آفتاب یزد
گزارش میدهد

رسانههای رسمی بازنده فضای مجازی درتبلیغات

3

هربامداد در سراسر کشور
محمدصالح صدقیان کارشناس مسائل عراق
در گفتگو با آفتاب یزد:

پنجاه سال فرزند فروشی به دلیل فقر در افغانستان

فضای سیاسی عراق

دردیکه انسانیت را
به زانو درمیآورد
2

مبهم و پیچیده شده است

اعالم «حق معترضان محفوظ است»
ِ
از سوی هیئت برگزاری ،یک خطای فنی بود
پنجشنبه  6آبان1400

سخنگوی قوه قضائیه :

تیتر

پروندهای
علیهروحانی
تشکیل نشده است

7

تکرارجرموبیتفاوتی
محیط زیست یزد
به تهدیدات
زیست محیطی!

| 28 October 2021

قیمت در سراسر کشور  3000تومان

 21ربیع االول  | 1443سال  | 23شماره 6145

سرمقاله

بازگشتامیدبهخیابانجامجم
تشکر وتقدیر از رویکرد جدید صدا وسیما و نوع پوشش اخبار اختالل در سوخترسانی و دامادبازی شهردار تهران

رهبرانضعیف
و هژمونی شرقی

احسان حضرتی

کارشناس بینالملل

8
یادداشتها

جعفر بای

کهنسالی
جمعیت

1

1

فدراسیون
کت و شلوار پوش ها!

1

امید مافی

دشمنبامحاصرهاقتصادیبهدنبال
تحمیل سیاستهای خود است

توضیح عکس :بازدید رئیس جمهور از پمپ بنزین میدان فردوسی  /میزان

مجید ابهری

آفرین
بر رجب

بازدیدرئیسجمهور
از وزارت نفت و چند پمپ بنزین

عذرخواهی وزیر
دلگرمی رئیس

1

رحیم رضاخانی

یادداشت1-

کهنسالی
جمعیت
جعفر بای

جامعه شناس

با کاهــش زاد و ولد طی ســالهای اخیر در
کشور و پایین آمدن شاخص موالید ،قطعا اگر
این روند ادامه پیدا کند ما چندی بعد شــاهد
کهنســالی جمعیت یا پیری جمعیت خواهیم
بود .علم جمعیت شناسی که مطالعه نوسانات
جمعیتی را بــا مهارت پیشبینــی کنندگی
و آینده نگــری جمعیتی به عنــوان موضوع
فعالیت خود در بردارد ،بر این اعتقاد است که
اگر شــاخص موالید در جامعهای کاهش پیدا
کند قطع به یقین ما پیری جمعیت را شــاهد
خواهیم بود .با توجه به اینکه ما ســه انفجار
مهم در تاریخ زندگی انسانها طی قرون اخیر
داشتهایم متاسفانه به دلیل رفاه زدگی بیش از
حد روند کاهشی جمعیت را در جوامع شاهد
هســتیم .انفجار جمعیت به تبــع انفجار علم
و دانــش ،انفجار ارزشهــا و تغییر و تحوالت
فرهنگی را به دنبال داشــته اســت و چنین
وضعیتی را در جامعه به وجود آورده است.
یعنی تغییــر فرهنگ به ما میگوید ارزش در
جامعه بچه دار شدن و تک فرزندی است .این
مسئله منجر به این میشــود که روند تولید
علم که باید بــه افزایش جمعیت بیانجامد به
کاهش جمعیت ختم شود.
راحت طلبی ،رفــاه زدگی و توجه به کیفیت
جوامع بشــری باعث کاهش زاد و ولد شــده
است .االن دوره عبور از کمیتهای جمعیتی
اســت .ابتدا خانوادههای چند فرزندی وجود
داشــت و فرزند به عنوان مظهــر تولید تلقی

یادداشت4-

فدراسیون
کت و شلوار پوشها!
امید مافی

روزنامه نگار

از  varخبری نیســت و همین سبب شده تا
صدای اعتراض تیمهای ميلياردی بلند شــود.
قضاوتها تناســبی با کاراکتر لیگ ندارد و دیر
و دور نیســت مربیان و داوران در نقطه جوش
رودرروی هــم قــرار گیرند.تبلیغات محیطی
ورزشگاهها به معادلهای حل نشدنی بدل شده و
مغلطه آنها که میخواهند از این نمد کالهی
برای خود ببافند درههای سوءتفاهم و اختالف
را عمیقتــر کرده است.فدراســیون نشــینان
همچنان قادر بــه جذب حق پخش تلویزیونی

میشــد .در این نوع جوامع نیروی کار بسیار
اهمیت داشت و انســان به عنوان یک نیروی
کاری منشــاء تولید بود لذا خانوادههای چند
فرزندی حائز اهمیت بودند.
بعــد از چنــدی خانوادههای چنــد فرزندی
بــه خانوادههای دو فرزندی تبدیل شــدند.
گذر زمــان ،تغییرات فرهنگــی و به تبع آن
انفجار ارزشها تک فرزندی را در جامعه باب
کرد .اخیرا ما شــاهد خانوادههای بدون فرزند
هستیم .یعنی افراد تشکیل خانواده میدهند
اما نــه به قصد ایــن که فرزنــدی را به دنیا
بیاورند.
مرور زمان منجر به شکلگیری مجموعههای
سفید شــده است .خانواده سفید کلمه غلطی
است زیرا در پس این هم خانگیها ما قرار داد
و تعهــدی نداریم در حالی که خانواده واژهای
است که در پس یک قرار داد اجتماعی شکل
میگیرد.
نکته مهم این است که ما در جمعیتها شاهد
ســه رکن مهم هستیم .بخش اول که زیر 15
سال است ،کودک و نوجوانی محسوب میشود
و اینها گروه مصرفکننده هستند 15 .تا 64
سالگی سال فعالیت و کار است 65 .به باال نیز
به عنوان مصرفکننده محســوب میشوند .ما
اگر جمعیت کودک و نوجوان زیر  15ســال را
با جمعیت باالی  65ســال جمع کنیم اینها
جمعیــت مصرفکننده یک جامعه هســتند.
هرچه میزان این جمعیت بیشــتر باشد رشد
و توسعه جامعه کندتر است.
بــه همین دلیل نگرانی ما از کهنســال شــدن
جمعیــت اســت.اگر موالید کاهــش پیدا کند
و به مرور زمان جمعیت به باالی  65ســال برود
ما شاهد جمعیت پیر و کهنسالی خواهیم بود که
دیگر تحرک و پویایی فعلی را نخواهند داشت.

نیستند و رسانه ملی همچنان دارد ساز خودش
را میزند و راه خودش را میرود.این استیصال
از سوی مدیران متبختری که حرف از تسخیر
ســیاره بهــرام و اورانوس میزننــد عجیب و
بهتآور است.
لیــگ هنــوز کلیــد نخــورده ســکانداران در
کنفرانسهایمطبوعاتیفدراسیونوسازمانلیگ
را سیبل کرده اند.محرم نویدکیا از اینکه جزییات
بازیهای سپاهان اعالم نمیشود و زاینده رودیها
کاسه چه کنم چه کنم در دست گرفتهاند سخت
گله مند است.همین ســبب شده تا فریاد مربی
مغمومی که روزگاری با انبردســت هم نمیشد
از زیر زبانش حرف کشــید به گوش برسد.یحیی
گل محمدی شکست تحقیر آمیز ارتش سرخ در
کویر حجاز را متوجه فدراسیون نشینان میداند و...
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یادداشت2-

آفرین
بر رجب
مجید ابهری

رفتار شناس

وقتی هشت کشــور اروپایی به اضافه امریکا و
کانادا یعنی مجموعا  ۱۰کشــور ،دستگیری
وزندانی شــدن تاجر وسیاستمدار سرشناس
ترک بــه اتهام مشــارکت درکودتای نافرجام
ترکیه را محکوم و خواستار رسیدگی به پرونده
وی شــدند ،آقای اردوغان در یک سخنرانی،
ده سفیر ممالک یادشــده را عناصر نامطلوب
تشــخیص و خواســتار خروج آنها از ترکیه
شد .تا اینجا تشــر اردوغان به مداخله جویان
کــه دخالت در امور داخلی دیگران برای آنها
تبدیل به یک سیاســت کلی شده ،موثر افتاد
و عقب نشینی آشــکار از مواضع قبلی توسط
آنها به وضوح آشــکار شــد .تهدید اردوغان
در شــرایط اقتصادی حاضر ســقوط آزاد لیر
را در پی داشــت وظاهرا سر باز ایستادن هم
ندارد .البته صاحبنظــران خبره ،این حرکت
وی را بلوف سیاســی برای جلب حمایتهای
پان ترکها در آســتانه انتخابات آتی قلمداد
میکنند .البته باید نخبگان سیاســی در این
زمینهها اظهارنظر کنند ،اما اینگونه تو دهنی
به شــرکای ناتو و رفیق قدرتمندشان آمریکا،
(هر چند یک نمایش استراتژیک باشد) برای
آنها که مرعوب چشــم آبیهــا بوده وحتی
تهدیدهــای لفظــی را نیز حــرام میدانند
عبرت آموز اســت .به خصوص برای بعضی از
نهادهای حقوقی ،سیاسی و بینالمللی که در
امور داخلی سایرکشورها دخالت کرده وبقول
معروف خط ونشان میکشند.
ادامه در صفحه 5
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یادداشت3-

دشمن با محاصره اقتصادی ایران
به دنبال تحمیل سیاستهای خود است
رحیم رضاخانی

تحلیلگر مسائل سیاسی

تحریم جزئــی از دیپلماســی بینالمللی حاکم
بر جهان کنونی اســت از که ســوی کشورهای
تحریمکننده به عنوان ابــزاری غیر نظامی برای
اجبار دولتهای کشــورهای هــدف جهت انجام
واکنش مورد نظر اعمال میشود .منظور از تحریم
اقتصادی ،کاهش یا متوقف ساختن ،یا تهدید به
توقف روابــط اقتصادی ،تجاری و مالی متعارف با
کشور هدف از ســوی دولت کشور تحریمکننده
است .تحریم سالحی اقتصادی است که در میدان
مبارزهای غیرنظامی که دیپلماســی از راه گفتگو
فراتر برده وارد عمل میشود.
در سالهای پس از انقالب تحریمهای اقتصادی علیه
ایران نیز شدت یافته و به طور رسمی با تحریمهای
تجاری و اقتصــادی آمریکا و متحدان اروپایی آن
مواجه شده است .البته تقریباً تمام تحریمهای علیه
ایران در سالهای پس از انقالب اسالمی ،از جانب
آمریکا بوده و یا به تحریک آمریکا شکل گرفته است
و لذا در نظر گرفتن اهداف و نظریات ایاالت متحده،
درموردتحریمهایاقتصادیحائزاهمیتخواهدبود.
در ســالهای گذشــته به دنبال بهانه غنیسازی
اورانیوم و جریان انرژی هسته ای ،آمریکا توانست
متحدانی در بین سایر کشــورهای اروپایی برای
تحریمهای مالی و تجاری علیــه ایران پیدا کند
و شدت تحریمهای گذشــته را نیز افزایش دهد.
همین امر باعث شــد تا در داخل ،مشکالت اخیر
اقتصادی را ناشی از تحریمهای اقتصادی دانسته
و سیاستهای عمومی و بینالمللی دولت را مورد
نقد و نظر قرار دهند.
در سالهای اخیر نیز برجام یکی از موضوعات مطرح

درسیاستخارجیکشوربودکهمتاسفانهکشورمان
تا بحال بهرهای از آن نبرده است و نتیجه مطلوبی
در پی نداشته است .ادامه تحریمهای ظالمانه آمریکا
و تهدید دیگر کشــورهای جهان در خصوصعدم
روابط اقتصادی با ایران ادامه داشته است.
به هر حال نتیجه این تحریمهای ظالمانه آمریکا
و متحدانش عرصه اقتصادی را برای کشــورمان
تنگ کرده اســت .کشــورهایی که مورد تحریم
قرار میگیرند با مشــکالت اقتصادی و اجتماعی
فراوانی مواجه میشــوند ،افزایش تورم و به دنبال
آن افزایش قیمت کاالها ،بســته شدن کارخانهها
و تعطیلی صنایع و بالطبــع آن افزایش بیکاری،
کنترل واردات و صادرات و افزایش انحصارطلبی
و شکلگیری مافیای تجاری و موارد بسیاری شبیه
به این میتواند تحت تاثیر تحریم به وجود آید.
با تشدید فشــارها و توطئههای دشمنان ،تحریم
و راه مقابلــه با آن به یکی از مســائل مورد توجه
مردم ،مسئوالن نظام و کنشگران سیاسی کشور
تبدیل شــده اســت .افراد و جریانهای گوناگون
در تحلیــل زمینه و علل ایجاد و گســترش این
تحریمها و نحوهی مواجهه با این مســئله و عبور
از آن دیدگاههای متفاوت و بعضاً متضادی دارند.
دشمن با ترفند فشــار حداکثری در صدد اعمال
سیاستهای خود در کشــور ایران میباشد .این
تحریمها در برخی مواقع تاثیرگذار هم بوده و در
وضعیت معیشتی مردم خیلی تاثیر گذاشته است.
یکــی از اصلیترین اهــداف دشــمن در بحث
تحریم ،ایجاد اختــال در تصمیمگیری مردم و
مســئوالن ،تضعیف ارادهی آنهــا و ایجاد تردید
است .تحریمکنندگان ایران بیان کردهاند که این
تحریمهایی که ما بر علیه ایــران تصویب و اجرا
میکنیم برای این است که مردم از صحنه خارج
شوند و مردم به نظام اسالمی پشت کنند.
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با مطالعه روند شــکلگیری اتحادیه اروپا
از ســال  ۱۹۵۷تا به امروز ،میتوانیم به این
نکته پی ببریم که شــاید اروپای امروزی در
ضعیفترین دوران خود به سر میبرد .زمانی
که سران شش کشور اروپایی در سال ۱۹۵۷
در رم تصمیم به امضای معاهدات موسوم به
بازار مشترک اوراتوم گرفتند تصور نمیکردند
در چند دهه آینده این ســرزمینها بتوانند
نقش مهمی در سیاست بینالملل ایفا کنند.
در واقع معاهدات مذکور به دنبال آن بود تا
کشورهای اروپایی بتوانند در زمینه اقتصادی
و انرژی هستهای تبدیل به یک سیستم مستقل
و تاثیرگذار بشوند و در بهترین حالت ممکن
صادرات خود را افزایش دهند.
اروپایی که بعــد از جنگ بینالملل دوم ،به
دنبال راهی برای بازسازی داخلی و افزایش
قدرت اقتصادی خود بــود ،هرگز تصوری
از نقش آفرینیهای گسترده در نظام جهانی
نداشــت و تنها هدفش برقراری یک سیستم
اقتصادی و انــرژی در داخل بود .به همین
دلیل زمانی که توانست به صورت یک منطقه
اقتصادی قوی دربیاید ،سران وقت اروپایی به
فکر یک تغییر بزرگ افتادند.
سالهای پایانی دهه هشتاد و سراسر دهه ۹۰
قرن بیستم ،دوران طالیی اروپا و ایده اتحاد
اروپایی بود .پس از ســقوط دیوار برلین و
فروپاشی بلوک شرق ،کشورهای کوچک و
بزرگ اروپا در شــرق و مرکز و جنوب این
قاره ،به دنبال پیوستن به «جامعه اروپا» بودند.
دوازده عضو «جامعه اروپا» در فوریه ســال
 ۱۹۹۲در دهکده ماســتریخت هلند ،یکی از
معاهدات پایــهای اتحادیه اروپا را تصویب
کردند.پیمانماستریختدراولنوامبرالزماالجرا
شــد و «جامعه اروپا» بــه «اتحادیه اروپا»
تغییر نام داد .این پیمان سنگ اول خلق یورو،
به عنوان پول واحد اروپایی را گذاشــت و
قدرت بسیار بیشتری به نهادهای اروپایی داد.
هــدف از این تغییر و تحول ،فــرا رفتن از
همکاریهای صرفا اقتصادی و تبدیل اروپا
به یک نظام سیاسی و حقوقی واحد بود .در
همان سالها فرانسیس فوکویاما ،نظریهپرداز
نومحافظهکار آمریکایــی ،اتحادیه اروپا را
تنها مدل موفق از روابط بینالمللی توصیف
میکرد؛ جایی که اقتصاد و رقابت اقتصادی،
جای جنگ را گرفته است.
پیمان ماستریخت مفهوم شهروندی اروپایی
و سیاســت خارجی واحــد را پی ریخت
و مقامهای کشــورهای عضو را موظف به
همکاری قضائــی نزدیکتر با یکدیگر کرد.
با این حال تصویب آن در کشورهای عضو
آنچنان که پیشبینی میشد ،بیدردسر نبود.
شــهروندان فرانسه با یک اقلیت کوچک در
همهپرسی پیمان ماستریخت به آن رای مثبت
دادند .در دانمارک اما مخالفان گسترش اختیار
اروپا ،پیروز شدند و رفراندوم آری به پیمان
ماستریخت ،جواب منفی گرفت.
ویکتور فرناندز سوریانو ،پژوهشگر دانشگاه
آزاد بروکســل درباره مخالفتها میگوید:
«برای اولین بار ،افراد عالیرتبه در بروکسل
فهمیدند که الزاما شهروندان عادی در شوق
و اشــتیاقی که آنها را از مذاکرات اروپایی
به سمت همه پرسی ماستریخت برد ،سهیم
نیستند».
دالیل مختلفی در پشــت اینعدم پذیرش
وجود داشت .برای برخی ترس از مهاجرت
و از دســت دادن هویت ملی عامل رد کردن
ایده اتحادیه اروپا بــود و برای برخی دیگر
مدل اقتصادی پیشبینی شده برای این اتحادیه
«بیش از اندازه لیبرال» و «پایمالکننده حقوق
کار و کارگران» به نظر میرسید.
در هر صورت پیمان ماستریخت با  ۱۲عضو
خود ،فعال شد و تالش کشورهای اروپایی در
بازه زمانی  ۱۹۹۲تا  ۲۰۰۹بسیار ستودنی است.
در سالهای  ۱۹۹۹،۲۰۰۳و  ۲۰۰۹سران اروپا
با امضای معاهدات آمستردام ،نیس و لیسبون
توانستند به بسیاری از انتقادات و کاستیهای
موجود پاسخ داده و مشکالت را مرتفع کرده
و اروپای قدرتمند را شکل دهند.
اگرمی گوییم اروپای قدرتمند ،چندین فاکتور
را در نظر میگیریم ،اقتصاد ،صنعت و تجارت
اروپا در سالهای  ۹۲تا  ۲۰۰۹عمال تبدیل به
یک وزنه جهانی شد و این اتحادیه را تبدیل
به یک شریک اقتصادی معتبر برای بسیاری از
کشورهای جهان کرد.
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