اولین واکنش رس�می حس�ن روحان�ی به موج جدی�د هجمهها به دول�ت وی پس از دس�تور ترامپ
با مرور بخشی از تاریخ و سخنرانی خاطرهانگیز امام راحل در مورد ماجرای مک فارلین ابراز شد

این تذهبون؟!
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اولین دور مذاکرات ایران و اروپا درحالی انجام ش�د که رهبران اروپا س�یگنال مثبت
می فرستند اما کمپانیهای غربی در تردید روزافزون هستند .موگرینی گفته نهایت
تالش های سیاسی میشود .ظریف هم میگوید اروپا از منافع خود دفاع میکند

مذاکره بدون خیالبافی
یادداشت فریدون مجلسی کارشناس بینالملل و دیپلمات سابق را
در اینباره بخوانید :برجام واکسن نبود

مذاکرات جدید میان ایران و اروپا برسر حفظ برجام درحالی آغاز
شده است که پیشبینی چشمانداز این گفت و گوها دشوار است.
ف��ارغ از اینکه اروپا چگونه با تحریم ه��ای ایاالت متحده مواجه
خواهد شد ،موضوع دیگر راهبرد سیاست خارجی در ایران است.
دو دیدگاه در تصمیم س��ازی های سیاست خارجی ایران مسلط

درگذشت گوینده توانمند و با سابقه صداوسیما
که  9سال قبل ،از این رسانه برای همیشه خداحافظی کرد

سکوت افشار ابدی شد
بازتاب فوت قاسم افشار در فضای مجازی؛
مجری باشرف
صفحات  9و 10

اس��ت که در برخی موارد با یکدیگ��ر پارادوکس دارند .می توان
گفت تمام کش��ورهای جهان از سیاست خارجی واحدی تبعیت
می کنند که از س��وی دولت ها اعالم می ش��ود .در همین راستا
دولت بر تمام پایگاه های اجرایی که تضمین کننده قدرت بهشمار
می رود مسلط است .اما در ایران...
صفحات  2و 12

ابراهیم حاتمیکیا:

ممنوعالخروجی
پناهی را
درک نمیکنم

صفحه 10

آفتاب یزد گزارش میدهد

خودکشیهایی
که از نظرها دور ماند
4

امید مافی

آفتاب اقتصادی گزارش میدهد

همکاری برخی شعب بانکی
با واسطههای ارزی!
1

یاد

برای صدایی که
کات شد!

روزنامه نگار

آن س��الها ک��ه هن��وز به ق��در ام��روز از جام ج��م نبریده
بودیم،یکی بود که البالی اخبار س��وزناک جنگ ،با صدایش
بر دلهایمان مینشست.درس��ت وقتی دلگی��ر و تنها بودیم
یکی با جاافتادهترین نوع بیان غربت تمام دنیا را برایمان کادو
میکرد.یکی که حسرت شنیدن صدایش در آستانه میانسالی
بر دلهایمان ماند.یکی که رفت به پستوی تنهایی و هیچ کس
از سوز درون و حرمان و غمهایش حتی یک سطر کتابت نکرد.
حاال در آخر این اردیبهش��ت لبالب از اتفاق،خبر مرگ مردی
که س��الها پیام رسان خبر بود به دستمان رسیده.مردی که
با ناسپاس��یها کنار آمد و در این سالهای آخر باور کرد که
که دیگر به بودن او در رسانه مثال ملی هیچ احتیاجی نیست.
چند عکس خاطره انگیز در گوگل و چند کلمه درباره ایست
قلب��ی او که روزگاری تا نوک م��یزد به واژهها ،ما در عنفوان
خردس��الی پای تلویزی��ون المپی میخکوب میش��دیم و با
شنیدن صدای مخملیاش کیف میکردیم.
قاس��م افش��ار با کوله باری از غصه و دلتنگی در بهار رفت و
فعلهای بی برگشت را روی خروجی خبرگزاریها نشاند.شاید
به اتکای خاک س��رد چند روز دیگر اصال کسی به یاد نیاورد
مردی را ،که خود خبر بود و برای یک بار زندگی کردن چقدر
زجر کش��ید و چه خون دلها خورد از دس��ت این جماعت
اندوه پرست!
گوینده خبر دهه شصت اما در حالی رفته که صدایش به طرز
غریبی در ما جا مانده اس��ت.ما نسل غوطه ور در گذشته که
همان دو شبکه نصفه و نیمه را به تمام این شبکههای چیپ
ترجیح میدادیم.
خداحافظ آقای نوستالژی.حاال میتوانی یک دل سیر بخوابی
و به این بیندیشی که تنها غنودن است که میماند ،نه صدایت
که مث��ل آب خوردن کات��ش کردند و با هم��ان خندههای
روتین کنارت گذاش��تند.حاال سکوت دسته گلی است میان
حنجرهات .بهتر که نیستی در این محنت آباد .نبودنت تا اطالع
ثانوی همه جای شهر هست...باور کن.

صادق رشیدی فرد

دانایی فر در گفتوگو با آفتاب یزد درباره انتخابات عراق:

شورای شهر قول پیگیری داد

3

4

اتفاق شوک آوری
رخ نداده است!

نقد

زخمی
بر گونه اساطیر

مهندس معمار

ب��ه قول یک ضرب المثل عام��ی  :هر کس از هر جایی که نان
درمیآورد ،خانه و خانواده اش نیز همانجا میبرد.
براستی اینگونه است ،در شمال کش��ور  ،در شالیزارها و باغات
خانههاییمیبینیمکهنهویالهستندونهاقامتگاهفصلیوموقت،
آنجا خانههایی اس��ت که خانوادهها در آنجا سالهاس��ت زندگی
میکنند .با توجه به درآمدزایی آن زمین و آن ش��الی برای آن
خانواده و با توجه به نظم ارگانیک جوامع سنتی ،آنها دریافته اند
که میبایست به صورت پراکنده و خانه  -شالیزار زندگی کنند .
در نظ��ام سیاس��ت نیز اینگونه اس��ت ،دولته��ا در مواضع و
موقعیتهایی که احس��اس میکنند برایشان مهم است اعم از
اقتصاد و فرهنگ و دیپلماسی و  ...ارکانهایی به وجود میآورند
تا بتوانند بر آنها نظارت کرده و یا درآمدزایی کنند .
کش��وری به مانند ایران وزارت نفت دارد و کوبا وزارت شکر  ،و
مالزی و ترکیه وزارت توریسم .
به همین راحتی .آری هر کس ،هر کشور و هر دولتی به میزان
ارزشی که برای عاملی قائل باشد برای آن جایگاه قائل است و در
دولتها ،جایگاهها را وزارتخانه مینامند .
بس��یار قابل پیش بینی اس��ت که تا  100سال آینده نه نفتی
داریم و نه گازی ،فرش ما را نیز ترکها و افغانها و البته چینیها
کپی زده و در حال بافتن هستند ،میگو و خاویار نیز با بهترین
کیفیت در دریاها و دریاچههای مصنوعی دیگر کشورها در حال
تولید است ،زعفران نیز که قصه خود را دارد  ،از چین تا اسپانیا
صادرکننده شدهاند .حال چه مانده است برای این فالت خشک
و بیآب ،جز مقداری طبیعت و مقدار بسزایی معماری تاریخی
و البته مراسم آیینی .
براستی اگر نمایندگان مجلس دیدی «آخر بین» داشته باشند،
تاس��یس وزارت میراث فرهنگی را به روی چشم گذاشته و از
آن حمایت خواهند کرد تا برای اعصار آینده سرمایهای ماندگار
و میراثی بی همتا باقی بگذارند .و اال دولتها همواره از س��رمایه
خواهند خورد و نهایتا چیز دیگری باقی نمیماند.

آقایجلیلی!
اطالعاتغلطندهید

حمیدرضا شکوهی

رفتارشناس

آقای سعید جلیلی که چندی است به موضوعات نفت و پتروشیمی
هم عالقه مند ش��ده ،هرگاه مشکلی در حوزه اجرای برجام ایجاد
میش��ود ،وارد عرصه میش��ود و با سخنانی که بر پایه فرضیات
و تصورات ش��کل گرفته ،اطالعاتی غلط ارائه میدهد که اگر در
مورد آن توضیح داده نشود ،شاید این تصور ایجاد شود که آنچه او
گفته صحیح است .در تازه ترین نمونه ،آقای جلیلی در نخستین
جشنواره طرح ملی بسیج همگام با کشاورز گفته « :آمریکاییها
دلشان را خوش کرده اند که ما توانستیم تحریم نفتی ایران را به
حالت قبل برجام بازگردانیم .یادشان رفته است که مرداد  ۹۲وقتی
ک��ه به گفته غربیها تمامی تمهیدات را برای تحریم نفتی ایران
بهکار برده بودند ،ایران توانست بیش از  ۱.۵میلیون بشکه نفت با
قیمت باالی  ۱۰۰دالر بفروشد ».او و سایر منتقدان برجام ،پیش از
این هم ادعاهایی مشابه مطرح کرده و حتی این سخن را که فروش
نفت ایران قرار بود به صفر برسد ،رد کرده اند.
از سخن آخر آقای جلیلی شروع میکنم  :بر اساس آمار رسمی،
فروش نفت ایران در سال  ۹۲که آخرین سال دولت احمدی نژاد
بود ،کمتر از یک میلیون بشکه در روز بود ،نه یک و نیم میلیون
بش��که .هم تولید و هم صادرات نفت ای��ران در دوره اوج گرفتن
تحریمها ،به شدت کاهش یافت .بطوریکه تولید نفت ایران از ۳.۶
میلیون بشکه در روز در سال ،۱۳۹۰به میانگین ۲.۷میلیون بشکه
در روز در س��ال  ۹۲کاهش یافت و به تبع آن صادرات نفت ایران
نیز از  ۲.۵میلیون بشکه نفت در روز در سال  ،۹۰به حدود ۹۰۰
هزار بشکه در سال  ۹۲کاهش یافت که باید به این کاهش صادرات،
دردسرهای دریافت پول از مشتریان و ظهور پدیدههایی همچون
بابک زنجانی را هم اضافه کرد.
ام��ا این تمام ماجرا نبود .تولید و صادرات نفت ایران درس��ال ۹۲
همچنان روند نزولی داشت و این که گفته میشود اگر برجام نبود
صادرات نفت ایران به صفر میرسید ،یک ادعای غیر واقعی نیست
به دو دلیل :
اول آنکه آمار نزولی تولید و صادرات نفت ایران در سالهای  ۹۰تا
 ۹۲به خوبی گویای روند س��ریع کاهش تولید و صادرات اس��ت.

سیاست روزنامه آفتاب یزد
گران نکردن است
همراهان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشکالت ،دغدغهها
و مش��اهدات خود را در قالب س��وژه با روزنامه در میان گذاشته
ت��ا خبرنگاران آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتش��ر نمایند .البته
تا پیش از این س��تونهای پی��ام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی
چنین سوژههایی بوده اما آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمیخود
در نظر دارد منس��جمتر از قبل به این مهم بپ��ردازد .خوانندگان
محت��رم میتوانند ایدهها و س��وژههای خ��ود را از طریق پیامک
 3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

یادداشت

یاریمان کنید

قدم زدن در تهران
پولی شد؟
وقتی صادرات نفت ایران در مدت دو س��ال ،به یک سوم کاهش
مییابد ،پیشبینی کاهش بیشتر روند تولید و صادرات با توجه به
تحریم نفتی ایران که آن ماهها ،در حال شدت گرفتن بود ،چندان
دشوارنیست.
اما دلیل دوم ،دلیل مهمتری است که یک بار محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه به طور ش��فاف درباره آن گفته بود « :اگر توافق
ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود ما امروز با صادرات نفت صفر
مواجه بودیم ».اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند
نگاه کنند که چگونه فروش نفت ما را از  ۲.۵میلیون بشکه در مدت
دو سال به  ٩٠٠هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت
ایران را به  ٩٠٠هزار بشکه رساند ،میتوانست در چند ماه فروش
نفت ما را بیشتر کاهش دهد .مخصوصاً در بدو ورود دولت تدبیر و
امید به مسئولیت ،قانون جدیدی تصویب شده بود که بر اساس آن
فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان
محل ظالمانهای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.
جالب اس��ت که منتقدان دولت ،این ادعای ظریف را با استناد به
قوانین تحریمی ایران که در سال  ۲۰۱۲در آمریکا تصویب شده
زیر س��وال میبرند و مدعی میشوند که در آن قوانین تحریمی،
درباره میزان کاهش خرید نفت از ایران عددی قید نش��ده است.
درحالیکه قانونی که ظریف از آن سخن میگوید مربوط به سال
 ۲۰۱۳اس��ت .مجلس نمایندگان امریکا روز چهارشنبه  ۹مرداد
 ،۱۳۹۲یعن��ی چند روز پی��ش از روی کار آمدن دولت روحانی،
قانونی را تصویب کرد که هدف آن کاهش یک میلیون بشکه از
صادرات نفت ایران در روز اس��ت .در آن زمان صادرات نفت ایران
حدود  ۹۰۰هزار بشکه در روز بود و این قانون عمال صادرات نفت
ایران را صفر میکرد .اما برجام نه تنها مانع از صفر شدن صادرات
نفت ایران شد ،بلکه با برجام ،ایران جایگاه خود را در بازار جهانی
نفت به دست آورد .حال که برجام با نقض عهد دونالد ترامپ مواجه
شده که نه فقط به برجام ،بلکه به تمامی تعهدات آمریکا در یونسکو
و توافقنامه پاریس و پیمان تجاری اقیانوس آرام هم پشت پا زده،
و البته با واکنش اغلب کشورهای دنیا مواجه شده ،انصاف نیست
دستاوردهای برجام را کوچک کرده و با اطالعات غلط ،ذهن افکار
عمومی را مغشوش کنیم .زیبنده آن است که جریانهای مختلف
در این ش��رایط به دولت کمک نموده تا با تدابیر ویژه ترفندهای
آمریکا بی اثر شود.

کمتر کسی است که از نرخ کاغذ باخبر نباشد و اما خیلیها نمیدانند
که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اصال و ابدا از رسانههای تاثیرگذار
حمایت نمیکند .رگ حیات روزنامهها آگهی است که آن هم به دست
چند دالل افتاده و گویا برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان
حامی اصلی رسانهها ،بود و نبود رسانههای تاثیرگذار و مردمی چندان
تفاوتی ندارد.
س�خت تالش میکنیم همچنان وضعیت اقتصادی م�ردم را مدنظر
داشت ه باشیم.
سیاستروزنامهآفتابیزدگراننکردناستاماانتظارداریمخوانندگانی
که میتوانند چند نسخه روزنامه تهیه کنند و به دوستان و آشنایان
خ�ود هدی�ه بدهن�د ی�ا آن�ان را تش�ویق ب�ه خری�د و مطالع�ه
روزنام�ه نماین�د .ای�ن تنه�ا خواس�ته ماس�ت ک�ه همچن�ان
بتوانی�م در ای�ن مس�یر ،مس�تقل و منتقلکنن�ده حرفه�ای
بط�ن جامع�ه و م�ردم باش�یم .م�ا نی�ز منتظ�ر ایدهه�ای ش�ما
مخاطبان محترم میباشیم.

سرمقاله

نامهای برای
رئیس صدا و سیما

یوسف خاکیان

روزنامه نگار

غمگین��م ،خیل��ی غمگین ،ب��رای اینک��ه آدما،
مخصوصا آدمای خاص تا وقتی زنده ان کسی نه
حالشونو میپرسه و نه اصال بهشون فکر میکنه،
اما وقتی خبر میرسه فالنی مرد ،سیل پیامهای
تس��لیت و تاسفه که از در و دیوار هر جایی که
وایستادی و نشستی و خوابیدی میره باال .همه
میشن رفیق فابریک اون بنده خدا که مرده و اون
عزیز تازه سفر کرده میشه عزیز اندرعزیز همه.
حاال هم حکایت قاسم افشار گوینده پیشکسوت
تلویزیونه که  9س��ال تمام سکوت اختیار کرد
و ل��ب از لب باز نکرد و هیچکس نگفت برادر
من تو چرا سکوت کردی؟ چی شد که سکوت
کردی؟ چ��ه بالیی س��رت اومد که س��کوت
کردی؟اصال چ��را از تلویزیون اومدی بیرون؟
چرا کارتو ول ک��ردی؟ حاال االن داری چیکار
میکنی؟ چجوری زندگیتو میگذرونی؟ تو که
اینهمه س��ال واسه تلویزیون کار کردی و سابقه
جمعکردی و یه دفه گذاشتی رفتی از چه راهی
نون در میاری میخوری؟ یه بار شد این بنده خدا
رو بخاطر اینهمه سال خدمت صادقانه صداش
کنید تلویزی��ون تو یکی از این هزاران برنامهای
که  24س��اعته به خورد م��ردم میدید و نصف
بیشترشون دوزار نمیارزن ،ازش تقدیر و تشکر
کنید و به واسطه این کار خاطرات نوستالژیک
مردم رو زنده کنید؟ حاال که مرده یادتون افتاده
که ایشون یه زمونی تو تلویزیون اخبارگو بوده؟
هنوز کفن ناصرچش��م آذر خشک نشده که تو
تلویزیون ممنوع الورودش کرده بودید و وقتی
از دنیا رفت واس��ش پیام تسلیت نوشتید ،این
کار ش��ما چه فای��دهای داره؟ چه باری از روی
دوش اون بن��ده خدا و بازماندههاش برمیداره؟
ش��ما که تو زمان حیاتش ی��ادی ازش نکردین
حاال این مویه کردنتون برای مرگش چه معنیای
میده ؟ به خدا اگر پیام تسلیت ندید کسی نمیگه
چرا پیام ندادید .کسی نبودن رو نمیبینه ،چون
ش��ما با رفتارایی که میکنید همیشه برای مردم
مثل فونت بولدشدهاید توی روزنامه .بهتر نیست
سکوت اختیار کنید و تو سکوتتون به رفتارتون
فکر کنید.

