
5امروز؛ محاکمه  محمدعلی نجفی  به صورت علنی

مزه ی تلخ 
کم فروشی 
برخی برندهای مطرح موادغذایی طی روزهای گذشته به منظور 
سود بیشتر  به شکل محسوسی رو به کم فروشی آورده اند.
 آفتاب یزد نمونه هایی از این تخلف را در این گزارش آورده  است

 »نام در کردن« یا »صدا در کردن« فی نفســه 
نمی تواند مثبت باشد.فالن قاتل هم معروف 
است و اسم اش سر زبان ها اما نه به خوشنامی 
 بلکه به بدنامی .یا نام فالن ســلبریتی هم در 
 سر تیتر رسانه ها قرار دارد اما باز هم نه به خوشنامی 
 بلکه به رفتارها و سخنان چیپ اش شهره شده .

فی المثل وی  چندی پیش برای جذب چند 
فالووربیشتر و پول چرب تر با سالح گرم داخل 
خودرو اش حرکات موزون انجام می داد.خب 
افراد این چنینی نمی توانند بگویند ما »محبوب« 
هستیم بلکه این ها فقط » معروف« آن هم از نوع 
منفی آن هستند.هر چند که این روزها با نفوذ 
فراوان شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام 
افرادی به هر بهانه ای حتی رفتار های سخیف 
و سخنان شاذ به دنبال جذب دنبال کننده بیشتر 
هستند تا بتوانند به پشــتوانه آن وارد  دنیای 

تبلیغات شوند.
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دستگاه ها  
اطالع نداشتند!

چرا چین نمی تواند 
از نفت ایران 
دست بکشد؟

 حشمت الله فالحت پیشه
در گفتگو با آفتاب یزد: 

 واکنش بهزیستی 
به گزارش آفتاب یزد درباره 

قانون استخدام معلولین که نقض می شود

آیت الله جنتی: 

 با وجود تهدیدات امریکا
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روز گذشــته خبرها از عقب نشــینی آمریکا از 
تحریم ظریف وزیر امور خارجه کشورمان آنهم 
در آستانه نشســت وزرای کشورهای جهان در 
ســازمان ملل حکایت می کــرد. این در حالی 
بود کــه زمان چندانی از اعــام تحریم آمریکا 
علیه برخی از مقامات کشــورمان از جمله وزیر 
خارجــه نمی گذرد. از ایــن رو، باید اذعان کرد 
که عقب نشــینی آمریکا از تحریم وزیر خارجه 
نشــان از سر در گمی سیاسی این کشور است. 
 البته با  توجه به اینکه ظریف یک شــخصیت 
 شناخته شده در سطح بین الملل محسوب می شود، 
 تحریــم او ممکن اســت که منجر بــه تنزل 
جایــگاه روز افزون ایاالت متحــده در نزد افکار 
 عمومی شود.  زیرا از یک سو، دونالد ترامپ ادعا 
می کند که آمــاده مذاکره با ایران اســت و از 
سویی در اقدامی عجیب، وزیر  خارجه را  تحریم 
می کند. این نشــان از یک نــوع پارادوکس در 
تصمیمات سیاسی دونالد ترامپ است که خود 
جایگاه سیاســی این کشور را در اذهان عمومی 
بیش از پیش زیر سوال می برد. از این رو، به نظر 
می رسد که عقای آمریکایی در حزب جمهوری 
خواه، ترامپ را از این تصمیم منصرف ساخته اند. 
بدون تردید دو جناح دموکرات و جمهوری خواه 
در تغییر نگاه کاخ ســفید نسبت به لغو تحریم 
ظریف موثر بوده اند. از این رو، این سیاست های 
دو گانه نشان می دهد که رئیس جمهور آمریکا 
در تاش برای ادامه سیاست هویج  و چماق در 
قبال ایران اســت. چراکه این کشور از یک سو 
ایران را تحریم می کند و  از سویی دیگر پس از 
اینکه تحریم برخی از مقامات کشورمان و تحریم 
ظریف را در ســوم تیر ماه در دســتور کار خود 
قرار داده است، روز گذشته در اعمال تحریم وزیر 
خارجه ضعف نشان می دهد و  می گوید تحریم 
او را به تعویق انداخته است!  این مهم در حقیقت  
نشان از سر درگمی سیاسی و استراتژیک کاخ 
سفید نسبت به ایران است و بیانگر این مهم است 
که او به هیچ روی نمی تواند یک تصمیم قاطع 
درباره ایران اتخاذ کند. ضمن اینکه تحریم ظریف 
به هیچ روی به نفع آمریکا نیست و همه درهای 
مذاکره را بر روی واشنگتن خواهد بست. چراکه 
تحریم وزیر خارجه تبعات بسیار سنگین سیاسی 
برای دستگاه دیپلماسی آمریکا در پی دارد. زیرا 
وزیر خارجه در راس همه تیم های مذاکره است 
و اگر بنا باشــد روزی مذاکــره ای میان ایران و 
آمریکا صورت بگیرد با تحریم ظریف، مذاکره ای 
هم به  وقوع نخواهد پیوســت. از سویی دونالد 
ترامپ به خوبی می داند که اگر ظریف را تحریم 

کند، مضحکه حزب دموکرات و...

< وزارت دفاع ترکیه از تحویل اجزای اولیه 
سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰ روسیه خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، وزارت 
دفاع ترکیه اعام کرد، اولین اجزای سامانه های 
دفاع موشکی اس ۴۰۰ روسیه را وارد فرودگاه 

نظامی در آنکارا کرده است.

< امارات با شکست اخیر در پرتاب ماهواره 
)جاسوســی - نظامی( به فضا، تــوان خود را 
در زمینه شناســایی در منطقه از دســت داد. 
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، پرتاب 
ماهواره جاسوسی امارات متحده عربی به فضا 
 که برای هدف قرار دادن ایران بود، با شکستی

 فاجعه بار رو به رو شد. 
  

< دولــت انگلیــس قصد دارد ناوشــکن 
»دانکــن« را بــه خلیج فارس اعــزام کند. به 
گزارش مشــرق، منابع محلی از تصمیم دولت 
بریتانیا برای اعزام دومین کشــتی جنگی به 
منطقه غرب آسیا و خلیج فارس خبر می دهند. 
شبکه »اســکای نیوز« به نقل از منابع دولتی 
گزارش داد که انگلیس تصمیم گرفته حضور 
نظامــی خود در خلیج فارس را افزایش داده و 
به زودی ناوشــکن »اچ. ام. اس. دانکن« را در 

منطقه مستقر می کند.

< رئیس جمهور آمریکا برای چندمین بار در 
روزهای گذشته به لفاظی علیه ایران پرداخت و 

از ایران خواست که مراقب باشد.
بــه گــزارش فــارس، »دونالــد ترامــپ«، 
رئیس جمهــور آمریــکا گفت: »ایــران بهتر 
 است مراقب باشــد. دارند به حیطه خطرناکی

 پا می گذارند. ایران، اگر داری گوش می دهی، 
بهتر است مراقب باشی.«

چین برای اولین بار در اقدامی خشــمگینانه علیه فروش 
 تسلیحات توسط واشنگتن به تایوان اعام کرد که شرکت های 

آمریکایی فروشنده این ساح ها را تحریم می کند.
وزارت خارجــه چیــن در بیانیــه ای اعام کــرد فروش 
تســلیحات به تایوان توســط آمریکا به طور جدی اصل 
»چین واحد« و اطاعیه مشــترک چین و آمریکا را نقض 
کرده و به حق حاکمیت و منافع امنیتی چین نیز آســیب 
رسانده است. چین برای دفاع از منافع ملی، تحریم هایی را 
علیه مؤسسات آمریکایی فروشنده ساح به تایوان اعمال 

می کند.
در بیانیه وزارت خارجه چین آمده اســت که نمی شــود 
دست روی دست گذاشت و شاهد چنین رویدادهایی بود. 
الزم اســت اقداماتی برای حراست از منافع و امنیت ملی 
چین اتخاذ شــود.بیانیه می افزاید: آمریکا با این اقدام حق 
 حاکمیت و تمامیت ارضی چین را نادیده گرفته است. چین 
چندین دهه شاهد فروش های بزرگ تسلیحاتی آمریکا به 
تایوان اســت و این نخســتین بار است که با این صراحت 

از تحریم شرکت های تسلیحاتی آمریکایی می گوید."گنگ 
شوانگ" سخنگوی وزارت خارجه چین هم از بی توجهی 
آمریکا به هشدارها و انتقادهای چین و استمرار فروش های 
تسلیحاتی واشــنگتن به تایوان ابراز انزجار و خشم کرده 
است.وزیر خارجه چین هم که به بوداپست رفته است در 
یک مصاحبه مطبوعاتی به آمریکا هشــدار داد با مســئله 
تایوان که به مثابه آتش اســت بــازی نکند و این موضوع 
را متوقــف کند."وانگ یی" از فــروش دو میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر ساح از سوی آمریکا به تایوان بشدت انتقاد 
کرد.در فهرســت فروش هــای تســلیحاتی جدید آمریکا 
۱۰۸ فروند تانک آبرامز و همچنین ۲۵۰ فروند موشــک 
استینگر و تجهیزات مرتبط با آن به چشم می خورد.اعام 
تحریم های چین علیه آمریکا درســت در شــرایطی است 
که خانم "تســای اینگ ون" رهبر تایوان در مسیر سفر به 
کشــورهای کارائیب در نیویورک توقف کرده و در مأل عام 

حاضر شــده است."وو چیان" سخنگوی وزارت دفاع چین 
نیز دیروز جمعه در کنفرانس خبری در پکن گفت: موضع 
چین درباره مخالفت قطعی با فروش تســلیحات به تایوان 
توسط آمریکا همواره آشــکار بوده است این اقدام اشتباه 
آمریــکا به طور جدی اصل "چیــن واحد" و اطاعیه های 
مشــترک چین و آمریکا به ویژه اطاعیه مشترک هفدهم 
اوت دو کشــور را نقض کرده و بــا دخالت در امور داخلی 
چین، به حق حاکمیت و منافع امنیتی چین به توســعه 
روابط ارتش های دو کشــور چین و آمریکا و صلح و ثبات 
تنگه تایوان آسیب رســانده است.او گفت: چین از آمریکا 
می خواهد بــا رعایت اصــل چین واحد و ســه اطاعیه 
 مشــترک چین و آمریــکا، فوراً برنامه فروش تســلیحات 
به تایوان را لغو کرده و ضمن توقف روابط نظامی با تایوان، 
از آســیب رساندن بیشتر به روابط چین و آمریکا و صلح و 

ثبات تنگه تایوان جلوگیری کند.

ادامه سیاست
 هویج و چماق آمریکایی

 حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

خبر آخریادداشت 1

گزارش آخر

ایــن روزهــا همــه از »گانــدو« می گوینــد و 
می نویســند اما برخی گفتن ها، بیشتر از آن که 
عجیب باشد تأسف برانگیز است. روزنامه نگاری 
در انتقاد به گاندو می نویسد: »این مصداق ایجاد 
نفرت و بدگمانی بخشــی از مردم علیه یکی از 

شاهکارهای ادبیات نیست؟«
داستان چیست؟

در قسمت بیســت و پنجم سریال گاندو، » آلن 
بیکر « که بدیل »آلن ایر« مسئول میز ایران در 
ســفارت آمریکا در امارات متحده عربی است با 
در دست داشتن »گلستان سعدی« حرف هایی 
 زده کــه بــه زعم برخــی، این حــرف ها بوی 
نفرت پراکنی و بدگمانی بخشی از مردم علیه یکی 
از شاهکارهای ادبیات ایران زمین محسوب می شود.
مکان: رستورانی در استانبول ترکیه ـ حاضران: 

آیدین ستوده و آلن بیکر
آلن بیکر: آیا شما اهل مطالعه ادبیات کاسیک 

ایران هستید؟!
آیدین ستوده: توی دانشگاه، چند واحدی پاس 

کردم، چطور؟!
آلن بیکر: من از زمانی که »گلستان سعدی« را 
شــناختم زندگی ام زیر و رو شده! شما ممکنه 
باورت نشــه که اونقدری کــه این کتاب )کتاب 
گلســتان را رو بروی دوربین می  گیرد( در تقابل 
با ایران به من کمک کرده، منابع مالی آمریکا و 
قدرت دولت آمریکا ]کمــک[ نکرده! این کتاب 
شاهکار بشره! توصیه می کنم شما هم بخونیدش!
آلن بیکر و بسیاری از جهانگردان و شرق شناسان 
و جاسوس ها و... برای آشنا شدن با ایران و ایرانی 

از تمامــی امکانات موجود بهره برده اند؛ ســفر، 
ایرانگردی، یادگیری زبان فارســی، مطالعه آثار 
کاســیک و معاصر و حتی دست به قلم شدن 

نظیر ادوارد براون و...
آلن بیکــر مــا را متوجه یک ضعــف بزرگ و 
غفلتی بزرگتــر می کند و آن عــدم مراجعه به 
آثار کاســیک، آثاری ارزشــمند نظیر گلستان 
ســعدی و... کجای این ماجــرا »مصداق ایجاد 
نفرت و بدگمانی بخشــی از مردم علیه یکی از 
شــاهکارهای ادبیات« اســت؟ یعنی بینندگان 
 گمان می کنند ســعدی در گلســتان چگونگی 
سوء اســتفاده از ایرانی ها را آموزش داده؟ یعنی 
عــوام به این نتیجه می رســند که ســعدی در 
خدمت اهداف دشمنان ایران زمین بوده است؟! 
یعنی مــردم ایران باور می کننــد که آلن بیکر 
یا آلن ایر معروف با تکیه بر گلســتان ســعدی 

توانسته به ایرانی ها ضربه بزند؟
این چه برداشــت و تحلیلی است؟! ای کاش آن 
 روزنامه نگار محترم دست روی یک نادیده انگاری
 بزرگ می گذاشــت، کاش مــی گفت بیگانگان 
گلســتان ســعدی را شــناختند و ما نه! کاش 
می گفت گلســتان سعدی شــاهکاری است که 

دشمنان این سرزمین را به تمجید واداشته! 
حق با آلن بیکِر گاندو و آلن ایِر اصلی است البته 
اگر چنیــن حرفی جزئی از تخیات نویســنده 
 نباشــد! که گلستان ســعدی آئینه تمام نمای
 شــناخت ایرانی ها اســت. وقتی مــا نخوانیم 
بیگانــگان مــی خوانند و بر ما فائــق می  آیند. 
نظیر بزرگتری هم دارد این نادیده انگاشتن ها، 
قرآن؛ بارها شنیده ایم و خوانده ایم که بزرگترین 
پژوهشکده های جهان روی کلمه به کلمه قرآن 
کار کرده اند و برخی از ما به عنوان پیروان قرآن 

از روخوانی آن نیز غفلت ورزیده ایم.
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بی مبالغه می توان گفت، تابستان فصل غمباری 
اســت. گرمای هوا و نبود زیرســازی برای مقابله 
با گرمای طاقت ســوزفصل تابســتان به ویژه در 
شــهرهای جنوبی کشــوریک طرف، حوادث و 
ماجراهایی مثل غرق شــدن در دریا و تصادفات 
جاده ای هم از طرف دیگر، سبب شده تا تابستان 
فصــل داغی هــم از نظر حوادث نیز باشــد. چه 
بســیار خانواده هایی که در این فصل تا ابد داغدار 
جگرگوشه هایشان شــده اند و تا آخر عمر رخت 
عزا بر تــن می کنند! باری، حــوادث جاده ای در 
کشــور ما ربطی به فان فصــل و بهمان دوره از 
سال ندارد و سوگمندانه در همه فصول صفحات 
حوادث روزنامه ها و سایت های خبری پُر است از 
عکس های ماشــین های له و لورده شده و شیون 
و آه بازماندگان حــوادث جاده ای و...  اگر کمی با 
چشم نکته بین نگاهی به عکس ها بیفکنیم، چندان 
 دشــوار نیســت که دریابیم ببیشتر ماشین های
 اسقاط شده در تصادفات جاده ای، ساخت داخل 
 هســتند و از تولیدات وطنی به شــمار می آیند!
 آش امروز آنچنان شــور و بدگوار شده است که 
رئیس راهور ناجا هم به صــدا درآمده و درجایی 
گفته اند: پراید و پــژوآردی )دو محصول وطنی( 
باید از تردد در جاده ها منع شــوند!اما به راستی 
چرا اینگونه است؟ چرا خودروهای وطنی از چنین 
امنیت پایینی برخوردارند که سوار شدن در آنها 
دست انســان و سالم پیاده شــدن از آنها دست 
خدا است؟! چرا برخی به این خودروها لقب های  
آنچنانی ای مثل ارابه مرگ و.. داده اند؟ و باز چرا 
جاده های ما هنوز با ایمنی و امنیت فاصله ای دراز 

دارد؟ تو گویی در جاده ها با این خودروهای ناایمن 
و جاده های ناهموار مردم به جای تفریح و کمی 
خوش گذراندن با یکدیگر مسابقه مرگ می دهند! 
درباب خودروهای نا ایمن تکلیف روشــن است: 
وقتی خودروسازی ما انحصاری باشد، وقتی از ورود 
خودروهای با ایمنی بیشتر به بهانه حمایت از تولید 
داخلی جلوگیری می شــود، حاصل آن صنعتی 
می شود که خیالش از داشتن هرگونه رقیبی آسوده 
است و تکانی به خود نمی دهد و محصوالتش را 
 بی آنکه مثقالی به کیفیت بخشــی آن بیندیشد
 به مردم می فروشد و شهروندان هم از روی ناچاری 
 و ناگزیری گزینه ای جز خریدن و ســوار شدن و
  غر زدن ندارند.حاال هم که به دیوار بلند تحریم خورده ایم 
و قوزی باالی قوز دگر ســاخته شــده و بی شک 
از کیفیت خودروهای داخلی کاسته خواهد شد. 
پس از گذشــت این همه سال حاال دیگر باید بر 
این نکته آگاه شــده باشیم که صنعت بی رقیب، 
یعنی صنعت بی کیفیت،  بی تحرک و بی انگیزه 
و خسارت بار، اگر کمی درهای گمرک گشوده تر 
 شــود، اگر اندکی به جوانان صاحب ایده و بیکار 
 بهای بیشتری داده شود، اگر قدر و قیمت سرمایه های 
انسانی بیشتر دانسته شود، می شود از آمار هر روز 
 باالرونده حوادث جاده ای کم کرد و ســبب شد 
خانواده های کمتری سوگوار و دردمند شوند و از 
هزینه های روانی و مالی این دست حوادث کاست.
امروز همه خودروسازی های معتبر جهان هر روز 
و هر ساعت نوآوری های یکدیگر را زیر نظر دارند 
و هر لحظه مراقب هســتند که از قافله پیشرفت 
واپس نمانند و مشتریان شــان را از کف ندهند. 
صنعتگرانی که رقیب بزرگی داشته باشند خود نیز 
بزرگ خواهند شد. بی حریف  قدر، هیچ صنعتی 
پا نمی گیرد و اگر هم نفسی بکشد، همانند بیماری 
است که به کما رفته و با وسایل  و امکانات پزشکی 

زندگی نباتی و پُر هزینه ای را می گذراند.

 کدام
 توهین آمیزتر است ؟!

باز هم تابستان، 
باز هم ...

 رضا بردستانی 
روزنامه نگار 

مهدی مالمیر
 روزنامه نگار
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آیا حذف قانون تراشیدن موی سر در سربازی 
موجب افزایش نشاط و جذابیت 

در خدمت سربازی می شود؟
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کاخ سفید نتوانست وزیر خارجه کشورمان را تحریم کند

عقب نشینی ظریف آمریکا
در جشن حافظ

 از گالب آدینه و 
پور  فردوســی  عادل 

تقدیر شد 

در شرایطی که خیلی ها 
منتظر ســخنان خاص 
سن  روی  آدینه  گالب 
بودند امــا او از مهدی 

هاشمی تقدیر کرد

برنده های 
واقعی
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چین برای اولین بار شرکت های آمریکایی را تحریم می کند


