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گزارش تحلیلی آفتاب یزد
درباره اشتیاق جوانان به بازاریابی شبکه ای
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ادعاهای جدید در دادگاه دوم شهردار اسبق تهران

مسیرپروندهنجفی
دگرگونمیشود؟
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آفتابیزدبررسیکرد

خریدمسکن
در خارج از کشور
سود دارد یا ضرر؟
سیگنالهایمثبتقاهرهبهتهران
برایبهبودرابطه

9

مصربهدنبالبازی
با کارت ایران؟
باارائهطرحیبهکنگرهمطرحشد؛
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اگر آلمان ،ژاپن و ...وارد میانجیگری میان ایران و
آمریکا شدهاند برای آن است که تنشهای میان
این دوکشور مشکالتی میتواند از بعد امنیتی و
اقتصادی برای آنها داشته باشد .اما این موضوع
درارتباط با کشــورهای منطقه کامال متفاوت و
جدیتر است .افزایش تنش میان ایران و آمریکا
مهمترینتبعاتشمیتواندمیانکشورهایمنطقه
به ویژه آن کشــورهایی کــه پایگاههای نظامی
آمریکایی درآن مستقر هستند ،باشد.کویت ،قطر،
عمان و عراق ازجمله این کشورها هستند و عراق
کشوری اســت که در صورت تنش میان ایران و
آمریکامیتواندبیشترینخسارتراببیند.بنابراین
عراق و سایر کشورهای عربی به دلیل این نگرانی
کــه دارند تالش میکنند که به شــکلی رایزنی
و میانجیگری کنند و بتوانند از این طریق الاقل
تنش در منطقه را کاهش دهند تا آرامش را به خود
بازگردانند .سفر موگرینی به بغداد و صحبتهایی
که وزیر خارجه عراق دراین زمینه کرد نیز نشان
از هماهنگی میان اروپا و بغداد برای رایزنیهای
منطقهای به ویژه در حوزه میان ایران و آمریکا
دارد و بیانگر این مهم است که اروپا و عراق برای
آنکه بتوانند با رایزنیهای منطقهای از تنش در
منطقه جلوگیری کنند ،روی یکدیگر حســاب
ویژهای باز کردند .از همین روست که اروپا برروی
رایزنیها و پادرمیانیهای کشــورهای منطقه
میان ایران و آمریکا حســاب ویژهای بازمیکند
بخصوص اگر آن کشــور منطقه ای ،عراق باشد
که هم با آمریکا و هم با ایران مناسبات گوناگون
اقتصادی ،سیاسی و نظامی دارد.

سردبیر

گزارش میدانی آفتاب یزد
از بنگاههای معامالت ملکی

استیصال
مستاجران
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صفحه  8و 12

سخنان سیاســیون ایرانی همواره در مورد
ژاپن حاشیه ساز بوده است.من فقط اولین
و آخرین آن را میگویم؛حداد عادل وقتی
باالنشین مجلس هفتم شد وعده نخستاش
تبدیل ایران اســامی به ژاپن اســامی
بود!همان زمان ناظران و رسانههای بسیاری
ســخنان رئیس را غیرکارشناسی دانسته و
حدس زدند که با دست فرمان اصولگرایان
نه تنها به سمت ژاپن حرکت نمیکنیم بلکه
چه بسا به لبههای پرتگاه نیز نزدیک شویم.
اتفاقا کاندیدای همین جناح در انتخابات
سال ( 88محسن رضایی) در ایام تبلیغات
به این موضوع اشــاره داشت که مدیریت
آقایان ،کشور را به سمت پرتگاه برده است.
البت بنده در مقام بررســی صحت و سقم
ادعای محسن رضایی نیستم.
ادامه در صفحه 8

یادداشتها

جامعهشناسیسیاسی
غایب بزرگ عرصه سیاسی
خدایار سعیدوزیری

گزارشمرتبط

آذری جهرمی در اجالس چهارجانبه تهران مطرح کرد

شخصوصیچهارکشور
تالشبرایهمکاریهایمشترکبخ 
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یادداشت 2

حسابویژه
رویمیانجیگریعراق
مرتضیمکی

سید علیرضا کریمی

به نظر میرسد مسئوالن عزمی برای برخورد با مافیای کاغذ
ندارند وگرنه چرایی گرانی آن برای همه روشن است

یادداشت 1

کارشناسمسائلبینالملل

سرمقاله

طرح
حیثیتی
فریدونمجلسی
دیپلماتسابق

قطعنامهای توســط «باربارا لی»« ،دیوید پرایس»
و «جان شاکوسکی» ،نمایندگان دموکرات کنگره
آمریکا طراحی و به کنگره ارائه شــده اســت که
براســاس آن از «دونالد ترامــپ» ،میخواهد به
برجام بازگردد و اقدامات الزم برای کاهش تنشها
را به کار گیرد.آنها معتقدندسیاســت ترامپ در
قبال ایران بحرانزا اســت و آمریکا را در وضعیت
خطرناک درگیری نظامی با ایران قرار میدهد.
اکنون پرســش این اســت که اگر این طر ح رای
بیاورد و به سرانجام برسد چه اتفاقی خواهد افتاد.

در پاســخ باید گفت اگرچنانچه ایــن موضوع با
اکثریت دموکرات و پیوستن چند جمهوریخواه به
آن رای بیاورد که بعد از برخورد نژاد پرستانه ترامپ
با چهار خانم نماینده کنگره بعید هم نیست ،تنها
از لحاظ حیثیتی موضع ترامپ را تضعیف میکند.
در قطعنامــه نمادین نماینــدگان در محکومیت
اظهارنظرهای نژاد پرستانه ترامپ نیز شاهد هستیم
که محکومیت آنها از تاثیــر اخالقی فراتر نبود.
درباره برجام هم کامال مشخص است که نه ترامپ
از موضعش عقب مینشیند ونه به فکر بازگشت به
برجام است .آن هم بعد از همه این ماجرا جوییها
که انجام داده بازگشــت به برجام ،برایش سودی
ندارد .بنابراین این طرح چه در کنگره و چه ســنا
جنبه عملیاتی ندارد.
ادامه در صفحه 2

یادداشت 3

مصر و ارسال سیگنال
به ایران
حجت اهلل جودکی

کارشناسمسائلخاورمیانه

کشورهای عربی با یکدیگر منافع مشترک دارند تا
جایی که در دوستی و دشمنیهایشان هم نسبت
به سایر کشورها به ویژه ایران نظیر یکدیگر عمل
میکنند .بــه طور کل اگرچــه در روزهای اخیر
سیگنالها و تالشهایی از سوی کشورهایی مانند
مصر و امارات برای بهبود روابط با تهران مشاهده
شده است اما این کشورها در رویکردهای سیاسی
خود از عربســتان و آمریکا تاســی میپذیرند .به
همین دلیــل برخی از رفتارها به ویژه از ســوی
مصر به مفهوم تالش برای بهبود رابطه محسوب

نمیشود .در عینحال ماهیت ارتباط قاهره و ریاض
به دلیل مسائل اقتصادی است و مصریها به دلیل
رفع مشکالت اقتصادی خود به عربستان نیاز دارند.
در غیر این صورت تمایلی به ارتباط با عربســتان
ندارند .چراکه عربســتان از ســلفیها و وهابیها
حمایت میکند و این کامال با سیاستهای مصر
در تضاد است .اما امارات به دلیلخطر بروز جنگ
در خلیج فارس نگران است که مبادا کشورش در
معرض آسیب قرار بگیرد .عالوه بر این ،اختالفات
میان عربستان و امارات در یمن تشدید شده است.
از این رو ،ابوظبی هم طی هفتههای اخیر به ایران
سفر و پیشنهادی مبنی بر بهبود روابط داده است.
به هر روی این ســیگنالها و برخی اقدامات نباید
بهمفهوم تالش برای نزدیکی امارات و مصر با تهران
تلقی شود.
ادامه در صفحه 8

مخاطبان محترم
و همراهان گرامی

لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را در منطقه
و محل کار خود در سراسر کشور به ما گزارش نمایید.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه میباشیم.

پیامک( 09213553193:شبانه روز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

ستایشازعملکرد
مشاورینامالک
بندرعباس

11

حساب ویژه
روی میانجیگری عراق

مرتضی مکی
طرح از خبر آنالین
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قیمت در سراسر کشور  2000تومان

اول خودتان
ژاپنی شوید

فقطمافیایکنکور
دغدغه کاغذ ندارد!
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موافقتایرانوآمریکا
باتصمیمعراق
دربارهحشدالشعبی
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مشکل کمبود کاغذ برای کتابهای درسی و روزنامههاست

نمایندگانآمریکایی
خواهانبازگشت
ترامپ به برجام
مشاورعبدالمهدیاعالمکرد:
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طرح
حیثیتی

فریدون مجلسی

1

1

