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فشارهای بی سابقه آمریکا
و هم پیمانانش بر توافق هسته ای

برجام
درتنگنا؟!
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آفتاب یزد گزارش میدهد

تمامگزینههای
وزارت علوم

انتقاد شدید رهبر انقالب از بیعملی
مجامع جهانی و مدعیان حقوقبشر
در قبال فجایع میانمار؛
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میانمار زیر سایه هاروی
رسانه های آمریکایی توفان اخیر را چگونه پوشش دادهاند

اگر عارف
شهردار بود...

 -1اگر روزنامههای دیــروز اصالح طلب را
مرور نمایید به نکته جالبی پی می برید.نیازی به
وقت بسیار ندارد .صرفا کافیست ویترین آنان
را «ورانداز» کنید.جز یک روزنامه آن هم خیلی
«مِلو» کسی نسبت به انتصابهای شهردار جدید
تهران اعتراضی و نقدی را مطرح نکرده است.
این درحالیست که جناب نجفی برخالف تمام
ادعاها و حرف و حدیث های گذشــته ،برخی
مدیران قالیباف را یک درجــه ارتقا داده و در
جایگاه شهردار نشانده است .از سوی دیگر در
انتصابهای اخیر نه نشانی از بانوان است و نه
جوانان.درست به سبک و سیاق دولت روحانی!
 -2بندهنمیخواهمبگویمچرااینهاانتخابشدهاند
بلکه حرف حسابم اینجاست که یک تناقض
عجیبی رخ داده است.

عبداهلل ناصری در گفتگو با آفتاب یزد :رسانههای ایاالت متحده آنقدر پیشرفته و تمام عیار
به پوشش توفان پرداختند تا فاجعه کشتار مسلمانان در میانمار در حاشیه قرار گیرد
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ادامه در همین صفحه

اولتیماتومی

یادداشت

آقای شهردار

صفحه2
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سوژه خوانندگان آفتاب یزد:

چرا تهران سرویس بهداشتی عمومی ندارد؟

دردسر بزرگ
بیماران در پایتخت
4

شعیب بهمن  کارشناس بین الملل

طبیعی اســت وقتی یک معاهده بین المللی
بین کشورها امضا می شود و همه آن معاهده
را قبول کــرده و در محافل عمومی راجع به
آن ســخن می گویند اجــرای آن برای همه
کشورهای امضا کننده الزامآور است .بنابراین
خروج حتی یک کشور از این معاهده میتواند
آن توافــق را برای ســایر طرفین تعهد ملغی
تلقی کند و معاهده را به شــرایط بی اعتباری
رساند .مگر آن که طرفینی که از معاهده خارج
نشدند ،خودشان بخواهند به توافقی جداگانه
دست یافته و آن را امضا کنند .
بدین رو در شرایط فعلی ،اگر آمریکا و هر کشور
دیگری از برجام خارج شــود برجام را بی معنا
کرده است  .فراموش نکنیم پیش ازاین هم هر
تحریمی که علیه ایران انجام می شد یا از طرف
آمریکایی ها بوده و یا به پیشــنهاد و حمایت
آمریکا صورت میگرفت .اگر به روند تحریمهای
جدی علیه ایران نگاه کنیم  ،متوجه می شویم
اکثر تحریم ها با حمایت مستقیم ایاالت متحده
و یا با یاری وزارت خزانه داری و وزارت خارجه
این کشور صورت گرفته است .بنابراین خروج
آمریــکا از برجام  ،به معنای بازگشــت همان
تحریمهای جدی ســابق اســت و کشورهای
اروپایی و غربی نیز به دلیل مناسبات خوبی که با
شرکت های آمریکایی دارند ترجیح خواهند داد
تا با آمریکایی ها کارکنند و نه ایران .
ایــاالت متحده بازار بزرگی از پیشــرفتهترین
فناوریهای دنیاست و طبیعی است که سود به
مراتببیشتریازاینبازارنصیباروپاخواهدشد،
به همین رو غربی ها بعد از خروج آمریکا از برجام
شاید به سمت ایران سوق پیدا نخواهند کرد .
به عبارتــی خروج آمریــکا از برجام به این
معناســت که ازآن پس توافق هسته ای هیچ
منفعتی برای کشــورمان نخواهد داشت  -در
شــرایطی که حتی پــس از برجام هم برخی
تحریم ها مثل اپلیکیشنهای موبایل علیه ایران
صورت گرفته است -باید بعد از خروج آمریکا
از این برجام ،ایران نیز از توافق کنار بکشد .
هرچه قدر هم اروپاییها و یا روســیه و چین
بخواهند از توافق حمایت کنند کار عقالنی آن
اســت که با خروج ترامپ از برجام ،ایران نیز
دســت به اقدام متقابل بزند .اگر قرار بر خروج
آمریکا از برجام باشد کشورهای اروپایی ،چین
و روســیه باید بتوانند آنقدر به ایاالت متحده
فشار بیاورند تا این کشور پایبندی خودش به
برجام را حفظ کند ،در شرایطی که میدانیم
هیچ یک از کشــورها چنیــن قدرتی ندارند.
بنابراین پایبندی سایر کشورها به برجام پس از
خروج آمریکا نیز فاقد اثرگذاری و فایده است.
اینکه آمریکا از برجام خارج شود ولی روسیه،
چین و اروپا به برجام پایبند باشــند اما عمال
هیچکدامازشرکتهایروسی،اروپایییابانکها
با ایران کار نکنند یک بازگشت به عقب و عمال
بی اعتبار شدن این معاهده است.

آفتاب یزد-گروه سیاســی :نزدیک به  20روز
است که روزمرگی از تگزاس رنگ باخته و در عوض
این شرایط اضطراری است که بر زندگی ساکنان
این منطقه محیط شده است .چهارشنبه ششم
شهریورماه بود که عظیم ترین و سهمناکترین
توفان نیم قرن اخیر ،پایتخت صنعت نفت آمریکا
ِ
را به تسخیر خود درآورد« .هاروی» نام این بالی
طبیعی اســت که جان بیش از  45نفر را گرفته
و قریــب به دو هزار نفر را نیــز بیخانمان کرده
است .این حادثه که در روزهای نخست وقوعش
به شــکلی روزافــزون ویرانی به بار مــیآورد در
سراســر جهان بازتاب گستردهای یافت .در ایران
نیز رســانهها به بیان شرح ما وقع و ارائه آماری از
میزان خسارات و تعداد آسیب دیدگان پرداختند.
توفانهاروی
در این میان برخی نحوه پوشــش
ِ
توســط رســانههای آمریکایی را مورد بررســی
قرار داده و نقد کردهاند .به عنوان نمونه ،روزنامه
صبح نو ،نشریه منتســب به محمدباقر قالیباف
شهردار پیشین تهران ،رسانههای آمریکایی را در
انعکاس توفانهاروی ضعیف شمرده و در سرمقاله
روز دوشــنبه خود چنین نوشته است« :سیل و
توفان در روزها و هفتههای اخیر برخی از ایالتهای
آمریکارادرنوردیدهوموجبآوارگیوبیخانمانشدن
هــزاران نفر و کشــته شــدن دهها نفر شــده
است .در چنین مواقعی ،رســانههای آمریکا که
عادت دارند کوچکترین مشکالت را در اقصی نقاط
عالــم زیر آگراندیســمان برده و بــزرگ نمایی
کنند ،درباره مشکالت عظیم خود کر و کورند و در
برابر مشکالت مردم آمریکا ،تقریباً هیچ واکنشی
از خود نشان نمیدهند ».البته پیرامون این گزاره
باید اظهار داشت که اگر رسانههای ایاالت متحده
اقدام به پوشــش این توفان نمیکردند ،نویسنده
سرمقاله صبح نو چگونه از میزان کشته شدگان
و خسارات ایجاد شــده ،آگاهی مییافت؟! با این
وجود بررسیها حاکی از آن است که رسانههای
آمریکایی به شــکلی بی بدیــل و اعجاب آور به

پوشش اخبار پیرامون توفانهاروی پرداختهاند به
گونهای که حتی نحوه پرداختشان به این بحران،
ســایر حوادث به مراتب مهمتر در دنیا را نیز در
سایه قرار داده است.
از رایگان شدن روزنامه تا پخش زنده شبانهروزی

برای پی بردن به نحوه پوشــش توفانهاروی در
رســانههای ایاالت متحده ،کافی است تا در هر
ساعتی از شبانهروز ،انگشتانمان ریموت کنترل
تلویزیون را لمس کنند و شماره یکی از شبکههای
خبری انگلیســی زبان را وارد نمایند .در چنین
شــرایطی میتوان دریافت که این رسانهها تمام
برنامههای روزمره خود را متوقف کرده و یا به شکل
زنده و مستقیم تصاویر مناطق مختلف تگزاس را
نشان میدهند یا آنکه کارشناسان هواشناسی به
پیــش بینی آب و هوای روزهای آینده این ایالت
میپردازند و یا میزگردهایی برای حل این بحران و
راههای بازسازی ویرانیهای حاصل شده ،با حضور
کارشناسان مربوطه تشکیل میدهند.
آنطور که برایان استلتر( )Brian Stelterگزارشگر
«ســی ان ان» گزارش داده اســت ،سازمانهای
خبری در ایــاالت متحده برنامهریزی کردهاند تا
طوفانهاروی را تنها برای ساعات و روزهای اولیه
پس از وقوع آن پوشش ندهند بلکه برای هفتهها
اقدام به این کار کنند .استلتر در اینباره میگوید
که پیشبینی شده بود توفانی برای مدتی طوالنی
کلیه نواحی جنوبی تگزاس و بخشهایی از ایالت
لوییزیانا را به تســخیر خــود درآ َو َرد .از همین
روی توفانهاروی یــک رویداد بلند مدت برای
خبرنگاران حاضر در منطقه بــه منظور اعالم و
اعالن هشــدارهای رســمیو پوشش پیامدهای
پسازآنبودهاست .برخیخروجیهایخبریملی،
غذا و سایر ضروریات را اندوخته اند چراکه ممکن
است این کارکنان هنگام پوشش سیلهای فراگیر
به این اندوختهها نیاز پیدا کنند.
در ادامه استلتر از وضعیت استقرار خبرنگاران در

این جریان توفان سخن میگوید .بنا به گفته او،
کارکنان برخی اتاقهای خب ِر محلی ،تشکهای
بادی برای خودشــان فراهم کرده بودند و حتی
حیوانات خانگی شــان را با خــود به محل کار
آورده بودند چرا که میدانســتند برای مدتی از
خانههایشان دور خواهند بود.
مایــک لری ســردبیر خبرگزاری ســن آنتونیو
بــه «ســی ان ان» میگوید« :مــا خبرنگاران و
عکاسانمان را در محل وقوع سیل و توفان مستقر
کردیم».
نکته جالب توجه آنجایی است که خبرگزاریها
و روزنامهها در طول دوران وقوع توفان دسترسی
به اطالعات سایتهای خود را رایگان کردهاند تا
کاربرانشــان به شــکل کامل از اخبار مربوط به
توفان آگاهی یابند .شبکههای اینترنتی نیز ساعاتی
اضافه را به پوشش توفان مرکزی اختصاص دادهاند
که گفته میشود اولین توفان اساسی در  50سال
اخیر در ایاالت متحده آمریکاســت که منجر به
تخریب خشکی شده است .گزارشگران تلویزیون
و مطبوعات در طول «ساحل خلیج» در شهرهایی
مثــل «کورپوس کریســتی» و « َگل ِوســتون»
جای گرفتهاند .هیچ کاســتیای به لحاظ تصاویر
زنده وجود ندارد چرا که ایســتگاههای تلویزیونی
محلی بسیاری در مرکز و جنوب تگزاس قرار دارند.
با این حال برخی رســانهها با دقت ،پرسنل خود
را نزدیکی آبراههای هیوســتون و سن آنتونیو
جاهایی که سیل میتواند در روزهای آتی مشکل
بیافریند مســتقر کردهاند .به عنوان مثال شبکه
«ایبیســی» دو ایســتگاه خبری متوازن را در
هیوستون مستقر کرده است.
«سی ان ان» ،فاکس نیوز و شبکه « »MSNBC
 24ســاعته به شــکل زنده و مستقیم تخریب
خشکی توسط توفان را پوشش دادند.
روزنامهها همچون خبرگزاریها تصمیم به پوشش
اخبــار در اینترنت گرفتند .جِ یمیاســتاک ول
ســردبیر ارشد روزنامه خبرهای فوری در نیمروز

جمعه برای پرسنلش نوشت« :خوانندگان ما از ما
انتظار دارند تا تمام هفته توفان را به شــکل زنده
پوشش دهیم».
پوششی فراتر از انتظار

برای پی بردن به چگونگی عملکرد رســانههای
آمریکایی تنها به مشــاهدات عینــی و گزارش
گزارشگر «سی ان ان» اکتفا نکردیم بلکه به سراغ
عبداهلل ناصری ،مدیــر عامل خبرگزاری ایرنا در
دولــت اصالحات رفتیم .ناصری حتی بر این باور
اســت که رســانههای ایاالت متحده به گونهای
پیشــرفته و تمام عیار به پوشــش توفانها روی
پرداخته اند که فاجعه کشتار بیرحمانه مسلمانان
میانمار در سایه این توفان قرار گرفته است .او با
بیان اینکه مهمترین نقش رســانهها در پوشش
حوادث طبیعی ،بیان واقعیت پیرامون آن است،
اظهار داشت« :وقتی حادثهای چون توفان یا زلزله
که حادثهای طبیعی و خدادادی اســت ،به وقوع
میپیوندد ،بیان واقعهای که رخ داده مهم اســت.
بهترین نمونه این موضوع در دوران پس از انقالب
اسالمی ،زلزله «بم» بود .البته بعد از آنکه حادثه
جنگ توسط رسانهها پوشش فوقالعادهای یافت،
زلزله طبیعیای که در شهر «بم» استان کرمان به
آنی اتفاق افتاد با تدبیر بسیار خوبی که رسانهها در
دوره اصالحات به کار بستند ،پوشش گسترده و
فوقالعادهای داشت».
وی افزود« :زمانی از پوشــش فوق العاده صحبت
میکنیــم که هــم عواطف عمومینســبت به
حادثهای جلب شود و هم کمکهای مردمیبرای
حمایت از آســیب دیــدگان جمع آوری شــد.
این اتفاق توســط دولت اصالحات افتاد و افکار
عمومینسبت به «بم» مسئلهدار شد به گونهای
که جمعیت عظیمیبرای کمک برای بازســازی
بم آمدند و مهمتر آنکه سیل کمکهای نقدی و
غیر نقدی روانه بم شد.
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همراهــان و خواننــدگان آفتاب یــزد میتوانند مشــکالت،
دغدغههــا و مشــاهدات خود را در قالب ســوژه بــا روزنامه
در میان گذاشــته تــا خبرنگاران آفتاب یــزد آنها را پیگیری
و منتشــر نماینــد .البتــه تا پیــش از ایــن ســتونهای پیام
مردمیروزنامــه ،منبع مهم و غنی چنین ســوژههایی بوده اما
آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجم تر
از قبل به این مهم بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و
سوژههای خود را از طریق پیامک  3000141428و یا تلگرام
 09213553163ارسال نمایند.

توفان هاروی زندگی برخی از مردم آمریکا را مختل کرده است
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برجام منهای آمریکا
بی اعتبار است

سرمقاله

به قلم سردبیر

شورای شهر تهران نجفی را موظف کرد
ظرف  100روز گزارشی از
آنچه تحویل گرفته ارائه کند

یادداشت

2

شهرهای
زیر زمینی

دکتر سولماز رضایی

الریجانی
و رویای 1400

دکتر علی میرزامحمدی

14

14

برجام منهای آمریکا
بی اعتبار است

شعیب بهمن

1

اگر عارف شهردار بود...

ادامهازهمینصفحه:

همین روزنامههایی که امروز نســبت به انتصابها،
«صمبکم»هستندتاروزقبل،گزارشهایآنچنانیدرمورد
برخی تخلفات مدیران شــهردار سابق ،می نوشتند.
بههرحالتصویریازاینبخشازمدیرانساختهشدهبود
کهتصورنمیشدشهردارجدیدهمینآقایانرابهکار
بگمارد.اماچنینشد.اکنونابهاماینجاست؛یاروزنامههای
فوق گزارش های جعلی نوشته اند و یا جناب نجفی،
بسیاری از موضوعات مدیریتی برایشان اهمیتی ندارد.
به نظر میرســد باید تکلیف این پارادوکس هر چه
زودتر روشن شود.یعنی شهردار جدید توضیح دهند
کــه گزارش های قبلی نشــریات اصالح طلب و
نطق های آتشین رفرمیست های وطنی ،چه نسبتی با
انتصاب های وی دارند .
-3بیاییدتصورکنیماکنونمحمدرضاعارفشهردار
تهران بود و وی چنین انتصاب هایی را انجام داده بود.
آیا به راستی این نشریات به همین راحتی و سادگی
از کنار این انتصابها رد میشــدند؟ قطعا خیر.در
شرایطی که حتی «سخن نگفتن» و«سکوت» عارف
مورد شدیدترین انتقادها و اعتراض ها قرار می گیرد
مشخص است که اگر او شهردار بود اکنون چگونه به
او میتاختند .چه بسا استاد زیبا کالم حکم اعدام وی
راصادرمینمود!اماشهردارجدیدبهواسطهپشتیبانی
رســانههای متعدد یک حزب خاص از وی ،مورد
پرسش قرار نمی گیرد.ممکن است همین موضوع
مایه و آغاز انحراف باشد.شهردار سابق هم به لطف
برپا کردن یک امپراطوری رسانه ای به راحتی از کنار
ابهامات و سواالت می جست.
-4اسم عارف آمد تا این نکته عرض شود؛ معیارها،
شاخصها و آرمانها نباید فدای اشخاص شوند.
اصولها «باقی» هســتند اما افراد «فانی» .شایسته و
ِ
عارف اصالح طلب
بجاست با همان معیارهایی که
نقدمیشودنجفیِ کارگزارانینیزموردنقدقرارگیرد.
نباید به واسطه برخی موارد زودگذر از کنار اشتباهات
فعلی وی رد شد.این انتصاب ها برخی سواالت و
ابهامات را ایجاد نموده است که الزم است درباره آن
توضیح داده شود.

