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رمزگشایی از بازگشت غرب
به میز مذاکره

مذاکرات چهار ساعته میان جوزف بورل مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و امیرعبداللهیان
وزیرخارجه کشورمان یک خروجی مهم داشت
و آن از سرگیری مذاکرات متوقف شده احیای
برجام در روزهــای آینده بود .آن قدر نزدیک که
بورل تاکید کرد منظور از آینده نزدیک «فوری»
است اما چرا غرب که کمتر از یک ماه قبل بانی
قطعنامه ضد ایرانی در شــورای حکام آژانــس
بینالمللی انرژی اتمی بود به این نتیجه رسیده
که میتواند دوباره با ایران گفت وگوها را از سر
بگیرد؟ آن هم در شرایطی که آقای بورل تاکید
دارد شــروع دوبــاره مذاکرات عــاوه بر موافقت
ایــران ،موافقت آمریکا را نیز کسب کرده است.
اکنون سوال این است؛چه اتفاق مهمی افتاده
است که طرف غربی که به ویژه طی هفتههای
اخیر بر به بن بست رسیدن مذاکرات تاکید داشت
و به طور تلویحی و گاه به صراحت تهدیدهایی
را مبنی بــر بــه پــایــان رســیــدن مــذاکــره مطرح
میکرد،اکنون به میز مذاکره بازگشته است؟
برای ارائــه پاسخی دقیق به این سوال قاعدتا
باید از جزئیات مذاکرات طرفین مطلع بود اما
نشانههای دیگری وجود دارد که توجه به آنها تا
حدی پاسخ را شفاف خواهد کرد.جدا از این که
به نظر میرسدطرفین در شرایط فعلی تمایلی به
افزایش تنش ندارند ،پاسخ قاطع هستهای ایران
به قطعنامه اگرچه متناسب با متن قطعنامه بود و
میتوانست بیشتر از این هم باشد ،به طرفهای
مقابل نشان داد ایــران در این بــازی اگر برنده
نباشد اجازه نخواهد داد طرف دیگری هم خود را

پیروز ببیند و حتی آماده است اقدامات تکمیلی
دیگری هم انجام دهد .خبرهای موثق رسیده به
خراسان هم نشان میدهد سناریوهای بعدی
ایران برای پاسخ به اقدامات مخرب طرف مقابل
آماده شده بود و میتوانست برای طرف مقابل
شوکه کننده باشد.
همچنین افــزایــش مــبــادالت خارجی ایــران با
کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه،
بازگشت برخی پولهای بلوکه شده به ایران یا
امکان استفاده و خرید ایران از آن منابع ،افزایش
فروش نفت ایران به صورت مستقیم و با واسطه
و سایر راههــای دور زدن تحریم به ویژه با توجه
به نیاز بازار انرژی به نفت ایران به دلیل جنگ
اوکراین ،در کنار عبور دولت از گردنه حذف ارز
ترجیحی ،باعث شد آمریکا و متحدان اروپاییاش
احساس کنند که ادامه این روند میتواند ایران را
به مرحله غیر قابل کنترلی در حوزه پیشرفتهای
هستهای برساند ،تا حدی که دیگر برجام هم
نتواند این موتور روشن شده را مهار کند.البته
ایران نیز بارهااعالم کرده است که هیچ عالقهای
به افزایش سطح تنش ندارد و برجام در صورت
احیا باید انتفاع کامل اقتصادی برای کشورمان
داشته باشد .بااین حال به نظر میرسد بعد از
یک دوره افزایش تنش در سه ماه اخیر که اوجش
را در تصویب قطعنامه ضد ایرانی شاهد بودیم،
طرفین به این نتیجه رسید هاند که ادامه بازی
بزدل به نفع هیچ طرفی نیست و حتی میتواند
فضا رابرای سوء استفاده طرفهای ثالث مانند
رژیم صهیونیستی که هیچ عالقهای به احیای
برجام و کاهش تنش ندارند ،باز کند.
فعالیتهای اخیر بورل و معاونش مورا در روزهای
اخیر و چــراغ سبز ایــران و آمریکا بــرای آفتابی
کردن فضای تیره و تار مذاکرات ،نتیجهاش سفر
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران
بود و طرفین روز گذشته بیش از چهار ساعت در
یک دور گفت وگو کردند .هرچند هنوز مشخص
نیست بسته پیشنهادی بورل در این سفر چه بوده
و آیا پیشنهادهایی وسوسه کننده برای تهران
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و در چارچوب خطوط قرمز کشورمان به
ویژه انتفاع کامل ایران از منافع اقتصادی
برجام را در خود داشته یا نداشته ،اما همین
توافق اولیه برای از سرگیری مذاکرات در
روزهــای آینده که به گفته انریکه مــورا در
گفت وگویی کوتاه با بنده احتماال هفته
آینده خواهد بــود ،نشان میدهد طرف
مقابل فهمیده که ایران در برابر فشارهای
سیاسی به ظاهر فنی در آژانس و فشارهای
اقتصادی ،حاضر به کوتاه آمدن از خواسته
اصلیاش در برجام نیست و اصوال برجامی
را که نتواند انتفاع اقتصادی ایران را تضمین
کند بی فایده میداند .جمهوری اسالمی
ایران همچنان چند خواسته اصلی و منطقی
خود را پیگیری میکند که گرفتن تضمین
الزم برای پایداری توافق ،راستی آزمایی
برای موثر بودن توافق و رفع همه تحریمهای
برجامی و متناقض با برجام برای خوب بودن
توافق سه محور اصلی این خواستههاست
و بــدون اینها نمیتوان امیدی به توافق
احتمالی داشت .به نظر میرسد همچنان
توپ در زمین طرف مقابل است ،هم آمریکا
که با خروج غیرقانونی خود از برجام این
تنش را ایجاد کــرد و هم اروپاییها که با
همراهی عملی به رغــم مخالفت لفظی،
اثرات تحریمهای آمریکا را دوچندان کردند
وباتصویبقطعنامهشورایحکامدرلفظنیز
کنار آمریکا ایستادند .طرف مقابل همچنان
باید به دنبال تصمیم سیاسی خود باشد تا
مذاکرات آینده نیز به سرنوشت مذاکرات
قبلی و بن بست ایجاد شده نینجامد.
روزهای آینده ،حساس و به لحاظ مذاکراتی
پیچیده است و میتواند تکلیف این کالف
درهم پیچیده را تا حد زیادی روشن کند.
بــایــد منتظر بــود تــا جزئیات بیشتری از
مذاکرات طوالنی تهران و خواستههای دو
طرف و توافقات احتمالی منتشر شود تا
بتوان بهتر قضاوت و تحلیل کرد.

وزیراقتصاداعالمکرد:

وعدهیکماههبرایبستنمسیرهایدریافتسودمازادازوامگیرندگان
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که برخی
بانکها گریزگاههایی برای دریافت سود مازاد
بر مصوبات شــورای پول و اعتبار از تسهیالت
گیرندگان یافتهاند ،از شناسایی و بستهشدن این
روزنهها تا یک ماه آینده توسط این شورا خبر داد.
به گــزارش ایرنا سید احسان خاندوزی که در
نشست هماندیشی مدیران بانک صادرات سخن
میگفت ،با اشــاره به فهرست اقداماتی که در
زمینه اصالح عملکرد بانکها در دولت جدید
صــورت گرفته اســت ،به هدف گــذاری افزایش
سهم اعتبارات خرد به مردم و طبقه متوسط و
پاییندست اشاره کرد و گفت :این موضوع هم
خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانکها آغاز
شده ،اما سرعت کار درباره تسهیالت خرد مبتنی
بر اعتبارسنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن

باشد ،اص ً
ال مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان
در ایــن مسیر هم کمک کنند تــا کــار با سرعت
بهتری جلو برود.
وزیر اقتصاد "بازگشت مازاد سود دریافت شده به
تسهیالت گیرندگان" را از جمله اتفاقاتی اعالم
کرد که خالف مصوبات شورای پول و اعتبار از
مردمگرفتهمیشدوحتییکرأیهیئتعمومی
دیوان عدالت را هم داشت که چندان مورد توجه

قــرار نمیگرفت امــا با تأکید ویــژه وزارت
اقتصاد ،جامه عمل پوشانده شد .وی گفت:
در خصوص مفرها و گریزگا ههایی هم که
شبکه بانکی کشور با استناد به آنها مبادرت
به دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول
و اعتبار از مردم میکنند ،در جلسات اخیر
شورای پول و اعتبار چارهایاندیشیده شده
و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب
نهایی خواهد رسید .خاندوزی افزود :بدین
ترتیب دیگر از ابزارهایی مثل ضمانت و...
نمیتوان بــرای ایــن هــدف استفاده کرد،
چون آن ها ،ابزارهای درستی برای اهداف
دیگری هستند و نباید بــرای پوشش این
خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده
قرار گیرند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• مسئوالن به جای این که جلوی تورم سرسام
آور و گرانی کمرشکن را بگیرند ،با مصوبه اجاره
خانههای کذایی موجر و مستاجر را به جان
همانداختهاند .موجر مصوبه را قبول نــدارد،
مستاجر بیشتر از آن قانع نیست .مسئوالن چرا
باید این کار را بکنند؟
•• هم اجناس را گران کردند و هم حجم داخل
بسته بندیها را کاهش دادنــد مثال لبنیات و
یها و...
خوراک 
•• واقعا جای تاسف داره تو مملکتی که وجب
وجب از خاکش شهید داده شده به هر مغازهای
که م ـیری هر کی هر قیمتی دوســت داره به
مشتری م ـیده .چسب 123خریدم78هزار
میگفتمارکجالسنجدقیقا100مترباالترش
رفتمیکمغازهدیگههمونچسبباهمونمارک
با همون رنگ میگفت90هزار تومان .آقایان
مسئول کاله تون رو بذارین باالتر!
•• ن ــی ــروگ ــاه بــرقــی بـــا تـــزریـــق گــــاز زدیــــد!
نمیدانستید با کمبود گاز از کار میافتد؟ چرا
به فکر نیروگاههای خورشیدی در کلیه شهرها
نیفتادید؟ چرا نیروگاه بــادی نزدید؟ چرا با
امکانات ارزان شیشههای خانه را دوجــداره
نکردید؟
•• اینهاییکهازحکمالهیقطعانگشتاندزدان
انتقادمیکنند،اگهیکگوشیقسطیداشتنیا
یکپرایدقسطیکهخرجزندگیشونروباهاش
میدادند وتوسط یکی از همین دزدان سرقت
میشد آیا باز هم مخالفت میکردند؟
•• بهتر اســت دولــت آقــای رئیسی به موضوع
قــراردادهــای فوتبال ورود کند .ایــن دو تیم
استقالل و پرسپولیس دولتی هستند .مردم این
موضوعات را خوب میبینند .بهتر است قرارداد
مالی فوتبالیستها طبق نرخ تورم دولت محترم
20درصدنسبتبهپارسالافزایشداشتهباشد.
•• همسر من نظامی هستند و من صاحب سه
فرزندم و حقوق همسرم با افزایشی که پیدا
کرده تازه شده ۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان!
با ایــن گرونیها و خــرج و مخارج بچهها به
نظرتون ما چطوری باید زندگی کنیم؟ من
اصال میتونم به کالس تابستونی برای بچه

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

هام فکر بکنم؟ میتونیم به یک سفر یا حتی
یک تفریح کوچک فکر کنیم؟
•• جالبه عدهای در حال به نیش کشیدن جوجه
کباب ،برای جوجههای رها شده در بیابان اشک
تمساح میریزند!
•• من یک مستاجرم و تا االن 10میلیون رهن و
1میلیون و  600هزار اجاره میدادم اما دیشب
صاحبخونه گفت 30تومان رهن و 3میلیون
هم اجاره از ماه دیگه باید بدی .نداری خونه رو
خالی کن! حاال من کارگر با زن و دو تا بچه از کجا
بیارم؟! چه کار کنم خدایا! یا امام رضا(ع) خودت
به دادم برس.
••دولـــت اگـــه بــلــده نـــرخ اجــنــاس و خــدمــات
زیرمجموعه خودش رو درست کنه ،الزم نیست
برای اموال مردم تعیین تکلیف کنه.
•• شما به عنوان روزنامهای که از پایتخت معنوی
ایران منتشر میشوید چقدر در برابر بدحجابی
بانوان حساس هستید؟ بدحجابی هم خالف
شرع است و هم خالف قانون .حال آدم مؤمن به
هم میخورد از این همه هنجارشکنی روزافزون
در جامعه اسالمی!
•• ل ــوازم یدکی ماشین ،فضایی گــرونــه! یک
سنسور اکسیژن پراید با اجــرت تعویض شد
چندصدهزار تومان! مگه چه خبره؟
•• قرار شد قیمت چند قلم کاال افزایش پیدا کنه
آخه توی شویندهها آرد مصرف میشه یا روغن
یا قند و شکر که افسار پاره کرده .هر کی به هر
کی شده! ...
•• حــدود  10درصــد به حقوقها اضافه کردن
کسی که  30سال زحمت کشیده زورشان میاد
پول بیشتری بدهند بعد به چند تا مربی خارجی
میلیاردها تومان میدن .از پول همین ملت خب
به خود همین مردم بدین نه به چند تا اجنبی!
•• بنده راننده تاکسی هستم .به جرم این که
مسافر بدحجاب داشتم از طرف پلیس امنیت
اخالقی برام پیام اومــده که در صورت تکرار با
شما برخورد قضایی میشود .بنده هم به شدت
مخالف این بی حجابی افسار گسیخته هستم
ولــی من کجای ماجرا هستم که پیام تهدید
آمیزش برای من بیاد؟

•• با توجه به نرخ  40درصد تورم ،افزایش نرخ
اجاره هم به همین نسبت زیاد میشود .بعضی
افــراد با اجــاره دادن منزل خــود امــرار معاش
میکنند.
•• بــرخــاف نظر خیلی از مخاطبان محترم
روزنامه ،حرف مردم را چه در حال و چه در آینده
آن هم صرفا فقط با چــاپ شــدن و حتی چاپ
نشدن شان بسیار تأثیرگذار میدانم حتی اگر
هیچ وقت به تأثیری که به دنبالش هستند نرسد.
•• بنده مستاجری داشــتــم ،حــدود یــک سوم
قیمت مرسوم بهش رهن دادم .از ابتداییترین
هزینههایی که متوجه خودش بود ،سرباز میزد
و آخرش هم با طلب و حق به جانب خود ،تخلیه
کرد .وضع مالیاش هم مطلوب بود.
•• شرکت برق همیشه مینالد که مصرف برق
نسبت به سال گذشته آن افزایش پیدا کرده
است .آقایان! رفتید در سدها نیروگاه برق زدید،
نمیدانستیدکهخشکسالیهابرقآنهاراقطع
میکند؟!
•• ایــن چــه وضــعــشــه؟! روز پنج شنبه صفحه
3بینالملل را آگهی بانک زدی کامل و صفحه
بعدش رو به باهنر اختصاص دادی که برای ما
چه ارزشی داشت؟ راضی نیستیم صفحات را
به آگهی اختصاص میدهید .اگه آگهی دارید
صفحه جدا چاپ کنید.
•• دولت که خودش نسبت به نیاز مردم نتوانسته
مسکن ایجاد کند با این قانون اجاره هم اگر چهار
تا سرمایه گذار بخواهند تو این حوزه وارد بشوند
با این قانونهای من درآوردی سرمایه گذاری
نمیکنند و میروند سراغ جاهایی که سوددهی
داشته باشد.
•• اگر دولت وام ودیعه مسکن را که خیلیها به
دلیل کارشکنی بانکها موفق به دریافت آن
نیستند حذف کند اجارهها میاد پایین و بازار به
ثبات میرسد.
••دولت به جای تصویب طرح دو فوریتی سامان
دهی اجــاره بها یه طرح  ۴فوریتی بــرای تورم
اجناس ،تصویب کنه که خیلی واجب تره!
••االن دو ماه است اعتراض بــرای قطع یارانه
فرستادیم .دریغ از پاسخ دولت پاسخگو!

