
اخبار كشور

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* سیاست کاسه لیسی انگلیس برای آمریکا را می توان از رفتار خصمانه اخیر این 
کشور بر علیه مردم ایران مشاهده کرد.

021---1361
* در طی 200 ســال گذشته رفتار جنایتکارانه و دشمنانه انگلیس با مردم ایران 
کمتر از آمریکا نبوده است. حاال زمان تعطیلی سفارت انگلیس فرا رسیده است. باید 

به حیات جاسوسان روباه پیر در ایران خاتمه داده شود.
0912---8756
* به آقای کواکبیان پیشنهاد می کنم هرچه سریع تر خبر انحالل گروه دوستی میان 
انگلیس و ایران را رسانه ای کند زیرا در نگاه مردم ایران انگلیسی ها دیگر حق داشتن 
ســفارتخانه در ایران را ندارند. وجود این گروه پارلمانی تاکنون فقط محملی برای 

توجیه قانونی حضور رسمی جاسوسان انگلیسی در ایران بوده است.
0902---4610

* صادق زیبا کالم با اینکه متن  برجام را نخوانده بود از آن حمایت می کرد و حاال 
از مکمل های برجام که قطعا آن ها را هم نخوانده )مثل FATF( حمایت می کند!

0918---0291
 * برجام سطح حداقلی انتظارات ایران را تامین نکرد همین کافی است تا  نتیجه 

بگیریم باید مدیریت انقالبی جایگزین مدیریت انفعالی و اشرافی در کشور شود.
ساکی- اندیشمک
* درخت بدون ریشــه حکایت توافق هسته ای ماست، بدین صورت که برای رشد 
درصنعت هسته ای باید محتاج اورانیوم غنی شده از خارج باشیم تا تنه برنامه  هسته ای 
خشک نشود زیرا ریشه اش که اورانیم غنی شده است را باید برای زنده  نگه داشتن 

فعالیت هسته ای از دشمنان طلب کنیم.
0913---1457
* رشد صنعت صلح آمیز هسته ای اگر در طی 4 سال گذشته متوقف نمی شد االن 
وابستگی اقتصاد به نفت کمتر شده بود و به نوعی می توان گفت عمده  تحریم های 

ظالمانه آمریکا بی اثر بود.
عبداهلل علوی حسینی- مسجد سلیمان
* دو روز از امضای برجام نگذشته  بود که آمریکایی ها برجام را نقض کردند و اجازه 
ندادند تحریم ها آن گونه که تعهد کردند تعلیق شود، آنچه که امروز از برجام باقی 
مانده اسکلت آن است زیرا پیکر برجام در ساعات اولی روزهای پسابرجام مرده بود 

و اکنون مدت ها از زمان خاک کردن آن گذشته است.
0918---5411
*  ازسال 57 تا به امروز خط فتنه مزورانه خود را به انقالب چسبانده است. اکنون 

زمان پاکسازی پیکره انقالب از وجود انگل  وار این منافقین فرا رسیده است.
031---1555
* مردم یقین دارند که از این دولت آبی برایشان گرم نمی شود. قوای دیگر با رصد 
نفوذی ها و ناراضی تراشان و قطع دست آنها و سپردن کار به کاردان باید وارد معرکه 

شوند واال عده زیادی زیر فشار این مدیریت بی تدبیر له خواهند شد.
9590---0914 و 2846---0935
* با پذیرش اینستکس از سوی ایران که نفوذی ها آن را آب و تاب می دهند مشکالت 
کشور نه تنها حل نمی شود بلکه بیشتر نیز خواهد شد و از همه چیز مهم تر این که 

امکان دور زدن تحریم ها به صفر می رسد.
0939---0312
* درسال رونق تولید، باید توجه ویژه ای به حذف بازار اجناس قاچاق، تقلبی و واردات 
کاالهای مشابه تولید داخلی داشت، دولت تا به حال در این زمینه حتی برنامه ای 

هم ارائه نکرده است چه رسد به اجرا.
021---2703

* چرا با هنجارشــکنان اجتماعی در شمال کشور برخورد جدی نمی شود و اجازه 
می دهند رفتار عده ای معدود برای ترویج ولنگاری فرهنگی، آهسته آهسته تبدیل 

به خرده فرهنگ شود. نیروی انتظامی باید به این وضعیت خاتمه دهد.
031----0219

* سلبریتی به افرادی گفته می شود که صاحب شهرت هستند اما برخی از سلبریتی ها 
در ایران افرادی خود فروخته، افســرده و بیمار روانی هستند که سعی می کنند با 

ایجاد التهاب و نفرت و... شهرتی کسب کنند.
0912---9452
* چه خوب است در روزی که در تقویم ها روز شهید نامگذاری شده است حزب ا... 
بدون کمک گرفتن از نیرو های دولتی به صورت خودجوش همراه با ائمه جماعات 
محل از خانواده معظم شهدا سرکشی و در صورت داشتن مشکل برای رفع آنها آتش 
به اختیار عمل نمایند و خود نیز از برکت و معنویت شهدا وبیوتشان بهره مند گردند.
صابر- قائم شهر

*درســال 97 رزمندگانی که 6 ماه به باال در جبهه ها حضور داشــتند و مدارک 
مجروحیت در دســت نداشتند برایشان تشــکیل پرونده شد ولی با گذشت یک 
سال از تاریخ تشکیل پرونده، هیچ خبری نیست. چرا؟ دوباره ما را فراموش کردند
0916---2805

*تردد خودروهای سنگین در محورهای سه راه تهرانپارس، بزرگراه بسیج و شهید 
یاســینی در کنار آسفالت خراب این مسیرها رانندگی را برای خودروهای سواری 
و موتور سیکلت ها با خطر مواجه کرده است. مسئولین امر برای جلوگیری از بروز 

حادثه هر چه سریع تر اقدام کنند.
0910---9891
*درپیشخوان دولت در چیذر برای دریافت کارت ملی ثبت نام کردم 40 هزار تومان 
دریافت کرد ولی رسیدی که به من تحویل داد مبلغ دریافتی را 25 هزارتومان اعالم 

می کرد آیا نظارتی به عملکرد این قبیل مراکز می شود؟!
0912---5196
*اگر در اعالم قبض برق که پیامکی قرار است ارسال شود. اشتباهی رخ دهد چگونه 

متوجه شویم و چگونه به اصالح آن اقدام کنیم!
0911---8495

*از آقای روحانی باید پرســید بازنشسته ای که ماهیانه یک میلیون و ششصدهزار 
تومان حقوق دریافت می کند چطوری از پس مخارج زندگی برمی آید، رشد قیمت ها 

باحقوق اندک بازنشستگان و مستمری بگیران همخوانی ندارد.
0991---8256

*چرا سازمان تامین اجتماعی علی رغم دریافت قسمتی از مطالبات خود از دولت، 
اقدام عملی در خصوص طرح همسان سازی حقوق کارگران بازنشسته نمی کند؟

0919---2470
*لوازم خانگی به قیمت دولتی برای تهیه جهیزیه بیشتر در استان های کردستان، 
لرســتان، کرمان و کرمانشاه توزیع می شــود. تکلیف دختران عقدکرده در سایر 
شهرهای کشور چه می شود؟ چگونه یخچال 2 تا 3 میلیون تومانی را با قیمت 15 

میلیون تومان تهیه بکنند؟
0911---8834

پاسخ روابط عمومی شهرداری تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه کیهان 98/4/4 تحت عنوان»طرح به اصطالح 
جدید ترافیک« به آگاهی می رساند: 1- هدف اصلی این طرح کنترل آلودگی هواست 
که به عنوان رینگ دوم طرح ترافیک اجرایی شــده اســت. 2- براساس این طرح، 
دیگر مالک ورود به محدوده زوج یا فرد سابق آخرین رقم سمت راست پالک های 
خودرو نیســت و خودروهای پالک تهران 20 روز و خودروهای پالک شهرســتان 
15 روز می توانند به این محدوده به صورت رایگان وارد شوند. در پایان خاطرنشان 
می کنیم خودروهایی که بیش ار روزهای مقرر از این محدوده بخواهند اســتفاده 
کنند می بایســت عوارض پرداخت نمایند که دریافت عوارض برای کسب درآمد 
نیست و تنها برای کاهش میل مصرف می باشد، و هدف اصلی، کنترل آلودگی هوا 
برای مدیریت عرضه و تقاضای ســفر است چرا که کاهش آلودگی هوا وترافیک از 

مهمترین دغدغه های شهروندان تهرانی است.
پاسخ روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه تاریخ 98/3/26 با عنوان » جاده اصفهان- نائین 
تقاطع خروجی ورزنه خاموش اســت« ضمن سپاس از انعکاس دیدگاه ها و نقطه 
نظرات هموطنان و ظرفیت ایجاد شده جهت تعامل و پاسخ گویی به مردم، به آگاهی 
می رساند در سنوات قبل به دلیل وجود کانکس نیروی انتظامی و نیاز به روشن بودن 
محل، اداره برق شهرستان نائین اقدام به نصب تیرهای برق نموده تا روشنایی برای 
کانکــس نیروی انتظامی و محوطه اطراف تامین گردد، لذا تیرهای برق متعلق به 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان نمی باشد. در حال حاضر 
نیز به دلیل سرقت سیم و کابل کشی، تیر برق ها خاموش بوده که با پیگیری های 
اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان نائین، اداره برق شهرستان طرحی 
برای روشنایی آن مسیر ارائه کرده است و مقررشده با همکاری بخشداری مرکزی، 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نائین و شــرکت برق، روشنایی محل مذکور 

مجددا توسط اداره برق تامین شود.«

نوزدهمین کنفرانس »هرتزلیا« در روزهای گذشته برگزار شد و مباحث آن مثل 
همیشه، منعکس کننده فضای حاکم بر رژیم و جامعه صهیونیستی بود. 19 سال است 
که این اجالس راهبردی امنیتی در یک بندر سیاحتی در شمال تل آویو برگزار می شود 
تا به قول رؤسای برگزارکننده، به اخذ تصمیمات راهبردی امنیتی کمک کند. این اجالس 
هر ساله مطابق دغدغه های رژیم اسرائیل ذیل یک عنوان برگزار شده است. کما اینکه 
در سال گذشته در تابلو آن، »عادی سازی روابط اسرائیل با حوزه عربی« آمده بود. این 
کنفرانس ســه روزه، امسال با عنوان »بازگرداندن اوضاع به حالت قبلی« و چشم انداز 
مناقشــه تهرانـ  تل آویو برگزار شد و حائز نکات مهمی بود که با یک مقدمه به آنها 

 اشاره می شود: 
1ـ کنفرانس هرتزلیا اگرچه شکل رسمی ندارد، ولی از آنجا که طی حدود دو دهه 
گذشته به طور منظم و با حضور مسئولین ارشد سیاسی و امنیتی رژیم اسرائیل برگزار 
شــده، در حکم یک کنفرانس رسمی است. این کنفرانس جنبه فراحزبی داشته و از 
سوی همه احزاب و شخصیت های مؤثر صهیونیستی حمایت می شود. هرتزلیا اگرچه 
مصوبه ندارد ولی نوعاً رهیافت های مطالعاتی آن از آنجا که مقامات ارشد دستگاه های 
امنیتی، نظامی و سیاسی سابق و کنونی اسرائیل در آن شرکت می نمایند، به دستورکار 
دستگاه های ذی ربط تبدیل می شود و عالوه بر آن می توان گفت از آنجا که کنفرانس ساالنه 
هرتزلیا مهم ترین تریبون اسرائیل است و به مباحث آن توجه ویژه ای صورت می گیرد، 
مباحث آن از ماه ها قبل آماده می شود. کما اینکه هماهنگی بین سخنران های متفاوت 
این کنفرانس نمی تواند فی البداهه صورت بگیرد. همان طور که مشاهده شد فعالیت رژیم 
اسرائیل در حوزه عربی در یک سال گذشته با رهیافتی که در ماه  می  سال گذشته در 
کنفرانس هیجدهم هرتزلیا بیان شده بود، انطباق کامل داشت. این کنفرانس امسال با 
عنوان »بازگرداندن اوضاع به حالت سابق« برگزار شد و سخنرانان آن به طور مشترک 
شرایط کنونی رژیم صهیونیستی را شکننده ارزیابی کردند. مروری بر سخنان مقامات 
ارشد سابق و الحق امنیتی نظامی رژیم اسرائیل در این کنفرانس به خوبی عمق هراس 

آنان از آینده را نشان می دهد. 
ـ اریئیل رایخمان، »رئیس  مرکز سیاست ها و راهبرد در مرکز چندمنظوره هرتزلیا«  2
که ریاست این کنفرانس را برعهده داشت، در نطق افتتاحیه گفت: »در شرایط هرج و 
مرج گسترده و بی سابقه داخلی به سر می بریم« اظهارات بعضی دیگر از مقامات امنیتی 
اسرائیل نیز این نگرانی را مورد  اشاره قرار داد. اشاره مقامات اسرائیلی؛ جنبه های مختلفی 
از این به هم ریختگی تاریخی را نشان می دهد. رژیم اسرائیل در حال حاضر فاقد پارلمان 
است و دولت بنیامین نتانیاهو در بحران مشروعیت دست و پا می زند. حزب لیکود که 
هسته مرکزی تشکل دولت کنونی اسرائیل است، نه توانست علی رغم کمک ویژه دونالد 
ترامپ به نتانیاهو رأی الزم را کسب کند و نه توانست حتی ائتالف نیم بندی به وجود 
آورد و به دولت بی رمق خود جانی تازه ببخشد. اختالفات میان اعضای کابینه اسرائیل 
به باالترین سطح خود رسیده است و این در حالی است که هیچ کس در اسرائیل امیدی 

ندارد که انتخابات آینده کمک مؤثری برای بهبود اوضاع بنماید. 
3ـ یک نگرانی عمده دیگر رژیم اســرائیل شرایط کنونی کشورهای عربی است. 
محور تسلیمـ  کنفرانس  آنان به همراه مقامات آمریکایی و رؤسای چند کشور عربیـ 
منامه را برگزار کردند اما اینک می گویند این کنفرانس یک گام به عقب در حل مسایل 
اســرائیل با حوزه عربی به حســاب می آید. ژنرال »عاموس گلعاد« رئیس سابق اداره 
سیاسی و امنیتی وزارت جنگ می گوید: »روابط بسیار شگفت انگیزی را با بسیاری از 
کشورهای عربی برقرار کردیم ولی بدون فلسطینیان هیچ صلحی با آنها وجود نخواهد 
داشت. کشورهای عربی در نهایت به آنان خیانت نخواهند کرد و دستگاه های امنیتی 
اسرائیل ممکن است در پیش بینی حوادث قابل انتظار و قابل پیش بینی در جهان عرب 
موفق نباشند و اینکه این کشورها تا چه زمانی باثبات خواهند ماند.« کامالً واضح است 
که منظور مقامات آمریکایی این نیست که رژیم هایی مثل آل سعود و سیسی و شیخ 
خلیفه و آل مکتوم به فلسطین خیانت نمی کنند این کامالً واضح است و خیانت آنان هم 
موضوع جدیدی نیست آنچه در این میان، علیرغم خیانت سران عربی به فلسطین، آنها 
را ناراحت و نگران می کند، این است که روابط با پایتخت های عربی برای پروژه امنیتی 
تل آویو که مهم ترین دغدغه رژیم اسرائیل است، آورده ای به حساب نمی آید و از سوی 
دیگر صهیونیست ها حسابگرتر از آن هستند که نتوانند تحوالت پیش روی منطقه که 
حکومت های وابسته را در معرض فروپاشی قرار خواهد داد، پیش بینی کنند. آنان به 
خوبی مشاهده کردند که یک موج نه چندان پرقدرت، چند رژیم سنتی دوست اسرائیل 

و آمریکا را در منطقه ساقط کرد. 
ـ یکی دیگر از موضوعات مهم وضعیت فلسطینی هاست. مقامات اسرائیل به خوبی  4
می دانند که منطقه با پرونده فلسطین گره خورده و نمی توان بدون حل آن، کار عمده ای 
در منطقه انجام داد. اسرائیل در چند سال  گذشته و به خصوص در یک سال اخیر تالش 
زیادی کرد تا رابطه اســرائیل با حوزه عربی را گرمی ببخشد اما در نهایت سبب شده 
که اسرائیل با یک چالش بسیار پیچیده روبه رو شود. »اویگدور لیبرمن« )رئیس حزب 
اسرائیل خانه ما( در این کنفرانس گفت: »تشکیالت خودگردان فلسطین دیگر به عنوان 
یک قدرت و مجموعه پابرجا نیســت. آنچه وجــود دارد جزیره حماس و جزیره فتح 
است اگر امروز انتخاباتی در کرانه باختری برگزار شود قطعاً حماس پیروز خواهد شد. 
فروپاشی امنیتی در کرانه باختری خطر بزرگ تر نسبت به نوار غزه است. در این دوران 
حماس به فلسطینیان ثابت کرد که بهترین راه برای تعامل با اسرائیل، قدرت است« این 
نگرانی تا آنجا بود که »رؤوفین ریولین« رئیس رژیم صهیونیستی نیز در این کنفرانس 
گفت: »آنچه امروز در نوار غزه جریان دارد، ممکن است به کرانه باختری منتقل شود. 
ما نمی توانیم نزاع با فلسطینیان را براساس حق بازگشت و قدس و غور اردن حل کنیم. 
ژنرال »بنی گانتس« رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش اسرائیل که هم اینک حزب پرآوازه 
»آبیـ  سفید« را رهبری می کند، در این کنفرانس گفت: »معیارها و شاخص های نظریه 
بازدارندگی اسرائیل در برهه اخیر برهم خورده است. اینک زیان های اسرائیل تنها به 
مناطق اطراف غزه محدود نشده بلکه چه بسا به جبهه ها و مناطق دیگر کشیده شود. 
ایرانی ها این سیاست را به خوبی دنبال می کنند«. با این وصف کامالً پیداست که از نظر 
مقامات اســرائیلی به جز علنی کردن روابط سیاسی با کشورهایی که از دیرباز با آنان 
رابطه داشت، کاری نتوانست انجام بدهد. کامالً واضح است که موضوع فلسطین بدون 
فلسطینی ها حل نمی شود. بر این اساس اسرائیل به درستی احساس می کند به حل قضیه 
فلســطینی به نفع خود، از هر زمانی دورتر است. حتی در زمان قرارداد اسلو در سال 
1370، اسرائیلی ها در موقعیت بهتری بودند، چرا که از یک سو فلسطینی ها در داخل 
سرزمین های فلسطینی قدرتی نداشتند و در داخل کشورهای عربی از سوی رژیم های 
عرب کنترل می شدند و از سوی دیگر باالخره قطار سازش که از کمپ دیوید در سال 
1357 راه افتاده بود و به ایستگاه اسلو رسیده بود و در این مسیر از ایستگاه های سازش 
فهد، فاس، وای ریور و... عبور کرده بود، برای اسرائیل امیدهای زیادی فراهم کرده بود. 
اینک اسرائیل علی رغم ظلم و ستم بی شماری که علیه مظلومین فلسطین روا می دارد، 

به شدت در هراس از آینده است!
»گابی ایزنکات« رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم اسرائیل در این کنفرانس 
گفت: »دو میلیون انسان در نوار غزه و دو میلیون و هشتصد هزار نفر در کرانه باختری 
زندگی می کنند و همگی آنها، حمالت مسلحانه را شیوه و راه اساسی برای تحقق حقوق 
سیاسی، دینی و اجتماعی خود قلمداد می کنند« این طرح های فانتزی نظیر معامله قرن 
علی رغم هزینه زیادی و نیز امید زیادی که به آن بسته شده است، راه حل نیست و تا 
زمانی که مقاومت در درون فلسطین وجود دارد، موضوع امنیت اسرائیل قابل حل نیست. 
5ـ یکی دیگر از موضوعات کلیدی این کنفرانس، ایران و قدرت جمهوری اسالمی 
بود. کنفرانس هرتزلیا درست در اتمسفر اسقاط پهپاد جاسوسی افسانه ای آمریکا توسط 
نیروی هوافضای سپاه برگزار شد. سرنوشت نفتکش ها در خلیج  فارس و دریای عمان و نیز 
سرنوشت مخازن نفتی سیار در فجیره و ثابت در الدوادمی واقع در شمال دریای سرخ، 
سؤاالت زیادی را پدید آورده بود. در حالی که خود اسرائیل هم زمان زیادی نیست که 
از جنگ دو روزه غزه با رسوایی تمام خارج شده بود، این رویدادها سایه ایران در این 
کنفرانس را بسیار سنگین کرده بود و لذا بعضی از چهره های اسرائیلی سعی کردند با 
لطیفه گویی اندکی از سنگینی آن بکاهند. »یاکوف عمیدرو« مشاور سابق امنیتی نتانیاهو 
در پاسخ به سؤالی در مورد آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران گفت: بله پاسخ 
روشن است ما آماده حمله هستیم تا مطمئن شویم ایران به توانمندی نظامی هسته ای 
دست نخواهد یافت.« او در عین حال بالفاصله گفت اسرائیل تاکنون در جلوگیری از 
اقدام ایران در انتقال سالح به لبنان موفق نبوده و تعداد راکت های آنان در لبنان به 130 
هزار فروند رسیده است. عمیدرو گفت یکی از مهم ترین دغدغه های امنیتی ما، تالش 

ایران برای تثبیت موقعیت امنیتی خود در سوریه است. 
ـ یکی دیگر از نگرانی های عمیق اسرائیل، برخوردار ماندن از حمایت غربی هاست.  6
اسرائیل اعتراف می کند که دیگر به تنهایی قادر نیست از خود در برابر جبهه مقاومت 
دفاع کند و از این رو به ضرورت تشــکیل ائتالف تأکید کرده است. این ائتالف هم در 
سال  های گذشته با ترکیبی غربی، عربی و اسرائیلی شکل گرفت ولی در عمل گرهی از 
مشکل بزرگ امنیتی اسرائیل را باز نکرد. هم اینک این سؤال برای اسرائیلی ها وجود 
دارد که با اعتراف همگان به ناکارآمدی این ائتالف سه ضلعی آیا آمریکایی ها کماکان 
در موضع حمایت واقعی از ما باقی خواهند ماند. براین اساس »عمیدرو« می گوید: »ما 
نمی توانیم آینده خود را در دستان کشوری دیگر قرار دهیم. اینکه اسرائیل خودش از 
خودش دفاع می کند، فقط یک شعار نیست، چیزی است که ما باید هزینه اش را بپردازیم.« 
اما واقعیت این است که اسرائیل در محیط منطقه ای گرفتار بحران شدید امنیتی 
است. از یک سو مخالفان اسرائیل در منطقه قدرت گرفته اند؛ از سوی دیگر رژیم های 
عرب مدافع اسرائیل در وضع بحرانی قرار داشته و اساساً آینده آنان نامعلوم است. در 
این فضا هم آمریکایی ها و هم اسرائیلی ها درباره اینکه اسرائیل بتواند در فرایند داخلی 
از امنیت و موجودیت خود دفاع کند، نا امید هستند و نیز آنان از اینکه کماکان حمایت 
خارجی بتواند اســرائیل را در منطقه در برابر مخالفانش که بیش از هر زمانی قدرت 

گرفته اند، حفظ کند، سرخورده شده اند.

هرتزلیا، نمایش هراس اسرائیل 
از آینده

یادداشت روز

سعداهلل زارعی

صفحه 2
 یک شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ 
۴ ذی القعده ۱۴۴۰ - شماره 2222۶

خبر ویژه
به جای حمایت از پیام رسان های ایرانی
400 میلیارد خرج ماندگاری تلگرام شد

پس از بارها تمدید فعالیت و مهلت دادن به هاتگرام و تلگرام طالیی برای 
مستقل شدن، و حدود یک سال دور زدن فیلتر تلگرام، باألخره فعالیت آنها در 

فضای مجازی کشور پایان یافت.
به گزارش جهان نیوز، اکنون و پس از کوتاهی های وزارت ارتباطات و همچنین 
تصمیمات غلط مرکز ملی فضای مجازی در مورد پیام رسان های ایرانی و شکست 
مأموریت هاتگرام و تلگرام  طالیی، اعالم  پایان فعالیت آنها در واقع روغن ریخته ای 

است که نذر امامزاده شده است.
 قرار بود که این دو پوسته ایرانی برای دوران گذار، کمک حال کوچ کاربران 
از تلگرام به شبکه های اجتماعی داخلی باشند -هر چند که از همان ابتدا غلط 
بودن این تصمیم محرز بود- اما بعد از آن دیدیم که فیلتر تلگرام به نام شبکه های 

داخلی و به کام هاتگرام و تلگرام طالیی تمام شد.
اجازه دادن به فعالیت این دو ابر فیلترشــکن در واقع مانند این بود که در 
سراسر مرز جغرافیایی کشور جلوی واردات جنس قاچاق را بگیریم اما به طور 
رسمی اعالم کنیم: » فقط از یک گذرگاه که معین شده آزاد هستید که جنس 
قاچاق وارد کنید.« در اینصورت، این همه هزینه و به کارگیری نیرو  و امکانات 
برای رشد تولید داخلی و همچنین جلوگیری از واردات قاچاق چه سودی دارد؟ 

در واقع  این نقض غرض بود.
شــواهد نشان می دهد وزیر ارتباطات عالقه زیادی به ساختن برج بر روی 
باتــالق خارجی هــا دارد. در روزهایی که مردم بین وایبــر و واتس آپ و الین 
ســرگردان بودند، وزیر ارتباطات - که در آن زمان مدیر ارتباطات زیرساخت و 
معاون وزیر بود - چرا به جای مذاکره با پاول دوروف، مدیر تلگرام - که هیچ گاه 
هم  محتوای جلسه را افشاء نکرده - به فکر توسعه شبکه های اجتماعی داخلی 
که در آن زمان هم وجود داشتند، نبود و باعث شد یک جاسوس افزار ناشناخته 

خارجی رونق بگیرد؟
آیا غیر از این است که اگر در این چند سال خوب عمل می شد، نه نیازی به 
تلگرام، و نه نیازی به هاتگرام و تلگرام طالیی و خروارها توجیه غیر قابل قبول 

برای فعالیت آنها بود؟
در مورد هزینه های صورت گرفته برای دور زدن فیلتر تلگرام توسط دولت، 
نصراهلل پژمانفر، رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن 
بیان اینکه 400 میلیارد تومان برای هاتگرام و تلگرام طالیی هزینه شده است 
و ســرورهای فراوان و خدمات دیگر به آنها ارائه شده است، می گوید: »تلگرام 
طالیی و هاتگرام با نظارت وزارت اطالعات و وزارت ارتباطات فعالیت کرد و فارغ 
از مصاحبه های مسئوالن ذی ربط در این خصوص، مستندات فراوانی در ارتباط 

با این موضوع دارم که این وابستگی را ثابت می کند.«
این امکانات را با امکانات داده شده به پیام رسان های ایرانی مقایسه کنید. 
محســن غفاری مدیر پیام رسان ایتا در گفت وگو با جهان نیوز می گوید: »وقتی 
دوستان مرکز ملی فضای مجازی در سال 96 برای بازدید به مرکز ما آمده بودند 
من به آنها گفتم که بین 30 تا 50 میلیارد تومان فقط سخت افزار نیاز است - البته 
با دالر عادی سال 96- غیر از  رک و تجهیزات شبکه... که بتوانیم در مراکز داده 
دیتا سنتر بگذاریم. آن دوستان گفتند که با توجه به اهمیت موضوع پیام رسان، 

این رقم اصاًل پولی نیست.«
همچنین جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی 
نیز سال گذشته در مصاحبه ای گفت: »تلگرام 3000 سرور برای ایرانی ها دارد... 
در ارزیابی ای که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو 

باشد باید حداقل معادل 300 میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.«
 این در حالی است که وام داده شده به پیام رسان ها، معادل 5 میلیارد تومان 
بود، که بعضی از پیام رسان ها همان رقم خنده دار  را نیز دریافت نکردند. هر چند 
که سود این وام، خود معضل دیگری برای پیام رسان ها بود. در حالی که بهترین 
کار به جای پرداخت وام، اعطای زیرســاخت، سرور و امکانات سخت افزاری بر 

اساس میزان رشد هر یک از پیام رسان ها بود.
با این وجود، اگر 3000 سرور تلگرام را با 10 سرور داده شده از سوی وزارت 
ارتباطات به پیام رسان ها و همچنین وام 5 میلیاردی را - که همه پیام رسان ها هم 
آن را دریافت نکردند - با 300 میلیارد بودجه مورد نیاز مقایسه کنیم، درمی یابیم 

تفاوت ره از کجا تا کجاست.
پیشنهاد بی ارزش اینستکس

نشان می دهد اروپا حسن نیت ندارد
یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد سازوکار اینستکس بدتر از شرایط غذا 

در برابر نفت است.
وحید شــقاقی به ایلنا گفت: راه اندازی اینستکس هیچ امتیازی برای ایران 
محسوب نمی شود. اینستکس به هیچ وجه کانال مالی نیست بلکه یک شرکت 

واسط است که در اروپا تاسیس شده است. 

شــقاقی با تاکید بر اینکه متأسفانه تامین مالی واردات کاال از این شرکت 
اروپایی هنوز مبهم است، ادامه داد: اگر اتحادیه اروپا می پذیرفت که نفت ایران 
به این کشــورها صادر شــود و به ازای دپوی ارز حاصل از صادرات نفت در این 
کانال،  کاالهای مورد نیاز کشور را در اختیارمان قرار می داد در شرایط نفت در 

برابر غذا و دارو قرار می گرفتیم اما اینستکس بدتر از نفت در برابر غذا است.
وی با  اشاره به اخبار منتشر شده از سوی بانک مرکزی مبنی بر ایجاد خط 
اعتباری بــرای واردات کاال از اروپا گفت: ایجاد خط اعتباری برای واردات کاال 

بسیار خطرناک است چرا که بدهی های خارجی ما را افزایش می دهد.
شقاقی افزود: متأسفانه اروپایی ها 14 ماه از وقت ایران را گرفتند و وقت کشی 

کردند برای ایجاد سازوکاری که هیچ کاربرد اقتصادی ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اروپا اگر حسن نیت داشت می توانست 
بپذیرد که به ایران کاال بدهد بعد از اینکه امکان صادرات نفت به اروپا بود،  هزینه 
آن را تسویه کند. روش های متعددی وجود دارد که اینستکس به اقتصاد ایران 

کمک کند اما این بدترین نوع کارکرد اینستکس است.
شــقاقی گفت: اینســتکس هیچ مزیتی نخواهد داشت و عمالً وقت کشی 

محسوب می شود.
ارزیابی دو مقام سابق آمریکا

فشار حداکثری کمانه کرده است
در حالی که وزیر دفاع اســبق آمریکا می گوید تاکتیک فشار حداکثری در 
مورد ایران جواب نمی دهد، مذاکره کننده سابق آمریکا در خاورمیانه تصریح کرد: 

ایران در حال اعمال فشار حداکثری به آمریکاست.
لئون پانه تا وزیر دفاع اسبق آمریکا در مصاحبه  با هفته نامه آلمانی اشپیگل 
تصریح کرد: تاکتیک فشار حداکثری ترامپ در مورد ایران به علت فقدان یک 

راهبرد بلندمدت جواب نمی دهد.
پانه تا گفت: من شک دارم که ترامپ واقعا می داند چه کاری انجام می دهد.
وی با اشاره به عقب نشینی ترامپ از ادعای حمله به ایران گفت: من تاکنون 
چنین چیزی شاهد نبودم. چون معموال زمانی که شما در حال بحث راجع به 
عملیات نظامی هستید، این یعنی آنکه این موضوع در شورای امنیت ملی آمریکا 
به دقت مورد بررســی قرار گرفته و تبعات و عواقب انتخاب هر گزینه ای دیده 
شده است. اگر واقعا تصمیم حمله لغو شده نشان می دهد فرآیند تصمیم سازی 

به طرز وحشتناکی، اشتباه است.
پانه تا با اشاره به اینکه وزارت دفاع آمریکا پس از استعفای جیمز ماتیس، 
شش ماه است توسط سرپرست اداره می شود، تصریح کرد: این وضعیت، فرآیند 
تصمیم گیری را در مورد آنکه اقدامات نظامی باالخره باید انجام بشود یا نشود، 
تضعیف می کند و حاال زمانی که شما با یک وزیر موقت سر و کار دارید، طبیعی 
است که این وزیر نه تنها در خصوص ارتش که در ارتباط با کاخ سفید نیز در 
موضع ضعف قرار دارد. این شــرایط موجب تضعیف اقتدار رهبری وزارت دفاع 

آمریکا می شود.
وی درباره امکان تالفی توسط ایران در صورت هر نوع حمله آمریکا گفت: 
بلــه این واقعیت دارد. زمانی که در وزارت دفاع می خواســتیم امکان حمله به 
سایت های موشکی یا تاسیسات دیگر ایران را بررسی کنیم، باید این را هم در 
نظر می گرفتیم که ایران نیز به طور جدی یا از طریق شلیک موشک هایش به 
پایگاه های نظامی مان در خلیج فارس یا با پرتاب موشک هایش به اسرائیل به این 
حمالت پاسخ خواهد داد. چون آنها از  یک سامانه موشکی کارآمد برخوردارند.

پانه تا که زمانی هم رئیس ســازمان سیا بوده، همچنین گفته است: ایران 
دارای چندین رویکرد اســت. آنها ظرفیت و توانایی هدایت جنگ های نیابتی 
نظیر حماس فلسطین در غزه، حوثی ها )انصاراهلل( در یمن و سایر را دارند و به 
این وسیله در واقع آنها انجام حمالت در سایر نقاط این منطقه را مدنظر دارند. 
آنها واقعا از شماری از گزینه ها برای انجام اقدام متقابل برخوردارند. بنابراین این 
طور نیست که آمریکا به تنهایی و به سادگی، قادر به بمباران اهداف مدنظرش 

در ایران باشد و بهایش را نپردازد.
وی گفت: در خصوص تاکتیک های فشار حداکثری رئیس جمهور، نگرانم. در 
حالی که او در مورد کره شمالی از همین تاکتیک فشار حداکثری استفاده می کند 
اما ما هنوز طرح خاصی برای »هسته ای زدایی« این کشور نداریم. وی در زمینه 
تجارت نیز با اعمال تعرفه های تجاری به دنبال همین اعمال فشار حداکثری است 
و حال آنکه ما هنوز مسائل و موارد تجاری را برای خود، حل و فصل نکرده ایم. 
ترامپ در مورد ایران نیز به دنبال فشار حداکثری است اما نمی دانم چه راهبرد 

بلندمدتی را در خصوص این نوع تاکتیک ها تصمیم گرفته است.
در همین حال دنیس راس مذاکره کننده ســابق آمریکا در امور خاورمیانه 
ضمن یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست تصریح کرد: ایران در مقابل فشارهای 

ترامپ، در حال اعمال فشار حداکثری به آمریکاست. ایران اعالم کرد از محدودیت 
ذخیره اورانیوم 3/5 درصد عبور کرده اســت. اقدام ایران سبب افزایش فشار بر 
اروپا می شــود. دولت آمریکا قرار بود سیاست فشار حداکثری بر ایران را دنبال 
کند اما با وجود حمالت از ســوی نیروهای نیابتی، انجام عملیات خرابکارانه و 
اکنون نقض محدودیت های برجام، ما شاهدیم که ایران در حال اعمال فشارهای 
حداکثری است. ایرانی ها هرگز در مقابل فشارهای حداکثری تسلیم نمی شوند و 

به ما، دوستان و منافعمان در منطقه فشار وارد می کنند.
سران احزاب منحله

دقیقا از کدام سرمایه گذاری حرف می زنند؟!
اعضای احزاب منحله مشــارکت و ســازمان مجاهدین )انقالب( به جای 
پاسخگویی درباره بزک آمریکا و اعتماد به آن، منتقدانی را که آخر و عاقبت این 

روند را پیش بینی می کردند، متهم می کنند.
محســن میردامادی در این باره به روزنامه شرق گفت: اگر بعد از پذیرش 
برجام، اجازه ســرمایه گذاری به آمریکایی ها را می دادیم، آنها نمی توانستند از 

برجام خارج شوند.
وی می افزاید: قبل از دوران ترامپ که برجام تصویب و عملیاتی شد، به نظرم 
با رفتارمان عمال برجام را ابتر کردیم و باعث شدیم نتایج مفیدی که کشور از 

برجام انتظار داشت، محقق نشود.
وی می افزاید: در حقیقت برجام مدلی بود که می توانستیم درباره سوریه، 
یمن و جاهای دیگر به کار ببریم و منافع مان را کامال در آن چارچوب حفظ کنیم. 
همان زمان شنیده می شد که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، به آقای ظریف 
پیشنهاد داده بود درباره سوریه هم به همین شکل عمل کنیم و در چارچوبی 
بین المللی مسائل سوریه را حل کنیم. ما این پیشنهاد را نپذیرفتیم و گفتیم به 

جز مسئله هسته ای در موضوع دیگری صحبت نمی کنیم.
میردامادی گفته است: وقتی برجام را پذیرفتیم، باید کشورهای مختلف را 
در اقتصاد و سرمایه گذاری در ایران درگیر می کردیم که نتوانند به راحتی علیه 
ما کاری کنند. در بحث نفت، شرکت های بزرگ نفتی آمریکا به مراتب تواناتر از 
توتال فرانسه هستند؛ ولی حاضر نشدیم با آمریکایی ها قرارداد نفتی ببندیم. یادمان 
هست که در مذاکرات برجام ناسازگارترین کشور با ما، فرانسه بود. اما زمانی که 
برجام تمام شد، قبل از همه، از توتال استقبال کردیم که در نفت ما سرمایه گذاری 
کند. در صورتی که اگر همین قراردادهای نفتی را با شــرکت های نفتی آمریکا 
می بستیم، آمریکا هیچ وقت از برجام خارج نمی شد؛ چون به منافعی می رسیدند 
که صاحبان منافع در دولت آمریکا اجازه نمی دادند دولت شان از برجام خارج شود.

در همین حال بهزاد نبوی ضمن ســخنانی در نشست حزب اعتماد ملت 
گفته است: مخالفت های داخلی با برجام، امکان سرمایه گذاری را از ایران گرفت.
وی گفت: با امضای برجام تصور می شد با عادی شدن روابط با جهان وضعیت 
تغییر کند تا بتوانیم کمبود سرمایه داخلی را با سرمایه خارجی جبران کنیم اما 
اقدامات و مخالفت های داخلی، امکان سرمایه گذاری را تا یک سال پس از برجام 
از ایران گرفت و شــرایطی ایجاد شــد که دولت های خارجی که در روزهای اول 
امضای برجام، به صورت مرتب به ایران می آمدند عمال به نتیجه نرسیدند تا این 

کار را متوقف کنند.
درباره ادعای میردامادی و نبوی باید چند واقعیت را متذکر شد: نخست اینکه 
دولت اوباما بالفاصله پس از برجام، با تهدید و گســیل هیئت هایی، شرکت  های 
اروپایی، آمریکایی را از معامله بر حذر داشــت. آنها همچنین با تصویب و اجرای 
قانون ممنوعیت ویزایی، اتباع 38 کشــور را از معامله با ایران ترساندند که نقض 
صریح برجام بود اما هرگز با مخالفت افراطیون بزک کار شیطان بزرگ روبه رو نشد، 
ثانیاً باید پرســید کدام شرکت آمریکایی آماده همکاری و تجارت با ایران بود که 

آقای میردامادی مدعی آن است؟
ثالثاً یک مدل همکاری شیوه همکاری عربستان با آمریکایی هاست که دولت 
ترامپ صریحا از آن به عنوان »دوشیدن« نام می برد و فقط در 2 سال گذشته بالغ 
بر 500 میلیارد دالر باج گرفته است. این مدل در دوره پهلوی در ایران نیز در حال 

اجرا بود و با انقالب ملت ایران بساطشان برچیده شد.
رابعاً چرا افراطیون مدعی اصالح طلبی، وقتی دولت به فرانسه کینه توز امتیاز 
می داد، اعتراض نکردند و حال یادشــان افتاده که فرانسه در مذاکرات بدرفتاری 

کرده است. 
از سوی دیگر باید از همین ها پرسید همان یکی دو قراردادی که با توتال و پژو 
و ایرباس و بوئینگ منعقد کردید، سرانجامش به کجا رسید؟ چرا همه قراردادها به 
راحتی آب خوردن نقض شد و همین طیف مدعی اصالح طلبی، اعتراض نکردند؟ این 
چه نوع قراردادی بود که به راحتی می شد زیر پا گذاشت و خسارتی هم نپرداخت؟!

خامسا اگر قرار بود به حضرات اجازه مذاکره درباره قدرت نظامی و نفوذ منطقه ای 
ایران داده شــود که امروز با چند برابر خســارت برجام و چک های برگشتی آن و 
تهدیدهایی که با خود آورده، روبه رو بودیم. به عنوان مثال، ما پیش از برجام یک و 
نیم میلیون بشکه نفت می فروختیم که اکنون با کاهش شدید روبه رو شده است. 
در عین حال قبل از برجام سابقه نداشت دولت بی سر و پایی مثل انگلیس که بر 
حفظ برجام از سوی ایران اصرار دارد، اقدام به توقیف نفتکش حامل نفت ایران کند.

گفت و شنود

مانکن ها!
گفــت: یکی از مدعیان اصالحات گفته اســت وقتی برجام را 
پذیرفتیم باید به کشورهای مختلف اجازه سرمایه گذاری می دادیم 

تا نتوانند علیه ما کاری بکنند!
گفتم: ایشان از کدام غار خارج شده که نمی داند دولت به 
کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران اصرار می کرد 
ولی آنها از ترس تحریم های آمریکا حاضر به سرمایه گذاری 

نبودند؟!
گفت: یکی دیگر از مدعیان اصالحات هم در همان جلسه گفته 

است باید با آمریکا همکاری می کردیم تا از برجام خارج نشود!
گفتم: ایشــان نمی داند که ترامــپ با صراحت از مدل 
همکاری عربستان به عنوان دوشیدن نام می برد و آل سعود 

را گاو شیرده آمریکا می نامد؟! 
گفت: یعنی از مسئله ای به این سادگی که کودکان دبستانی هم از 
آن باخبرند، اطالع ندارند؟! یا حاال که فاجعه برجام را به ملت تحمیل 
کرده اند و خود دولت هم توان پاسخگویی ندارد، آقایان به نمایندگی 

دستی و خنده دار را می زنند؟! از فاجعه آفرینان این حرف های دم 
گفتــم: چه عرض کنم؟! یارو می گفــت؛ گوش یکی از 
مانکن هایی که جلوی یک مغازه بود را پیچاندم، یواشکی 

گفت؛ مگه مرض داری؟! دیدم خود صاحب مغازه است!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مهلت 60 روزه تمام شد
به نقطه قبل از برجام برگردیم

سرویس سیاسی-
با توجه به بی عملی اروپا در مهلت 
گام دوم کاهش  روزه،  ضرب االجل 60 
آغاز  امروز  ایــران  برجامی  تعهدات 
می شود. این گام با توجه به خروج رسمی 
آمریکا و بی عملی اروپا از برجام باید 

بازگشت به نقطه پیش از برجام باشد.
امروز- یکشنبه 16 تیر- با پایان یافتن 
فرصت 60 روزه ایران به اعضای باقی مانده 
در توافق هسته ای، گام دوم کاهش تعهدات 

برجامی کشورمان اجرا خواهد شد.
روحانی- 12 تیر- در جلسه هیئت دولت 
گفت:»جمهوری اسالمی ایران طبق برجام و 
مطابق با اختیاراتی که در این زمینه و به دنبال 
بدعهدی طرف های مقابل دارد ـ همان طور 
که قبال هم اعالم کرده ـ از شانزدهم تیرماه 
گام دوم کاهش تعهدات هسته ای خود را اجرا 
خواهد کرد. از شــانزدهم تیر ما اقدام بعدی 
را شــروع می کنیم و اگر می خواهید اظهار 
تأســف بکنید، از همین االن انجام دهید«. 
رئیس جمهور تاکید کــرد که از 16 تیر ماه 
و در پایان این فرصت 60 روزه دیگر ســطح 
غنی سازی 3/67 درصد نخواهد بود و به هر 
مقداری که ضرورت و نیاز باشد، این سطح را 
افزایش می دهیم. همچنین رآکتور اراک به 
شرایط سابق یعنی شرایطی که پیش از این 
ادعا می شــد خطرناک بوده و قابلیت تولید 
پولوتونیوم را داشت، بازخواهد گشت. پیش از 
آن »علی شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت 
ملی گفته بود:» از 16 تیرماه، گام دوم کاهش 
تعهدات برجامی ایران در چارچوب بندهای 
26 و 36 برجام با جدیت آغاز خواهد شد تا 
کشورهایی که از »صبر« جمهوری اسالمی 
برداشت ضعف و بی عملی داشته اند، متوجه 
شــوند پاسخ ایران به تجاوز پهپاد آمریکایی 
به مرزهای هوایی با واکنش نسبت به تالش 
فریب کارانه سیاسی برای محدودسازی حقوق 

مسلم مردم ایران تفاوتی نخواهد داشت«.
علی اکبر والیتی مشــاور مقام معظم 
رهبــری در امور بین الملل -جمعه14 تیر 
ماه- درباره گام های جمهوری اسالمی ایران 
پس از ضرب االجل 60 روزه گفت: اجرای 
گام ها مورد اجماع جمهوری اسالمی ایران 
چه مجلس، چه دولت و چه همه کســانی 
است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در 

این فعل و انفعاالت مباشرت دارند.
ضرب االجل 60 روزه

شورای عالی امنیت ملی کشورمان- 18 
اردیبهشت 98- در سالگرد خروج آمریکا از 
برجام، ضمن اعالم گام اول توقف تعهدات 
برجامی ایران بــه طرف های باقیمانده در 
برجام)عدم تعهد به رعایت محدویت های 
مربوط به نگهداری ذخایــر اورانیوم غنی 
شــده و ذخایر آب ســنگین( فرصت 60 
روزه ای داد که تعهدات بانکی و نفتی خود 

در قبــال ایران را اجــرا کنند و در غیراین 
صورت تهران گام دوم را برخواهد داشــت. 
در بخشــی از بیانیه شــورای عالی امنیت 
ملی تاکید شد:»جمهوری اسالمی ایران در 
طول یک سال گذشته نهایت خویشتنداری 
را از خود نشــان داده و به درخواست دیگر 
اعضای برجام فرصت قابل توجهی در اختیار 
آنها قرار داده است تا اثرات و تبعات خروج 
آمریکا از برجام را جبران کنند... متأسفانه 
این حسن نیت و خویشتنداری هوشمندانه 
مردم ایران بی پاســخ مانده و غیراز صدور 
بیانیه های سیاســی، هنوز هیچ سازوکار 
عملیاتی برای جبــران تحریم های آمریکا 

مستقر نشده است«.
پس از این ضرب االجل و در پی استمرار 
بی عملــی اعضای باقی مانده در برجام و به 
خصوص طرف اروپایی، سازمان انرژی اتمی 
در روز 30 اردیبهشــت از چهار برابر شدن 
ظرفیت تولید غنی سازی اورانیوم با خلوص 
3/67 خبر داد. روز 10 تیرماه نیز »محمد 
جواد ظریف« وزیر امور خارجه رسما اعالم 
کرد که ذخایر اورانیوم غنی شــده ایران از 

مرز 300 کیلوگرم عبور کرد.
بی عملی اروپا

پس از امضای برجام، اروپایی ها به هیچ 
عنوان به تعهدات خود عمل نکردند. ظریف، 
مهــر 96 گفت که هنــوز نمی توانیم یک 
حساب بانکی در انگلیس باز کنیم. آلمان نیز 
تنها در یک قلم در زمستان 96 در اقدامی 
توهین آمیز و بهانه اجرای تحریم های آمریکا، 
از سوخت رسانی به هواپیمای حامل وزیر 
امور خارجه کشورمان امتناع کرد. همچنین 
فرانســه تنها در یک قلم مانع حضور غرفه 
ایران در نمایشگاه بین المللی در این کشور 
شــد و حتی اجازه حضور بازدیدکنندگان 

ایرانی را نیز نداد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، پس از 
خروج آمریکا از برجام نیز بی عملی اروپا ادامه 
یافت و طرف اروپایی صرفا به ارائه وعده های 
بدون پشتوانه بسنده کرد تا ایران را به اجرای 
یک طرفه تعهدات خود در این توافق وادار 
کند. یکی از مهم ترین این وعده ها پس از 
خروج آمریکا از برجام، راه اندازی سازوکاری 
برای ایمن سازی تجارت میان ایران و اروپا 
 )SPV( بود. در ابتدا طرح کانال ویژه مالی
ارائه شــد و بعــد از 9 ماه وعده های پیاپی 
در نهایت، از سازو کار اینستکس به عنوان 

بخشی از اس پی وی رونمایی شد.
اروپایی ها به هیچ اقدامی در راســتای 
تعهدات برجامی خود عمل نکردند تا اینکه 
در روز هــای پایانی مهلت 60 روزه ایران و 
همزمان با برگزاری دوازدهمین کمیسیون 
مشترک برجام از اجرایی شدن اینستکس 
با یک خط اعتباری محدود خبر دادند که 
به هیچ وجه جوابگوی نیاز های ایران نبود. 

مقامات ایــران در اظهارات جداگانه تاکید 
کردند کــه این کانال پرداخــت، به هیچ 
عنوان خواسته های ایران را تامین نمی کند. 
در همیــن رابطه، محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه تاکید کرد که »3 کشور اروپایی 
متعهد شــدند که 11 تعهد را در راستای 
توافق برجــام اجرایی کنند و در هیچ یک 

از این تعهدات، اینستکس وجود ندارد«.
مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران 
در ســازمان ملل نیز این اقــدام را ناکافی 
دانســت و از این ســازو کار مالی به عنوان 

»ماشین بدون بنزین« یاد کرد.
اینستکس؛ تقریبا هیچ 

طرف اروپایی در برجام متعهد شــده 
بود که ضمن خرید نفت از ایران و پرداخت 
پــول آن، تبادالت بانکی را نیز برقرار کرده 
و همچنین کاالهای تحریمــی را با ایران 
مبادله کنــد؛ اما اعضــای اروپایی برجام 
طبق ســازوکار اینستکس، به هیچ عنوان 
از ایران نفــت نمی خرند و تبادالت بانکی 
را نیز برقرار نمی کنند؛ بلکه صرفاً از طریق 
این کانال، در ازای خرید نفت ایران توسط 
کشــورهای غیراروپایی، به جای پرداخت 
پول، در اقدامی توهین آمیز صرفاً غذا و دارو 
)اقالم غیرتحریمی آمریکا( را در اختیار ایران 

قرار می دهند!
برخــالف ادعای اروپا، اینســتکس نه 
فرآینــدی ذیل برجــام، بلکــه اقدامی در 
راستای تکمیل هدف FATF است. کارویژه 
اینستکس شناسایی مسیرهای خرید نفت 
ایران و شفاف ســازی آن برای آمریکاست. 
به عبارت دیگر اینســتکس بخشی از پازل 
FATF در رصد تراکنش های مالی ایران برای 
وزارت خزانه داری آمریکا است. اینستکس نه 
تنها مسیرهای خرید نفت ایران را برای آمریکا 
شناسایی می کند، بلکه فراتر از آن مدیریت 
کانال خرید نفت ایران را نیز به اروپا می سپارد! 
ایران ذیل اینستکس هم تحریم است، هم 
در ازای فروش نفت، نه تنها پولی نمی گیرد 
بلکه از خرید کاالهای مدنظر خود نیز محروم 
است)یعنی حتی نفت در برابر کاال هم نیست( 
و باید صرفا کاالهای غیرتحریمی- بر اساس 

صالح دید اروپا!- را خریداری کند.
رونــد اقدامات اروپــا در مدت زمان 
ضرب االجل 60 روزه بیش از پیش ثابت کرد 
که این کشورها به هیچ عنوان حاضر نیستند 

که به تعهدات برجامی خود عمل کنند.
آغاز گام دوم

به گزارش مهر، با توجه به اینکه تحقق 
وعده های مقامــات اروپایی در مهلت 60 
روزه، برای مقامات دولتی ایران احراز نشد، 
رئیس جمهور به طور رسمی در جلسه هیئت 
دولــت اعالم کرد که از 16 تیرماه اقدامات 
بعدی خود را در کاهش تعهدات برجام آغاز 
خواهد کرد. بعد از اظهارات رئیس جمهور، 

کیوان خسروی ســخنگوی شورای عالی 
امنیــت ملی نیــز به طور رســمی در روز 
پنج شنبه 13 تیرماه اعالم کرد: 16 تیرماه 
گام دوم کاهش تعهدات برجامی براساس 
پاراگراف هــای 26 و 36 و با چارچوبی که 
صرفاً جمهوری اسالمی ایران در مورد آن 

تصمیم خواهد گرفت آغاز می شود.
شــنیده ها حاکی از آن است که قرار 
است در گام دوم، غنی سازی 5 درصد آغاز 
شــود. این در حالی است که اگر قرار باشد 
که اقدامات طرفین برجام متناظر باشــد، 
ایران باید غنی سازی 20 درصد را کلید بزند.

حســین آبنیکی، رئیس سابق مرکز 
توسعه سازمان انرژی اتمی در همین رابطه 
گفت: نیاز کشور به اورانیوم غنی شده بسیار 
بیشتر از300 کیلوگرم است. این یک نیاز 
کلیدی و جدی بــرای چرخش چرخ های 
صنعت کشــاورزی، پزشکی، انرژی و سایر 

حوزه های کشور است.
آبنیکی افزود: در حال حاضر باالی یک 
میلیون بیمار داریم که باید از رادیو داروها 
استفاده کنند. این رادیو داروها نیاز دارد که 
رآکتور تهران ما سوخت 20 درصد در اختیار 
داشته باشد و کار کند و اکنون نیز سوخت 
20 درصد ما رو به پایان است. وی در ادامه 
گفت: فراموش نمی کنیم که سال 88 جان 
بیماران ما به واسطه تحریم رادیو داروها و 
ندادن سوخت 20 درصد به ما، به خطر افتاد.

اقدامی موازی گام دوم
دولــت می بایســت گام دوم کاهش 
تعهدات برجامی را با ســرعتی بیشتر و در 
سطحی وسیع تر انجام دهد. با توجه به خروج 
رسمی آمریکا و خروج عملی اروپا از برجام، 
اقدام متناسب از سوی جمهروی اسالمی 

بازگشت به نقطه پیش از برجام است.
همزمان با ایــن گام، دولتمردان باید 
در اقدامی مــوازی، با اجرای دقیق اقتصاد 
مقاومتی، روند گره زدن مشکالت اقتصادی 
کشور به اموری که خارج از اختیار خودمان 
اســت مانند »برجام« و »اینستکس« و...

را متوقف کند.
عدم تاثیر فشار حداکثری بر ایران

نیلز آنن، سیاســتمدار آلمانی ضمن 
درخواست از ایران برای پایبندی به توافق 
هسته ای از سیاست های واشنگتن در برابر 
ایران انتقاد کرد و گفت که گمان نمی کند 
که سیاست فشــار حداکثری ایران را پای 

میز مذاکره بیاورد.
یــان آزلبــرون، وزیر امــور خارجه 
لوگزامبورگ در واکنش به هشــدار ایران 
مبنی بر افزایش غنی سازی اورانیوم پس از 
ضرب االجل 60 روزه به طرف های باقی مانده 
در برجام،  در اظهارنظری گستاخانه از ایران 
خواست تا بیشتر از حد تعیین شده، اقدام 

به غنی سازی اورانیوم نکند.

سفیر کشور عراق در ایران 
با اشاره به شرایط تحریم ظالمانه 
ایران  ملت  و  نظام  علیه  کنونی 
گفت: دولت و ملت عراق در کنار 
ملت ایران ایســتاده و به دنبال 
راهکار اقتصادی و گشایش برای 

ملت و نظام ایران است. 
به گزارش ایرنا، سعد جواد قندیل 
در دیــدار با اســتاندار کرمان افزود: 
کشور عراق تا حد ممکن و توان خود، 
نظام و دولت ایــران را از تنگناهای 

اقتصادی کنونی خارج خواهد کرد.
وی اظهار داشت: سفارت عراق 
وظیفه دارد تعامــالت و هماهنگی 
2 ملــت و کشــور را افزایش دهد و 
با ســفر رئیس جمهــوری ایران به 
عراق و نخســت وزیر عراق به تهران 
پروتکل هایی اجرا شد که مقدمه ای 
برای افزایش میــزان تعامالت مالی 
2 کشــور تــا 20 میلیــارد دالر در 

سال است.
وی افزود: کشورهای بسیاری با 
هم برای حمله به عراق دسیسه کردند 
و هدف آنان ورود به دروازه ایران بود 
که ایرانیان از ما مقتدرانه پشتیبانی 
انجام دادند و ملت عراق هیچ گاه این 

موارد را از ذهن خود خارج نمی کند.
قندیــل با بیان اینکه امیدواریم 
توفیقی حاصل شود و پاسخ بخشی 
از پشتیبانی های ملت و دولت ایران 
را بدهیم گفت: یکی از مسئولیت های 
سفارت عراق قراردادن روادید و ویزا 
برای زائران ایرانی است که امید است 
در این بخش وظیفه خود را نسبت به 

ایران انجام دهیم.
وی ادامه داد: ســفارت عراق در 
ایــران امکان آمــاده و فراهم کردن 
شرایط برای سفر ایرانیان به عراق و 

زیارت عتبات عالیات را دارد .
وی با بیان اینکه رخداد جنگ 
تلخ هشت ســاله بین ایران و عراق 
بیش از یک میلیون شــهید بین 2 
کشــور برجای گذاشــت ادامه داد: 
تعامــالت 2 ملت به گونه ای اســت 
که هفت میلیون زائر ایرانی و عراقی 
بین 2 کشور تردد می کنند و نمونه 
این میزان تــردد در هیچ جای دنیا 

وجود ندارد.
قندیل تاکید کرد: عنایات الهی و 
روابط 2 کشور نشان می دهد که هیچ 
کشوری نمی تواند ارتباط و پیوند بین 

ایران و عراق را تضعف کند.

سفیر عراق در ایران: 

دولت عراق، ایران را از تنگناهای اقتصادی 
كنونی خارج خواهد كرد
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