روحانی در گفتگو با رئیس جمهور فرانسه :برجام قابل مذاکره مجدد نیست
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هربامداد در سراسر کشور
رضا الهیاری ،کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «آفتاب یزد»

انتهای ابتذال

در خصوص وضعیت حاکم بر صدور استانداردهای زیستمحیطی مدعی شد:

موتورشاهین
موتور توسعه یافته پراید است
پس آالیندگی دارد

با چند جامعه شناس و روانشناس در مورد پیامدهای
اجتماعی و روانی کلیپ مبتذل یک خواننده خارج نشین
گفتگو کردیم .برای در امان ماندن نوجوانان از آثار
وحشتناک چنین محتواهایی چه باید کرد؟
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وقتی احمدینژاد از ترور خود میگوید

نگاه

بن سلمان بدون مشورت با آمریکا

یعنی مجددا سر و کله مشاور سابق وی پیدا شده است؟

درجستجوی
حمیدموالنا

مرتکب قتل خاشقجی شده است!؟

روزگاریاورابا«اواگالینجر»درونزوئالمقایسهمیکردنددرحالیکهگالینجر
 ۳۷وموالنا۷۴سالهبود( ۱۱سالقبلاینروزهاحمیدموالنا۸۵سالهاست)
نکتهی مهم این که هر دو یعنی موالنا و گالینجر شهروند آمریکا بودند و
سالهادرآمریکازندگیمیکردندجالبتوجهتراینکهگالینجروموالنا
در دهه ۹۰راهی ایران و ونزوئال شدند...
نگاهی به وضعیت یکی از قدیمیترین مراکز فرهنگی که حال و روز خوبی ندارد

موسوی الری با اشاره به انتخابات :1400

غربت تئاتر در «تئاتر شهر»
یادداشت1 -

انتقال کرونا از طریق سطوح
ضعیف است اما...
بابک قرائی مقدم
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یادداشت2 -

گردشگری
در سالی که گذشت
قربانعلیتنگشیر

پزشک
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یادداشت3 -

داستان برجام؛
انتهای تعامل

با توجه به بحــران کرونا در جهان و صدمات غیر قابل تحمل
آن به جهانیان صنعت گردشگری نیز یکی از مهمترینها آنها
بوده که باعث بیکاری و ورشکستگی و خانهنشینی بسیاری از
همکاران این حرفه پرنشاط و دوست داشتنی بوده چون سفر
باعث نشاط و شادابی و امید به زندگی و ادامه حیات میشود.
صنعت هوایی ،ریلی ،هتلها و مهمان پذیرها ،رستورانها و مراکز
علمی فرهنگی و آثار باســتانی و صدها شغلیهای وابسته به
صنعت گردشگری همه در این سونامی ضربه دیدند .البته باید
قبول کرد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا موضوعات
سالمت محور مباحث بسیار زیادی را دربرمیگیرند که باعث
کاهش سفرهای مردم شده بود چون مسئولیت اجتماعی یکی
از وظایف و تعهدات سازمانها از جمله انجام مراکز ایرانگردی و
جهانگردی میباشــد که باید به آنها توجه ویژه کرد .سالی که
گذشت یکی از بدترین سالهای صنعت گردشگری ایران بوده
که میشود گفت که به طور کلی تعطیل بوده است و دولتها
تالش کردند فقط سالمت مردم را بتوانند حفظ کنند به نوعی
هواپیماها در سراسر دنیا زمینگیر شده بودند و فاجعه سقوط
هواپیمای اوکراین نیز یکی از بزرگترین فاجعههای هوایی بوده
که سال گذشته در ایران به وقوع پیوست.
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روزنامه نگار
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آفتاب یزد
تلفنی
آگهــی
میپذیرد
09128197782

سید وحید کریمی

تحلیلگر مسائل سیاسی

بدیهی است شهروندان هر کشور در تعیین
سرنوشت سیاسی کشــور خود وظیفه ملی
دارند تا در انتخابات شرکت کنند .در بعضی
کشورها شرکت در انتخابات «اجباری» است
تا بر مســئولیتپذیری متقابل شهروندان و
حکومت در تعیین سرنوشت جمعی تاکید
شــود .در بسیاری از کشورها ،حداقل شش
ماه قبل از برگزاری انتخابات ،شرایط و محیط
برای «تعامل متقابل» بین شهروندان و نامزدها
فراهم میشــود .قانون اساســی جمهوری
اسالمی ایران طبق اصل  ۱۱۴بر «رای مستقیم
مردم» تاکیــد دارد اما؛ نکته جالب و ظریف
که به نظر میرسد مسئولیت متقابل حکومتی
است؛ بر مبنای اصل « ۱۱۶نامزدهای ریاست
جمهوری باید قبل از شروع انتخابات؛ آمادگی
خود را رسما اعالم کنند»؛ آنچه ظاهرا باید
مورد توجه واقع گردد؛ فرصت الزم جهت
تعامل بین مردم و نامزدهای انتخاباتی برای
تبادل نظر است .در بســیاری از کشورها؛
نامزدها به «درب منازل» شهروندان میروند
و در اجتماعات و استانها و شهرهای متعدد
به ارائه برنامههــای اجرایی مدنظر و متقاب ً
ال
گوش دادن به مشــکالت و خواســتههای
مردم میپردازند .با توجه به رعایت وضعیت
بهداشــتی؛ این امر به صورت مجازی قابل
برگزاری اســت .در کشورهای بزرگ چون
ایران؛ فرصت تعامل بین مردم و نامزدها باید
بیشتر باشد.
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یادداشت5-

ساماندهی
معیشتمرزنشینان
فتح اله دهقان

رامین نخستین انصاری

داستان سیاست ترامپ با بایدن از زمین تا آسمان که نه! ولی
تا یک متر باالتر از زمین توفیر دارد .تنها مســئله این است
تیم بایدن از دست اندرکاران برجام بود اما تیم ترامپ ،نبود.
نسبت بایدن نه نسبت دولت اوباما و نه نسبت ترامپ با برجام
اســت .دولت بایدن یک پله از دولت اوباما در جریان برجام
جلوتر اســت .عوامل موثر دولت بایدن عوامل شــکل دهی
برجام از طرف ایاالت متحده بودهاند؛ لذا حسب ظاهر ،توقع
کنشگری فعاالنهای میرفت .لیکن شاهد چالشی برای ورود
مجدد به برجام هســتند .بایدن بداند چالشها اگر به دست
زمان ســپرده شوند ،کمرنگ نمیشــود یا خود به خود حل
نمیشوند بلکه به یک ابر چالش تبدیل میشود لذا حقیقت
اینگونه است که راه ورود آمریکا در دست جمهوری اسالمی
ایران است و این همان چالشی است که آمریکا را به دور باطل
دچار کرده اســت و گاهی به لفظی! گاهی به تالشی و حتماً
فرار رو به جلو با مختصات ایران فعلی جواب نخواهد داد .اما
بایدن بداند «برجام» نهایت تعاملی بود که جمهوری اسالمی
ایــران بدان تن داد .قب ً
ال هم عرض کردم؛ راهبرد خارجی هر
دولت در جمهوری اســامی ایران ،اگــر در همان دولت به
نتیجه نرسید منتفی میشود.

مسئولیتمتقابلشهروندان
و حکومت در انتخابات ۱۴۰۰

یادداشت4 -

مسئوالن حواس شان
به زندگی مردم باشد

الف .دهقان

مدرس دانشگاه

سال گذشته همین موقعها تمام مردم جهان نگران انتقال ویروس
کرونا از طریق سطوح و اشیا بودند لذا برای خرید دستکشهای
یکبار مصــرف و همچنین مواد ضد عفونیکننده به داروخانهها
هجوم آوردند که این موضوع ســبب شد برای مدتی این اقالم
نایاب شود .اکنون پس از گذشــت یک سال از حضور کرونا در
کشور سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که انتقال ویروس
از طریق سطوح و مواد غذایی امکانپذیر نیست در واقع احتمال
آن بســیار کم اســت .باید بگویم که از همان اول مشخص بود
که این ویروس منشــاء اصلی انتقالش از طریق تنفس است اما
به دلیلعدم شــناخت و با توجه به اینکه تحقیقات زیادی روی
این ویروس صورت نگرفته بود حدس میزدند که از طریق دیگر
از جمله سطوح منتقل شــود .البته هنوز هم نمیتوان به طور
صددرصد گفت که از طریق ســطوح و یا راههای دیگر ویروس
کرونا به فرد منتقل نمیشــود اما آن طور که سازمان بهداشت
جهانی عنوان کرده است احتمال انتقال بیماری از طریق سطوح
و غذا بســیار بسیار ضعیف است کما اینکه االن یک سال است
که مردم خریدهای روزانه خودشــان را همچون گذشته انجام
میدهند و به رســتوران هم میروند .از سوی دیگر این موضوع
دلیل نمیشود که مردم نکات بهداشتی را رعایت نکنند.

اگرمردمبیایند،شانسیبرایاصولگراهانمیبینم
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دانش آموخته جغرافیای سیاسی

بخشــی از مردم جامعه به دلیل شرایط اسفناک اقتصادی در
معرض آسیبهای جدی روحی و روانی هستند و در این میان
همچنان هیچ اراده ایی برای رفع مشکالت اقتصادی در کشور
وجود نــدارد .به صراحت باید گفت ناکارامدی ،فســاد و رانت
مشکل اساسی جامعه است .دولت نمیتواند شغل ایجاد کند.
دولــت نمیتواند جلوی گرانی و تورم را بگیرد .دولت نمیتواند
مانع کاهش ارزش پول ملی شود و بسیار نتوانستنهای دیگر که
همه ما به آن آگاهی داریم .بعد از گذشت سالها مردم همچنان
با مشکالت معیشتی دســت و پنجه نرم میکنند و در نهایت
با هدر رفتن زندگی ملت و ســقوط به حفره فقر ،شــرایط هر
روز ناگوارتر میشــود .در این میان هیچ کس پاسخ گوی این
سوال بزرگ نیست که با وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص و
منابع غنی طبیعی بینظیر در کشور ،چرا روند آبادانی ،پیشرفت،
توسعه و رفاه ایرانیان متوقف و هم چنین بغرنج و پیچیده شده
است؟ هر چند سخن کلیشه ای برخی از جناحهای سیاسی که
دولت به تنهایی مقصر شرایط حاکم بر کشور است ،مورد قبول
نیست و کمتر کسی به آن باور دارد .دولت و قوه مجریه نمیتواند
کارهای زیادی برای ایجاد شرایط مناسب برای شکوفایی ایران
انجام دهــد .وضعیت زندگی برخی از مــردم به نقطه جوش
رســیده و در این میان این ایده که گروهی عمدا نمیخواهند
کار درست برای مردم انجام دهند ،و برای ایرانیان دغدغهسازی
میکنند ،چنان فراگیر شــده اســت ،که اگر برای آن چاره ای
اندیشه نشود ،شرایطی فراهم خواهد شد که به نفع هیچ کس
نیست .اکنون زمان پاسخ گویی و شفافیت و راستگویی است.
این امر مهم درد ناک و غیر انســانی است که مردم را به حال
خود رها کنید و فقط و فقط با وعده و رفتار نادرســت با مردم
رفتار کنید .امروز دیگر زمان این کارها نیست .باید جنبید ،مردم
همه چیز را میفهمند و حرف راســت و دروغ را به درســتی
تشــخیص میدهند .به جای فشــار بر مردم بایــد با تکیه بر
استراتژی ملی در راستای بهبود سریع وضعیت ملت متمرکز
شوید.در حال حاضر واضح و مشخص نیست که اقتصاد کشور
چگونه میخواهد به شرایط دشــوار ملت پاسخ دهد .به ملت
کمک کنید ،این یک نیاز فوری اســت .قــوه مجریه و مقننه
نیازهــای جامعه خود را بهتر از همه میدانند .ملت گرفتارند و
مدیران کشور باید برای تامین بهتر زندگی حال و آینده مردم
قدم جدی بردارند .آنان نیازمند سازگاری با جامعه و برای حل
مشکالت کشور باید گوشی شنوا داشته باشند.
انتظارات مردم و جامعه در هر شرایطی باید برآورده شود واین
امر مهم در پرتو اتخاذ سیاستگذاریدرســت در راستای تحقق
منافع ملی و راحتی زندگی مردم اســت .معیارهای متکی به
انگیزه و تمایالت و عقاید شخصی به طور حتم به پایمال شدن
حق و حقوق ملت منجر میشود .در حال حاضر آسیبهای قابل
توجهی به دلیل ناتوانی دولت در پاسخگویی به موارد اضطراری
و مطالبات ملت بر کشــوروارد آمده و اصل مراقبت از مردم را
تضعیف کرده است .یکی از مواردی که به آن توجه نمی شود؛
تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی بدون در نظر گرفتن استراتژی
درست در عرصه سیاست داخلی و خارجی است.
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به گــواه تاریخ مرز نشــینان کشــور که از
اصیلتریــن اقــوام ایرانی هســتند ،همواره
بــه کیان ایران وفادار و در قامت ســربازان و
مــرزداران بیجیره ومواجب ایــن مرز وبوم
درخشــیده اند .این نجیــب زادگان بیادعا
براثــر بیتوجهــی تاریخــی در چرخه فقر
و عقــب ماندگی به جــا مانده از گذشــته
گرفتار شده اند.
براساس شاخصها ومعیارهای پذیرفته شده
جهانی همچون؛ زیرســاختهای حمل ونقل،
بهداشــت ،آموزش ،مسکن ،اشــتغال و ...در
زمره مناطق محروم هستند.
آیا سیســتا ون بلوچســتان وکردستان قابل
مقایســه با تهران ،شــیراز ،تبریز و اصفهان
هستند.
نگاهی گذرابه ایــن مناطق نمایانگر تبعیض
تاریخی وگو اه محرومیت و عقب ماندگی این
مناطق حساس ژئوپلیتیکی است.
این واقعیــت حکایت ازعدم توجه تاریخی به
این نواحی که از شرایط ژئوپلیتیکی حساسی
نیز برخوردارند ،دارد .عدم توجه به این مناطق
با حساســیت ژئوپلیتیکی خاص ،نارضایتی
اجتماعــی ر ا بــه دنبال داردکــه عوارض و
پیامدهای ناگواری برای کشور به دنبال دارد.
ازجمله به شــکاف دولت -ملت دامن میزند
که مخل امنیت ملی اســت .با توجه به اینکه
مناطق مرزی از حساســیت باالئی در روابط
بینالملل برخوردار هســتند .بــه گواه تاریخ
همســایگان ،رقبای منطقــهای و قدرتهای
جهانی از شرایط و رویدادهای مستحدثه در
این مناطق در راســتای منافع و اهداف خود
ودرجهت تضعیف امنیت ملی کشورمان دریغ
نخواهند کرد.
همسایگی با افغانستان و پاکستان به عنوان
پرورش دهندگان تروریستها و قطب تولید
موادمخدر ،فعالیت باندها ی بینالمللی قاچاق
موادمخدر ،انسان و سالح و ...دالیلی بر اهمیت
ژئوپلیتیکــی و آســیبپذیری ایــن مناطق
اســت که باید مورد توجه ویــژه قرار گیرد.
عدم توجه به مسائل و مشکالت مردم مناطق
مرزی زمینه ســوء اســتفاده را برای رقبای
تاریخی منطقهای و جهانی فراهم نموده که
مخل منافع ملی وامنیت ملی کشور است.
براساس حکمت وعقالنیت میطلبد با مسائلی
همچون اتفاقات سراوان با دقت ،ظرافت ودر
نظر گرفتن جمیع جوانب برخورد شود و بهانه
به دشمنان ایران اسالمی داده نشود.
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