به دلیل نقش پررنگی بود که برای
نخستین بار رسانههای اجتماعی در این انتخابات
ایفا کردند .رسانههای اجتماعی در تبلیغات سیاسی
و جریانســازیهای رسانهای نقش آفرینی کردند.
در این میان توئیتر به واســطه ساختار فناوری آن
و ماهیــت میکرو بالگینــگ آن نقش محوری در
خبر ایفــا کرد .قبل از اینکه اخبار در تحریریههای
رســانههای جریان اصلی تهیه و برای انتشار آماده
شود ،اولین روایتها در توئیتر منتشر شدند .توئیتر
جای خبر را گرفت .خبر آن چیزی شد که توئیت
میشود و هرمیدا ،استاد ارتباطات ،نام آنرا خبرنگری
فراگیر گذاشت .به تعبیر او با توئیتر خبر همچون
هوایی که تنفس میکنیم ما را دربرگرفته اســت.
وقتی تعداد کاربرانــی که اخبار را در توئیتر دنبال
میکردند زیاد شدند و خبرنگاران و فعاالن اجتماعی
سیاســی دیدگاههای خود را در ایــن پلتفورم به
اشتراک گذاشتند ،سیاستمداران و اصحاب قدرت
نیز وارد توئیتر شــدند .توئیتر نقــش محوری در

گفتگوی سیاسی یافت و فصل تازهای در سیاست
با توئیتر آغاز شد.
به تدریج اما بواســطه منطق رسانهای و ساختار
فنی رسانههای اجتماعی که باعث جذاب سازی،
سطحی سازی ،احساسی سازی ،شخصیسازی و
سادهسازی نگاه ها ،برداشتها و قضاوتها میشوند،
گفتگوهای سیاســی به گونهای شکل گرفت که
مقوم پوپولیستها شد .موجی از پیروزی پوپولیستها
در کشــورهای مختلف از  2016به بعد را ناشی از
«منطق ارتباطات پوپولیستی» رسانههای اجتماعی
میدانند.
> ترامپ و توئیتر

دونالد جان ترامپ بیشک یک سیاستمدار برجسته
پوپولیست است .در سال  ۲۰۰۰برای کسب نامزدی
حزب ریفورم ( )Reform Partyوارد رقابت شد
و در انتخابات مقدماتــی این حزب برای انتخابات
ریاســت جمهوری در دو ایالت پیروز شد و سپس
کنار کشید .او اساسا تجارت پیشه است ،کارآفرین
و اهــل معامله و حتی گاهی یک چهره تلویزیونی.
بعد از ســالها ریاســت بنیاد ترامپ ،در  ۱۶ژوئن
 ۲۰۱۶رسماً نامزدی خود را برای انتخابات مقدماتی
ریاست جمهوری  ،۲۰۱۶به عنوان یک جمهوریخواه
اعالم کرد.
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معمایبازگشتآمریکا
به برجام
فریدون مجلسی

تحلیلگر مسائل بینالملل

علیرغمایجادمحدودیتها
کماکان توصیهها و مقررات چندان رعایت نمیشود

یک مقدار وجدان الزم است
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اظهارات اخیر وزیر خارجه احتمالی جو بایدن
مبنی بر بازگشت مشروط به برجام در عوض
مذاکره بر سر سایر موضوعات اختالفی نظیر
موشکی و سیاستهای خاورمیانهای بار دیگر
این پرســش را مطرح کرده که روابط ایران
و آمریکا در دوره آتی کاخ ســفید شاهد چه
تحوالتی خواهد بود .به نظر میرسد درباره
بازگشت آمریکا به برجام باید وعدههای پیشین
جو بایدن را کــه از جایگاه حقوقی باالتری
برخوردار اســت مدنظر قــرار دهیم .رئیس
جمهور منتخب آمریکا از همان روز نخستین
که دونالد ترامپ از این توافق خارج شد اقدام
کاخ سفید را برخالف اصول دانست و گفت
چنین اقدامی منجر به این میشودکه آمریکا
ناقض قطعنامه شورای امنیت شناخته شود.
تحت چنین شرایطی به نظر میرسد براساس
وعدههایی که بایدن داده اســت او بدون قید
و شــرط به برجام باز میگردد و طبیعتا وزیر
خارجه بعدی ایاالت متحده هرفردی که باشد
متوجه این واقعیت خواهد شد که بازگشت
آمریکا به برجام نه مانع مذاکرات اســت ،نه
موقعیت آمریکا را تضعیف میکند! در همین
حال به نظر میرســد بازگشت واشنگتن به
توافق هستهای حتی میتواند ابزارهایی را نیز
در اختیار کاخ سفید قرار دهد تا با بهانههایی
مانند عــدم پایبندی کامل ایــران به توافق،
سازوکار مکانیسم ماشه را در «موقعیت حقوقی
پذیرفته شده» فعال کنند.
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