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گزارش آفتاب یزد از پشت پرده استیضاح وزیر نفت
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نرخ تورم ژاپن
به یک درصد هم
نرسید!

فشاربهزنگنهبرایاحیایشبکهزنجانیسم؟
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چهار شرکت دولتی
در پشت پرده
گرانفروشیشکر

لغوسفر«آبه»
به تهران؟
آمادهباش
برایاتفاق
جدیدارزی

آمارهای
اپراتوری!...

آفتابیزدبررسیکرد

سکانسپایانی
ترزا می؛
تلخ و بغض آلود!
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یادداشت 1

یادداشت 2

چرا
میانجیگری؟

قیمتنفتونگرانیآمریکا
ازدرگیریدرمنطقه

بازار نفت همیشــه تابع تحوالت سیاسی و بعضا
اقتصادی است .به عبارت دیگر ،داد و ستد انرژی
در جهان وابستگی زیادی به رخدادهای جهانی به
خصوص در منطقه خاورمیانه دارد .تنشهای اخیر
منطقه هم در نوسانات قیمتی انرژی بیتاثیر نبوده
است .متاسفانه بازار نفت بیشتر از هر چیز در چند
ماه اخیر تحت تاثیر دو رفتار مکمل ترامپ بوده
که در هر دو حالت به ضرر کشورهای تولیدکننده
بوده ،نخســت توئیتهای ترامپ که در بدترین
حالت موجب اختالف افکنی میان کشــورهای
تولیدکنندهاوپکشد.
موضــوع دیگر تنش آفرینیهــای ترامپ و تیم
جنگطلب او در منطقه خلیج فارس بود که این
موضوع البته به سود کشورهای تولید کننده بود و
منجر به باال رفتن قیمت نفت شد اما اتفاقی که در
این میان افتاد همصدایی متحدان اوپکی آمریکا
در منطقه خلیج فارس بود .عربســتان از جمله
کشورهایی اســت که از زمان اعمال تحریمهای
نفتی آمریکا علیه ایران همواره در کنار آمریکا بوده
و حتی مشوق آمریکا برای تحت فشار گذاشتن
ایران بود .در غائله تنش اخیر هم عربســتان به
محض آنکه بعد از ماجرای فجیره احساس کرد
قیمت نفت در حال باالرفتن است با ادعای افزایش
تولید تالش کرد روی بازار تاثیر بگذارد.
این به واقع خوش خدمتی ســعودیها ،همان
چیزی بود که واشنگتن انتظار آن را داشت .آنها
افزایش عرضه را در راستای ایجاد آرامش قیمتی
مورد نظر آمریکا در دستور کار دارند.
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چند روز پیش یکی از مسئولین بهزیستی
آماری ارائــه داده بود و بیان کرده بود که
مددکاران وابســته به بهزیستی در طول
یک ســال از  7هزار خودکشی جلوگیری
کردهاند! برای من ســوال است که بر چه
اساســی این آمار را ارائه دادهاند؟! من به
این آمارها« ،آمار اپراتوری» میگویم چون
این آمار صرفا برای کســانی است که با
آنها تماس گرفته انــد! نهایت کاری که
در بهزیســتی صورت میگیرد این است
که اگر کســی با آنها تماس گرفت با او
صحبت میکنند تا از خودکشی منصرف
شود ،حتی وقتی در رابطه با کودک آزاری
با اورژانس اجتماعی تماس میگیرید در
خیلی از مواقع میگوید این کار از دست
ما خارج است و رسیدگی انجام نمیدهند!
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تهمت زیستن
بر پیشانی غولها!

امید مافی

خطای
استراتژیک

فتح اهلل دهقان

فریدونمجلسی

تحلیلگرمسائلبینالملل

طــی هفتههای اخیر برخی از کشــورها به ویژه
در منطقه پیشــنهاد میانجیگــری میان تهران-
واشــنگتن را مطرح کردند که خود این پرسش
را ایجــاد کرد که به چه دلیــل و با چه انگیزهای
کشورها صرفا به میانجیگری میان دو کشور درگیر
روی میآورند و چه منافعی برای آنها دارد؟ از این
رو باید اذعان داشت که کشورها در صحنه جهانی
با مالحظه منافع ملی شان گام برمیدارند .به طور
مثال کشوری نظیر عمان علیرغم وجود اختالف
با عربســتان همواره با احتیاط رفتار کرد تا مبادا

آینده کشــورش به خطر بیفتد .عراق نیز مسائل
دیگری به ویژه با آمریکا دارد .زیرا این کشور پس
از ســقوط صدام حسین تحت اشغال آمریکا قرار
گرفت به همین دلیل ناگزیر به تن دادن به برخی
از خواستههای آمریکاست که یکی از این مسائل
تحریمهای ایران اســت .اگرچه ایران توانست از
تجزیه اقلیم جلوگیری کند امــا عراق در مقابل
نســبت به تحریمهای ایران در بالتکلیفی است
که آیا مالحظه همســایگی ایــران را کند و یا به
منافع ملی خود بیندیشد .از این رو ،میانجیگری
از جانب کشورهای منطقه به ویژه عمان و عراق
میان تهران -واشــنگتن به این دلیل است که در
صورت تشدید تنش بگویند که ما تالش کردیم و
هشدارهای الزم را نسبت به تبعات این وضعیت
در منطقه دادهایم که...
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ظریف
وپاکستان
علیبیگدلی

کارشناسمسائلبینالملل

ظریف پس از سفرهای متعددی که طی هفتههای
اخیر به کشورهای متفاوت و نزدیک به ایران داشته
است این بار به پاکستان سفر کرده است .این سفر
در حالی صورت میگیرد که اخیرا ً دیداری نیز میان
نخست وزیر پاکستان با رئیس جمهور ایران صورت
گرفته است .به نظر میآید که این سفر ظریف را
توگوهایی که در
میتوان در ادامه تعامالت و گف 
دیدار پیشین بین حســن روحانی باعمران خان
صورت گرفته اســت ارزیابی کرد .از سوی دیگر،
نباید از یاد برد که ایران و پاکستان هم اکنون عزم
جدی خود را در از سرگیری لوله گاز دوستی نشان

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت ،دغدغهها و
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از این ستونهای
پیاممردمیروزنامه،منبعمهموغنیچنینسوژههاییبودهاماآفتابیزد
به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منســجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

میدهند .اما از لحاظ دیپلماســی ایران در تالش
اســت تا بگوید علی رغم اقداماتی که آمریکا طی
ماههای اخیر داشته است و هر بار نیز فشارها را بر
کشور ما بیشتر میکند اما موفق به این کار نشده
است .بنابراین ایران سعی میکند تا با همسایگان
خود ارتباط نزدیک داشته باشد .سفر مقامات ایران
به اندونزی نیز در همین چارچوب میتواند ارزیابی
شود و نشان میدهد حتی وزیر بهداشت نیز وارد
تعامالت خارجی شده است.
بنابراین از لحاظ سیاســی ایران تالش میکند تا
نشــان دهد که در انزوای سیاسی قرار نگرفته و
میتواند با برخی کشورها تعامالت سیاسی خود
را گسترش بدهد.
ایران میخواهد تا کمبودهــای خود را به خاطر
تحریمها از طریق تعامالت اقتصادی با کشورهایی
چون پاکستان جبران کند.
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نفرمایید
شما صاحب اختیارید

امیر حسین ذاکری
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صادق ملک احمدی

جامعهشناس

یادداشتها

صفحه 2

کارشناس نفت و انرژی

امیر محمود حریرچی
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