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سیاسی

عارف :نتوانستیم از ظرفیت دوم خرداد استفاده کنیم
عارفرئیسفراکسیونامیددردیدارباهیاتراهاندازیبنیادامیدایرانیانگفت:درشرایطیکهحماسه
دوم خرداد میتوانست ظرفیت اجتماعی خوبی برای گفتمان اصالحات ایجاد کند اما نتوانستیم از این
ظرفیت به درستی استفاده کنیم و خالء نهادهای مدنی برای ایجاد اتاق فکری برای گفتمان اصالحات
به شدت احساس میشد.به گزارش ایسنا ،وی تاکید کرد :معتقدم ماندگاری نظام با ماندگاری گفتمان
اصالحات یکی است و راهحل برخی چالشهای درون نظام را گفتمان اصالحات میدانم.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

دیپلماسی
روحانیدرتماستلفنیرئیسجمهورترکیه:

اقداماتجنایتکارانه اخیر
ملت فلسطین را متحدتر از
گذشته خواهد کرد

حجتاالســام والمسلمین حســن روحانی
در تمــاس تلفنی بــا رجب طیــب اردوغان،
رئیسجمهور ترکیه بــا وی گفت :اقدام دولت
آمریکا در انتقال سفارتخانه خود به قدس شریف،
غیرقانونی و موجب تحریک مردم فلسطین و
ناراحتی سایر مسلمانان بود .روحانی با تاکید بر
اینکه کشورهای اسالمی باید یکپارچه علیه این
تحرکات ضد بشــری ایستاده و آن را تبدیل به
فرصتی برای انسجام بیشتر کنند ،تصریح کرد:
مطمئنا اینگونه اقدامــات جنایتکارانه ،ملت
فلسطین را متحدتر از گذشته کرده و واقعیت
نیات آمریکا را برای جهانیان روشن میکند .به
گزارش ایلنا ،رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور
ترکیه نیز در این گفتوگوی تلفنی ،جنایت اخیر
رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین را
تاسفبرانگیز دانست و بیان کرد :این کشتار رژیم
صهیونیستی در نتیجه اقدامات بدون فکر دولت
آمریکا بوده و باعث ترغیب آنان به جنایتگری
شده است.

انرژی

توتال:

اگر از آمریکا
معافیت دریافتنکنیم
از پارس جنوبی کنار میرویم

شرکت «توتال» فرانسه با صدور بیانیهای اعالم
کرد :دیگر تعهد تازهای در قبال پارس جنوبی
نمیپذیریم .به گزارش تسنیم ،در این بیانیه
تأکید شد :توتال در موقعیتی نخواهد بود که
پــروژه فاز  11پارس جنوبــی را ادامه دهد و
مجبور خواهد بود تمام فعالیتهای مربوطه را
پیش از  4نوامبر  2018متوقف کند ،مگر آنکه
مقامهــای ایاالت متحده با حمایت مقامهای
فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه
این پــروژه ،به توتال اعطا کنند .این معافیت
تحریمی پــروژهای باید از شــرکت در برابر
هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایاالت متحده،
محافظت کند.این شــرکت با اشاره به اینکه
 90درصد تبادالت مالیاش از طریق بانکهای
آمریکایی است و سهامداران آمریکا  30درصد
سهامش را در اختیار دارند ،گفته است« :توتال
همیشه روشن بوده است که نمیتواند در معرض
تحریمهایثانویهقراربگیرد».
توتال میگوید تاکنون در پارس جنوبی کمتر
از  40میلیون یورو هزینه کرده است.

مکث

درخواست وکیل ترامپ
از سرمایهگذار قطری

روزنامه انگلیسی دیلی میل در گزارشی فاش
کرد ،وکیل شــخصی دونالــد ترامپ پس از
پیروزی این رئیسجمهوری در انتخابات از یک
سرمایهگذار قطری درخواست میلیونها دالر
پول نقد کرده بود.به گزارش ایسنا ،دیلی میل
گزارش داد ،مایکل کوهن ،وکیل شــخصی
دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری آمریکا به این
سرمایهگذار در جلسه برج ترامپ گفته بود این
پول را به اعضای خانواده رئیسجمهوری آمریکا
میدهد و وزیر خارجه قطر هم آنجا بوده است.
منابع مطلع هم گفتند که این سرمایهگذار که
دســامبر  ۲۰۱۶با کوهن در برج ترامپ دیدار
کرده ،تاکید داشته که وکیل ترامپ این پولها
را برای اعضای خانواده ترامپ میخواسته است.
احمد الرومیحی ،یک دیپلمات ســابق قطری
است که مسئول سرمایهگذاری  ۱۰۰میلیارد
دالری قطر بوده و به این منابع گفته است که
این درخواست را نپذیرفته بود.

بینالملل

هزینه پنج میلیون دالری
برای حفاظت از آسانژ

گزارشهــای رســانهای حاکی از آن اســت
که اکــوادور دســتکم پنج میلیــون دالر
در  23عملیات جاسوســی بــرای حمایت و
حفاظت از جولیان آســانژ ،بنیانگذار سایت
افشــاگر ویکیلیکــس که در ســفارت این
کشور در لندن پناه گرفته هزینه کرده است.
بــه گزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،اســنادی که به دســت روزنامه
گاردین رســیده افشــا میکند کــه اکوادور
میلیونها دالر برای یــک عملیات اطالعاتی
محرمانــه تحت عنوان "عملیــات مهمان" و
اســتخدام ماموران مخفی بــرای نظارت بر
مالقات کنندگان آســانژ ،کارمندان سفارت
و پلیس انگلیس هزینه کرده اســت.به عالوه
تحقیقات مشترکی که توسط روزنامه گاردین و
رسانه فوکوس اکوادور انجام شده نشان داد که
این عملیات از سوی رافائل کورآ ،رئیسجمهور
ســابق اکوادور و ریکاردو پاتینــو ،وزیر امور
خارجه سابق این کشور تایید شده بود.

الیاس حضرتی عضو کمیســیون اقتصادی در نطق
میان دســتور در جلســه علنی مجلس در خصوص
خروج آمریکا از برجام بیان کرد :در شــرایط کنونی
تالش برای حفظ توافــق برجام بدون حضور آمریکا
یک هدف مهم برای جمهوری اســامیایران است.
برجام یک توافق دو جانبه میان ایران و آمریکا نیست که اکنون با
خروج آمریکا ملغی شده باشد .این توافقنامه به صورت چندجانبه
تنظیم شــده است و از حمایت ســازمان ملل برخوردار است و

طرحشکایتحقوقیعلیهآمریکابهعنوانطرفناقضبرجامپیگیریشود

چندین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را تعلیق
کرده اســت .بنابراین نباید ما اجازه دهیم چنین
توافقی بدون پشــتوانه کارشناسی و عکسالعمل
احساسی تعلیق شود .به گزارش ایسنا ،وی تصریح
کرد :مذاکره با کشــورهای باقیمانــده در برجام
به منظور گرفتن تضمین الزم برای وفاداری آنها به مفاد برجام
بایــد با تدبیر ادامه یابد .طرح شــکایت حقوقی علیه آمریکا به
عنوان طرف ناقض برجام باید پیگیری شود .در این شرایط خروج

فوری ایران از برجام تکمیل پروژهای است که آمریکا و اسرائیل
و عربستان آن را شروع کردند .هوشیاری انقالبی ایجاب میکند
در زمین آنها بازی نکنیم حتی اگر کشــورهای اروپایی در کنار
آمریکا قرار بگیرند و دســتاورد جمهوری اسالمیاز برجام ناچیز
باشــد ،بازهم باید تعلیق تعهدات را جایگزیــن خروج از برجام
کرد تا این ســندی که مفاد آن به نفع ایران است از نظر حقوق
بینالمللی معتبر باقی بماند و بازگشــت به آن در شرایط دیگر
امکانپذیر باشد.

اولین دور مذاکرات ایران و اروپا درحالی انجام شد که رهبران اروپا سیگنال مثبت میفرستند اما کمپانیهای غربی در تردید روزافزون هستند.
موگرینی گفته نهایت تالشهای سیاسی میشود .ظریف هم میگوید اروپا از منافع خود دفاع میکند

مذاکره بدون خیالبافی

آفتاب یزد -گروه سیاسی« :نمیتوانیم هیچ سفارش
جدیدی از ایران بگیریم .باید واقعیت سیاســی را
بپذیریم .من نگران نیستم ،حجم فعالیت ما در ایران
خیلی محدود است .باید بین منافع و ارزشهایمان
تعادل برقرار کنیم» این توئیت از مدیرعامل شرکت
آلمانی زیمنس میتواند بــه دومینویی از پیروی
شــرکتهای اروپایی از تحریمهــای آلمان منجر
شود؟! ولی اهلل ســیف رئیس بانک مرکزی ایران
در لیســت تحریمهای وزارت خزانه داری ایاالت
متحده قرار گرفت! استارتی برای افزایش دامنهها
بــه تبادالت بانک مرکزی؟! اگــر این خبرها را در
کنار گام اول میــان اروپا و ایران برای بقای برجام
قرار دهیم پیچیدگیهای چند ماه آینده بیشــتر
روشن میشود .سه شنبه شب محمد جواد ظریف
بــا وزرای خارجه بریتانیا ،فرانســه و آلمان دیدار
کرد .فدریکا موگرینی نیــز با وزیر خارجه ایران و
همچنین در نشستهای چهار جانبه حضور داشت.
از بسته پیشــنهادی اروپا خبری در دست نیست.
به نظر میرسد این بسته و محتویات آن قرار است
در تهران مورد بررســی قرار گیــرد .وزیر خارجه
ل بافی نیستیم که اروپا
ایران گفته «:ما دنبال خیا 
رابطهاش را با آمریکا به هم بزند .نه چنین چیزی
امکانپذیر اســت و نه اروپاییها خودشان چنین
حرفی میزنند؛ بلکه دنبال این هستیم که اروپا از
منافع خــودش دفاع کند ».ظریف در ادامه افزوده
است«:در جلسه دیروز در مورد اقدامات آمریکا برای
بیاثر کردن مذاکرات ایران با اروپا صحبت کردیم
البته ما در چارچوب واقعیات صحبت میکنیم .اروپا
متحد آمریکاییهاست و اروپا قرار نیست روابطش
را بــا آمریکا کنار بگذارد اما در شــرایط کنونی با
سیاستهایی که ایاالت متحده مخصوصا شخص
آقای ترامپ اتخاذ کرده است االن برای اروپا زمان
این است که ببیند چگونه منافع خودش را دنبال
کند ».او ادامــه داد« :اروپا و آمریکا در موضوعاتی
دارای اشتراک و در موضوعاتی اختالف دارند؛ فعال
موضوع ایران موضوعی اســت کــه مورد اختالف
آنها اســت؛ معنیاش این نیست که آمریکا و اروپا
فردا با هم درگیر میشــوند کما اینکه سالها در
مورد موضوعات دیگر با هم اختالف داشــتند اما
اروپاییها خط خود را دنبال کردند و آمریکاییها
خط خودشــان را .ظریف در بخش دیگری از این
گفتوگو خاطرنشــان کرد که تا چند هفته آینده
منافع ایران از برجام مشخص میشود .ظریف ادامه
داد« :فعال فهرستی از کارهایی که باید انجام شود
تهیه شده است و همه آنها نیاز دارد تا عملیاتی و
جزئی شود تا براساس آن بتوانیم تصمیم بگیریم
که چه مقدار برجام میتواند منافع ایران را تضمین
کند».

| مطهرنیا تاکید کرد:
«اما از یک نکتــه نباید غافل
شــد ،در این روزها بارها شنیده
شده که اگر منافع ایران در برجام
حفظ نشود از آن خارج میشویم».
«درحالی موضــوع منافع مطرح
میشود که باید تاکید کرد منافع
امری نسبی اســت .در واقع این
گزینه که اگــر منافعمان تامین
نشود خارج میشــویم گزارهای
صحیح است اما باید مقایسه شود
که آیا اگر خارج شــویم منافع
بیشتری بدست خواهد آمد؟»
جــال میرزایی نماینــده مردم ایــام در نطق
میان دستور خود گفت :امروز کشور با مشکالت
متعددی مواجه است و در کنار این مشکالت ما
قابلیتها و ظرفیتهایی داریم اما علیرغم استفاده
از برخــی ظرفیتهــا هنوز برخــی از چالشها
به قوت خودباقی اســت .ما در اداره کشــور با دو
دیدگاه مواجه هســتیم که یک دیدگاه میگوید
رویکــردش توجه به ظرفیتهای داخلی اســت
و دولــت و اصالحطلبــان را متهم میکند که به
ظرفیتهای داخلی بی توجه هستند .همچنین
مروری بر مواضــع جریان منتقد دولت در رابطه
با برجام نشان میدهد که این گروه معتقد است
اروپاییها نمیتوانند مستقالنه تصمیم بگیرند و به

| محسن جلیلوند:
همانگونه کــه موگرینی گفت
آنها نمیتواننــد تضمین حقوقی
یا اقتصادی بدهند چرا که باالی
هشتاد درصد اقتصاد اروپا تحت
تسلط شرکتهای خصوصی است
و رهبران اروپا نمیتوانند فشــار
بیاورند چون هر شرکت یا بانک
وقتی محاســبه ریسک تجارت
با تهــران را در نظــر میگیرد
از چنیــن رابطــه ای صرف نظر
میکند .این درحالی است که تا
حدودی دولتها نمیتوانند ضرر
شرکتهای خصوصی را از بودجه
عمومیو دولتی پرداخت کنند

نهایت تالش اما بدون تضمین!

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا بامداد چهارشنبه در کنفرانس خبری پس از
نشست وزیران امور خارجه ایران و سه کشور اروپایی
بعالوه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت« :ما پایبندی
خود به تعهداتمان و اجرای کامل برنامه جامع اقدام
مشــترک (برجام) که در قطعنامه  2231شورای
امنیت ســازمان ملل نیز تصویب شد را به عنوان
یک عنصر کلیدی در معماری منع اشاعه هستهای
جهان و یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک بار دیگر
مورد تاکید قــرار میدهیم ».او گفــت« :پس از
خروج آمریکا از توافق هستهای و در حالی که این
توافق هنوز با ایران برقرار اســت ،با شرایط دشوار
و پیچیدهای مواجه هستیم .اکنون بحث پایبندی
جدی ایران و کشــورهای اروپایــی برای عمل به
تعهدات تعیین شده در توافق بر اساس حسن نیت
دوجانبه مطرح اســت ».موگرینی در ادامه گفت:
مسئله نخســت حفظ و تقویت روابط اقتصادی با
اروپا است و دومین مسئله ادامه جریان نفت و گاز
و مشتقات آن و تولیدات پتروشیمیو مواد مرتبط
با آن است .سومین مسئله معامالت بانکی موثر با
ایران است .چهارمین موضوع ادامه روابط در زمینه
حمل و نقل دریایی ،هوایی و ریلی با ایران اســت.
پنجمین موضوع اعتبــارات صادرات و بیمه مالی
در زمینه تجاری برای تسهیل همکاری اقتصادی
و مالی اســت .مسئول سیاســت خارجی اتحادیه
اروپــا بیان کرد :اجرای تفاهمنامههای مشــترک
و قراردادهای شــرکتهای اروپایی و شرکتهای
مشــابه ایرانی ادامه مییابد .ما با یکدیگر برتعهد
مشترک خود برای ادامه اجرای تمامیبخشهای
توافق هســتهای با ایــران همراه با حســن نیت
و بهطور سازنده تاکید کردیم .ما هفته آینده نشست
مشترک در وین در سطح معاونان وزرای خارجه یا
روسای سیاسی خواهیم داشت .ما در روزهای آینده
به همکاری در این مسیر ادامه خواهیم داد .مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفته است:
«نمیتوانم درباره ضمانتهای حقوقی یا اقتصادی
صحبت کنم ،اما میتوانم درباره کار جدی ،مصمم
و متعهد از سوی طرف اروپایی و همچنین طرف
ایرانی برای حفظ تعهداتمان حرف بزنم».
پلیس خوب و بد؟

هرچنــد بــه نظــر میرســد آنچه از نشســت
برجامیایران و اروپا رسانه ای شده صرفا کلیات
اســت که قابل قضاوت نیســت امــا همچنان و

بعد از این نشســت ســوال اساسی این است که
اروپاییهــا تا چه حد میتواننــد پای توافقی که
خود از مهمترین بازیگران شکل گیری آن بودند،
بمانند .در همین زمینه یک استاد دانشگاه معتقد
است همچنان اختالفات میان غرب و ایران برسر
موضوعات غیر هســتهای امری مهم خواهد بود.
محسن جلیلوند به «آفتاب یزد» گفت« :به نظر
میرســد اروپا نقش پلیس خوب را بازی میکند
و آمریکا پلیــس بد اما آنچه غــرب در مجموع
به دنبال آن اســت اینکه بعد از کش و قوسهای
مختلف اختالفات خود بر سر دیگر مسائل را حل
کند ».او تصریح کــرد« :همانگونه که موگرینی
گفت آنها نمیتوانند تضمین حقوقی یا اقتصادی
بدهند چرا که باالی هشــتاد درصد اقتصاد اروپا
تحت تسلط شرکتهای خصوصی است و رهبران
اروپا نمیتوانند فشار بیاورند چون هر شرکت یا
بانک وقتی محاسبه ریســک تجارت با تهران را
در نظر میگیرد از چنیــن رابطه ای صرف نظر
میکند .این درحالی است که تا حدودی دولتها
نمیتوانند ضرر شرکتهای خصوصی را از بودجه
عمومیو دولتی پرداخت کنند ».این کارشــناس
مســائل بین الملل ادامه داد«:بــه عنوان مثال
در دوره تحریمیقبــل از برجام وقتی یک بانک
انگلیســی با ایران تجارتی در سطح  14میلیون
دالر داشــت ،ایــاالت متحده بانــک مذکور را
 70میلیون دالر جریمه کرد ».وی افزود« :هرچند
از جزئیات نشســت ایران و اروپا خبری در دست
نیست اما باید در نظر داشت که در نهایت اگر قرار
به انتخاب باشــد اروپاییها منافع تجاری خود را
در نظر میگیرند ».او در پایان گفت« :واشنگتن
بیش از هر چیز بخش نفت و بانک مرکزی ایران
را هدف قرار داده است با توجه به افزایش تولید
نفت شــیل آمریکا و همچنین آمادگی عربستان
برای افزایش تولید به نظر میرسد همانگونه که
ترامــپ توئیت کرد آنها نگرانی بابت کاهش نفت
ایران در بازارهــای جهانی ندارند هرچند ممکن
است فروش نفت ایران امکانپذیر شود اما به دلیل
تحریمهای بانک مرکــزی پول نفت قابل وصول
نباشد .این در واقع ســناریویی است که آمریکا
میخواهد بین  90تــا  180روز آینده عملیاتی
کند».
یک پرسش کلیدی

بــا توجه به اینکــه ایران اعالم کــرده در صورت
تامین نشــدن منافعش از توافق هستهای خارج

نطق جالل میرزایی:

از دیدگاه دلواپسان نیازی به وزارت خارجه نداریم
آمریکا وابسته هستند و نتیجه میگیرند که برجام
به انتها رســیده اســت .این گروه بیان میکنند
منافع ملت ایران ایجاب میکند که اگر گوشــه
برجام ساییده شــد تمام آن باید خاکستر شود.
وی ادامــه داد :این گروه بیان میکنند که برجام
ریسمان پوسیدهای اســت که چنگ زدن به آن
دور از عقالنیت سیاسی است و اروپا مانند آمریکا
غیرقابل اعتماد اســت و معتقدند که دیپلماسی
نمیتواند نتیجه دهد .طبق این دیدگاه کشورها یا

به آمریکا وابسته هستند و یا به صهیونیسم وابسته
هســتند و جای این سوال برای ما باقی است که
با این دیدگاه ما چه نیازی به وزارت خارجه داریم
اما جای تاســف دارد که ما در ارتباط با مســائل
و مشــکالتی که برای کشــور ایجاد میشــود،
نظرات کارشناســی را مورد توجه قرار نمیدهیم
و طیف منتقد دولــت این روزها به تجربه برجام
تاکید میکنند.به گزارش ایلنا،میرزایی خطاب به
منتقــدان دولت و برجام گفت :نگاهی به تجربه

میشــود ،اگر اروپا در نهایت گردش به واشنگتن
داشــته باشد ،آیا باید توافق هســته ای را خاتمه
یافتــه قلمداد کنیم؟ درباره رقابــت میان این دو
قدرت جهانی در ادامه گفت و گو کردیم با مهدی
مطهرنیا کارشــناس مسائل سیاسی و آینده پژوه.
او به «آفتاب یزد» گفــت« :اروپا و امریکا در یک
رقابت هستند ،ایران یکی از نقاط گرهی در مسائل
جهانی هندســه قدرت است .ذیل همین موضوع
حمایت اروپــا از ایران در چارچوب منافع اتحادیه
اروپا قلمداد میشــود .اما در عین رقابت شدید با
امریکا در جهت شــکل دادن و محتوا بخشــیدن
به نظم نوین جدیــد میان این دو همکاری وجود
دارد و آنها یک همکاری در ســطح بســیار باال را
نیز تجربه میکنند ».او تصریح کرد« :این همکاری
میان آمریکا و اروپا باید دیده شود ،این همکاری و
رقابت توامان موجب میشــود اروپا نتواند خود را
به طور کامل از سیاست آمریکا دور کند ،درحالی
که در یک استقالل نســبی میتواند بسترها را از
لحاظ سیاسی برای بهبود شرایط تهران ذیل برجام
فراهم کند ».این کارســناس مســائل بین الملل
اظهار داشت« :عدم همراهی اروپا با امریکا از این نظر
چالشــی برای ترامپ خواهد بود اما در نهایت در
بزنگاههای تاریخی اروپا به دلیل تراز تجاری بسیار
باالیی که با واشــنگتن دارد همسو با کاخ سفید
اقدام میکند ».مطهرنیا در ادامه تاکید کرد« :اما از
یک نکته نباید غافل شد ،در این روزها بارها شنیده
شده که اگر منافع ایران در برجام حفظ نشود از آن
خارج میشویم ».او گفت«:درحالی موضوع منافع
مطرح میشــود که باید تاکید کــرد منافع امری
نســبی است .در واقع این گزینه که اگر منافعمان
تامین نشود خارج میشویم گزارهای صحیح است
اما باید مقایسه شود که آیا اگر خارج شویم منافع
بیشتری بدست خواهد آمد؟» این استاد دانشگاه
یادآور شد« :در شرایطی که حتی مشاهده میشود
روســیه و چین در همراهی با امریــکا برای آغاز
گفــت و گوهای جدید از اروپا مشــتاق تر به نظر
میرسد ،خروج از برجام میتواند اندک روزنههایی
که اروپا در بخشهایی به یــاری ایران بیاید را از
بین ببرد و کار برای ترامپ در جهت اجماع سازی
علیه تهران سهل شود ».مطهرنیا در پایان بار دیگر
این ســوال را مطرح کرد که آیا خروج از برجام از
ماندن در این توافق منافع بیشتری خواهد داشت؟!
این آینده پژوه پاسخ به این سوال را کلیدی برای
تعیین راهبرد برجامیایران دانست.
تحریمها هم بیندازید .ما در دوران تحریم بعد از
اینکه بحث تحریم بانکها مطرح شد ،دولت وقت
بخشــی از ذخایر ارزی کشور را تبدیل به شمش
طال کرد و از طریق امثال رضا ضراب بخشــی از
دالرها و یوروها را به شــمش طال تبدیل کردند
و هر اونس طــا را  ۱۷۰۰دالر خریداری کردند.
بعدازآنکهتحریمشدیمهمهاینشمشهایطالرااز
طریق افرادی امثال رضا ضراب اونسی  ۱۲۰۰دالر
فروختنــد .یعنی ما بر روی هر اونس طال حدود
 ۵۰۰دالر ضرر کردیم.تجربه برجام نشان میدهد
که ما در دوران تحریم روزانه  ۹۰۰هزار بشکه نفت
صادر میکردیم و در زمان برجام روزانه دو میلیون
و  ۴۰۰هزار بشکه صادرات نفت داریم.

توئیت بازی سیاسی

 -1147ســال  97با عنوان «حمایت از
كاالی ایرانــی» نامگذاری شــد تا مردم
بیشتر به خرید محصوالت ایرانی تشویق
شــوند ،اما پــس از تحریمهای پیاپی از
سوی ترامپ و مخالفتهایی كه با برجام
شد ،علیرغم تأكید مسئوالن نسبت به
برخورد با گرانیها متأسفانه شاهد موج
تازهای از گرانیها از سوی برخی صاحبان
كارخانهها و تولیدیها در سراسر كشور
هســتیم .به نظر میرسد عدهای منتظر
فرصت بودند تا مردم تشــویق به خرید
محصوالت ایرانی شــوند تــا بتوانند با
افزایــش قیمت اجنــاس و محصوالت
كارخانهشــان با گرانی به مردم خدمت
كنند و این مســئله باعــث هرج و مرج
و بینظمیدر بازار شــده است .بهعنوان
نمونه لبنیات برای چندمین بار گران شد
و اعتراض مــردم در مطبوعات هم هیچ
تأثیری نداشت! عدهای از دالالن هم كه
چون سرمایه هنگفت دارند با خرید لوازم
و مایحتاج ضروری مردم ،انبارهاشــان
را پُــر کرده و باعث احتــكار در جامعه
میشوند)2/22( .
 -1122شــنبه  22اردیبهشــت در
ویژهنامه اقتصــادی روزنامه آفتاب یزد
خبر ممنوعالخروج شدن تولیدكنندگان
ســختتر شد یا خبر هشــدار دولت به
بــازار احتكار ممنــوع ،خبرهای خوبی
بود ،هرچند همه زودگذرند زیرا اقتصاد،
همچنان ســاختار اصالح نشدهای دارد.
()2/22
 -0918گاه مــردم تمــاس میگیرند
و بازرســان رســیدگی میکننــد ولی
همانگونــه که گفته شــد ،فروشــنده
خالفکار نیســت مهم دانهدرشــتها و
دالالن و صاحبان ســرمایههای كالن و
كارخانهدارانی هســتند كه ساز گرانی را
كــوك و افزایش قیمت دالر و ســكه را
بهانهای برای افزایش قیمتها میدانند
و این موضوع باعــث نارضایتی مردم از
مسئوالن ،نظام ،كشور و رئیسجمهوری
میشود .همانطور كه گفته شده صنایع
دستی كه دانشبنیان كار كرده و توجه
آنها به امكانات سختافزاری و نرمافزاری
تولید داخل بیشتر بوده است در شرایط
كنونی آسیبپذیری كمتری دارد .تاثیر
کمرشکن خروج آمریكا از برجام بیشتر
بر دوش مردم دارای موقعیت شــکننده
است .اقتصاد مقاومتی و توجه به درون
به این معنا نیســت كه با بیرون تعامل
نداشــته باشــیم ،در اقتصاد مقاومتی
درونزا و برونگرا بودن آمده است .باید
مســئوالن نبض بازار را به دست گیرند
و با هرگونه افزایش خودسرانه قیمتها
بهطور جدی برخورد كنند و رســیدگی
به اینگونه مسائل در حد شعار و حرف
و خط و نشان كشیدن نباشد! ()2/22
-1202عاقالنومسئوالننظامدراینشرایط
باید جلوی کسانی را که دنبال تفرقه انگیزی
هستند که بگیرند .کشور در حال حاضر
نیاز به آرامش دارد نیاز به وحدت دارد باید با
وحدت زیر چتر رهبری معظم و تدبیر دولت
با مشکالت مقابله کنیم)2/22( .
 -1214مشــکل مردم ما فقــط آمریکا
نیســت .مشــکل کسانی هســتند که
در جامعه اختــاف میاندازنــد .ما اگر
وحدت داشــته باشــیم آمریکا که هیچ،
تمــام دنیا نمیتواند هیــچ غلطی بکند.
مشــکل ما کسانی هســتند که به بهانه
دور زدن تحریمها ســاکهای پول خود
را پر میکنند ،اینها هم دشمن هستند.
()2/22
 -1230با خروج آمریکا از برجام کشــور
ما بیشتر از هر موقع نیاز به وحدت دارد.
مدیــران هم مصلحت اندیشــی نکنند.
نظارت دقیق بر عملکرد تمام سازمانها
نهادها و وزارتخانهها داشــته باشــند که
فردا مثل دوره احمدی نژاد گرفتار امثال
بابک زنجانیها و رانت خواران نشویم .اگر
بخواهیم تاثیر تحریمها کمتر شــود باید
مدیریت قوی داشته باشیم)2/22( .
 -1350آنچــه از تصمیم ترامپ در مورد
خروج از برجام شــکل گرفــت به نوعی
نادیده گرفتن قوانیــن حقوق بینالملل
است و نمیدانم آیا در این مورد میتوان
شــکایت بینالمللــی از طــرف ایران و
طرفهای اروپایی مطرح کرد؟ ()2/22
آفتاب یزد :بله حــق ایران جهت
پیگیری حقوقی محفوظ است و لذا
اروپا باید تصمیم بگیرد که میتواند
مســتقل از آمریکا تصمیمگیری
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