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نگاهی به بازار

عصر ایران؛ مصطفی داننده- مسؤولین کشور بارها و بارها اعالم کرده اند 
که ما می توانیم در برابر تحریم ها مقاومت کنیم. من هم با آنها هم عقیده 
هستم، ما می توانیم و به قول حضرت حافظ »گویند سنگ لعل شود در مقام 

صبر/آری شود ولیک به خون جگر شود«
این خون جگر را اما نه مسؤوالن بلکه ما مردم می خوریم، آنهم نه فقط به 
خاطر تحریم های یک دولت خودخواه بلکه به خاطر رفتار بسیاری از تولید 

کنندگان داخلی و ایضا حضرات مسؤول!
می گویید چرا؟ برایتان می گویم. عکسی دیروز در شبکه های مجازی 
دست به دست شد که شیرکاکائوی یک شرکت داخلی  را نشان مي داد كه 
اول امسال 3هزار و 500 تومان  بوده و بعد شده 4 هزار تومان و  بعد4 هزار و 
500 تومان و بعد 5 هزار و 500 تومان و بعد 6 هزار تومان و االن 8هزار تومان 
. همه ما تقریبا هر روز با این باال رفتن شبانه روزی قیمت ها برخورد داریم. 

این یک نمونه آن است. آیا واقعا اینگونه می شود به جنگ تحریم رفت؟ 
اصال کجای دنیا اینگونه خود را آماده یک جنگ تمام عیار می کنند.طرف 
آن سوی آب ها نشسته و پشت سر هم تحریم ها را امضا می کند بعد ما این 
سوی آب، عرضه تنظیم بازار را نداریم. هر کسی هرگونه که دلش می خواهد 

قیمت می گذارد بدون اینکه علتش را بگوید.
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خرازی: شکست برجام موجب 
بی اعتباری اروپاست
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ایرانی ها بر سر 
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معامله نمی کنند

اولین بسته حمایت 
غذایی را در ماه 
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از  نباید   FATF محمد جواد ظریف گفت: در موضوع
ترس مرگ خودکشی کرد.

 به گزارش ایسنا ، وزیر امور خارجه کشورمان در ارتباط با 
بحث FATF و تحوالت انجام شده در این زمینه در کشور و 
موضع وزارت خارجه درارتباط با آن گفت: موضع ما در مورد 
FATFروشن است جمهوری اسالمی ایران باید بتواند با بانک ها 
تعامل داشته باشد و ما در این زمینه نباید خود را تحریم کنیم.

 ظریف با بیان این که آمریکایی ها تالش می کنند با اعمال 
فشار و قلدری ما را منزوی کنند و در ارتباط با تعامل با بانک ها 
مشکالتی را برای ما به وجود بیاورند، ادامه داد: در مشکالتی 
که آمریکایی ها در صدد به وجود آوردن برای ما در این زمینه 

هستند خودمان نباید مشکلی برای خودمان ایجاد کنیم.
وی در  گفت وگوی رادیویی خود با برنامه پارک شهر رادیو 
تهران با اشاره به روند بررسی لوایح مربوط به FATF در مجلس 
اظهار کرد: در مورد دو اصالحیه  داخلی مرتبط با FATF و 
همچنین دو کنوانسیون بین المللی که در این زمینه مطرح 
است طی دو سه سال گذشته در کشور بحث های زیادی صورت 
گرفته، این لوایح مورد بررسی قرار گرفتند. نگرانی ها رفع شده 
است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این موضوع را بررسی 
این  کرده است و می توانم بگویم که صدها ساعت در مورد 
مسائل کار کارشناسی صورت گرفته است. مالحظه ای وجود 
ندارد؛ برخی از دوستان در کشور البته با نیت خیر نکاتی را در 

این مورد مطرح می کنند که جایگاهی در این روند ندارد.
در موضوع FATF نباید از ترس مرگ خودکشی کرد

این دیپلمات عالی رتبه کشورمان در پاسخ به سوال مجری 
این برنامه مبنی بر این که برخی  از مخالفان  پیوستن ایران به
FATF  می گویند این نگرانی وجود دارد که نیروهای نظامی 
ایران از جمله بسیج و سپاه از سوی آمریکایی ها به عنوان گروه 
تروریستی شناخته شوند و این موضوع برای ایران باعث ایجاد 
دردسر خواهد شد گفت: آنچه که این دوستان مطرح می کنند 
ربطی به سیستم FATF ندارد. کل ایران را آمریکایی ها تحریم 
کرده اند و اتهاماتی را علیه ایران می زنند ایران از سال 1984 
تروریسم  آمریکایی ها در فهرست کشورهای حامی  از سوی 
قرار گرفته است و صحبتی که برخی از دوستان در این زمینه 
مطرح می کنند مبتنی بر واقعیت نیست. وی با بیان این که 
مهم این است که شورای امنیت چه گروه هایی را جزء گروه های 
تروریستی قرار دهد گفت: دوستانی که  چنین استدالل هایی را 
بعضا مطرح می کنند مقداری بیش از پیش می روند و آنچه که 

مطرح می کنند مبتنی بر واقعیت نیست.
ظریف در پاسخ به این سوال مبنی بر این که این منتقدان 
می گویند ممکن است برخی از کشورهای قدرتمند شورای 
امنیت را تحت فشار قرار دهند که سپاه و بسیج را در لیست 
گروه های تررویستی قرار دهند و در آن صورت ما چه کار باید 
انجام دهیم خاطر نشان کرد: ما یک ضرب المثلی داریم که 

می گوییم از ترس مرگ نباید خودکشی کرد.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه آنچه که این دوستان مطرح 
می کنند بعید است که اتفاق بیافتد گفت: اگر ما در سطح 
بین المللی عمل کنیم دور از ذهن است که چنین اتفاقاتی بیافتد 
از دیگر سو ما هیچ محدودیتی برای خروج از کنوانسیون های 

بین المللی نداریم.
 ظریف با بیان اینکه برخی از منتقدان می گویند ما عضو 
 FATF می شویم گفت: این در حالی است که ما عضو FATF
نمی شویم. بلکه ما از لیست کشورهای غیر همکار FATF خارج 

می شویم و به لیست کشورهای همکار FATF اضافه می شویم. 
در حال حاضر بیش از 200 کشور و سازمان های بین المللی 
همکار FATF هستند و تنها دو کشور ایران و کره شمالی به 

عنوان دو کشور غیر همکار FATF شناخته می شوند.
برنامه  این  به سوال دیگر مجری  پاسخ  وی همچنین در 
ما  می گویند  بعضا  که  آمریکایی  مقامات  اظهارات  مورد  در 
می خواهیم با ایران مذاکره مستقیم کنیم و مواضعی که وی 
و رئیس جمهور  در ارتباط با این موضوع اتخاذ کرده اند گفت: 
آن چه که ما مطرح کردیم این است که آمریکایی ها در سیاست 
مزورانه تالش می کنند که بگویند اهل گفت وگو هستند و ما باید 

تالش کنیم این سیاست مزورانه را افشا کنیم.
وی با اشاره به این که آمریکایی ها نتایج گفت و گوهای فشرده 
دو سال و نیمی که منجر به برجام شد و خود آمریکایی ها نیز در 
آن حضور پررنگ و مستقیم داشتند را زیر سوال بردند و از آن 
خارج شده اند گفت: ما اعالم کرده ایم که اگر دولتی به تعهدات 
خود پایبند نباشد جایی برای مذاکره با او وجود ندارد. ما در 
جریان برجام با دولت آمریکا مذاکره کرده ایم و طبق حقوق 
بین الملل تعهدات کشورها با تغییر روسای جمهور و حتی با 
وقوع انقالب ها از بین نمی رود ولی شما دیدید که در مورد 

برجام دولت آقای ترامپ چه کرد.
وزیر امور خارجه با بیان این که ما باید با زبانی با دنیا صحبت 
کنیم که افکار عمومی متوجه سیاست های مزورانه آمریکا شود 
و این امر باعث انزوای آمریکا در عرصه ی بین المللی شود گفت: 
این صحبتی که ما می کنیم به این معنا نیست که ما قدرت 
نظامی و اقتصادی آمریکا را نادیده می گیریم این قدرت وجود 
دارد ولی هنر جمهوری اسالمی ایران این است که باید با زبانی 
در عرصه ی بین الملل صحبت کند که واقعیت ها را تبیین کند 

واقعیتی که منجر به انزوای آمریکایی ها می شود.
در موضوع برجام کسی نقش پلیس خوب و بد را بازی 

نمی کند
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به این سوال 
که برخی معتقدند که آمریکایی ها در قضیه برجام نقش پلیس 
منفی را بازی می کنند و اروپایی ها نقش پلیس مثبت و به طور 
کلی نظر شما در مورد برجام چیست. با توجه به این که آقای 
عراقچی نیز به تازگی در موضع گیری که داشتند بار دیگر 
تاکید کردند که برجام هنوز به نفع ما است اظهار کرد: در مورد 
سوالی که پرسیدیدن باید بگویم که اروپایی ها و آمریکایی ها در 
مورد برخی از سیاست ها و مسائل با یکدیگر اتفاق نظر دارند 
ولی در مورد برخی از مسائل اختالف نظر دارند که از جمله 
این مسائل اختالفی در موضوع برجام است و به نظر من در این 
قضیه کسی نقش پلیس خوب و بد را بازی نمی کند. وی با بیان 
این که آمریکایی ها در عرصه  بین المللی منزوی شده اند و به جز 
رژیم صهیونیستی و چند کشور محدود از سیاست  آمریکا برای 
خروج از برجام حمایت نکرده اند اظهار کرد: کشورهای اروپایی 
برای حفظ برجام در حال تالش هستند گرچه ما معتقدیم 
روند آنها در این زمینه کند است و باید سرعت بیشتری به 

آن ببخشند.
ظریف در پاسخ به این سوال که اگر می دانستیم بعد از دولت 
اوباما قرار است ترامپ بر روی کار بیاید باز هم برای برجام و 
تحقق چنین توافق نامه ای تالش می کردیم اظهار کرد:  باید به 
این موضوع توجه کنیم که رژیم صهیونیستی تالش کرده بود 
که در طی این  دهه ها ایران را به عنوان یک تهدید امنیتی 
معرفی کند و در این ارتباط سرمایه گذاری وسیعی انجام داده 

بود ولی با انجام چنین توافقی این تالش ها و سرمایه گذاری ها 
به نتیجه نرسید.

وی ادامه داد: شما در نظر بگیرید که ترامپ در مسند قدرت 
بود و در چنین موقعیتی اجماع جهانی علیه ایران وجود داشت. 
چین و روسیه و کشورهای اروپایی با تحریم های آمریکا علیه 
ایران همراه بودند. قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران بود در 

نظر بگیرید در  این  حالت چه وضعیتی برای ما متصور بود.
ظریف با بیان این که با تحقق برجام طراحی های آمریکایی ها 
و صهیونیست ها برای این که ایران را به عنوان یک تهدید امنیتی 
در جهان معرفی کنند از بین رفت ادامه داد: برخی برجام را 
در حد یک معامله اقتصادی می دانند درصورتی که این توافق 
بین المللی فراتر از این موضوعات است. بر اساس برجام از سوی 
شورای امنیت سازمان ملل حق غنی سازی ایران به عنوان یک 

واقعیت پذیرفته شد .
وی همچنین با اشاره به دیگر فواید برجام برای ایران خاطر 
نشان کرد: اگر یقین داشتم که بعد از دوره آقای اوباما آقای 
ترامپ بر سر کار می آید باز هم در مورد برجام مذاکره می کردم 

و این روند را به پیش می بردم.
نتایج انتخابات آمریکا تاثیری بر تعامل ایران و آمریکا 

ندارد
وزیر امور خارجه در مورد نتایج انتخابات کنگره آمریکا و 
تاثیری که این می تواند بر تعامل ایران و آمریکا و نوع موضع 
گیری های دولت واشنگتن در مورد تهران داشته باشد گفت: ما 
بر اساس مسائل داخلی آمریکا سیاست خودرا تعیین نمی کنیم. 
من در یک مصاحبه با نشریه آمریکایی نیز به این موضوع اشاره 
کردم که ما بر اساس تحوالت داخلی آمریکا تصمیم گیری 
نمی کنیم و این گونه نبوده است که دموکرات ها  تمایل به ایران 
داشته باشند و جمهوری خواهان نداشته باشند. این یک واقعیت 
است که جمهوری خواهان و دموکرات ها با ایران موافق نیستند 

و در آن تردیدی نیست.
وی ادامه داد: سیاست خارجی ما و بحث برجام ربطی به 
مسائل داخلی آمریکا ندارد و آنچه که شما اشاره کردید فکر 
نمی کنم تاثیر چندانی در مورد ایران داشته باشد. البته نه به 
عنوان وزیر خارجه بلکه به عنوان یک دانشجوی روابط بین الملل 
فکر می کنم که با توجه به این نتایج قطعا ترامپ در عرصه  
داخلی با مشکالتی روبرو می شود. وزیر امور خارجه کشورمان 
ادامه داد: اما این که این موضوع آیا به این معنا است که سیاست 
آمریکایی ها در مورد ایران تشدید می شود یا تعدیل. هر دو امکان 
به این موضوع بستگی دارد که ما در عرصه ی بین المللی چگونه 
عمل کنیم ایران یک کنش گیر مهم در عرصه ی بین المللی و 
منطقه ای است و این بستگی به سیاست جمهوری اسالمی 
ایران دارد که چقدر بتواند به نحوی عمل کند که آمریکا را به 
خاطر سیاست های قدرت مابانه و زورگویانه اش در انزوا نگه دارد. 
این ها همه روی آنجه که اشاره کردم تاثیر دارد . بنابراین من 
تاکید می کنم که ما باید بیشتر روی رفتار خود حساب کنیم تا 

سیاست داخلی آمریکا.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان در ادامه گفت وگو با این 
برنامه رادیویی که حدود 50 دقیقه به طول کشید با اشاره به 
برخی از اقدامات وزارت خارجه جهت کاستن تاثیر تحریم ها بر 
وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: در این چارچوب معاونت 
اقتصادی در وزارت خارجه از سال گذشته ایجاد شده و تمام 
تالش ما به همراه سایر نهادهای داخلی این است که تالش 

کنیم تاثیر تحریم ها را بر زندگی مردم کاهش دهیم.


