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خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* دشمن زبون و ذلیلی چون عربستان و امارات اگر در خانه احساس امنیت 
بکنند دست به فتنه و آشوب در منطقه می زنند. ناامنی هایی که در عراق 

به وجود آمده نتیجه فتنه گری آل سعود است.
0911---0049

* امیدوارم دلســوزان عراق و نیروهای انقالبی به نکته ای که مدیرمسئول 
محتــرم کیهان در تاریــخ 98/8/8 در صفحه دوم کیهان مطرح کرده بود 
توجه جدی نمایند تا در آینده شاهد فتنه گری شیطان بزرگ و آل سعود 

یهود خبیث نباشند.
حیدر فرخی

* بابت امنیتی که در کشورمان حاکم است و آن را مدیون سپاه و ارتش 
هستیم خداوند را شکر می کنیم.

0916---0685
* اگر خبر کشته شدن سرکرده داعش درست باشد این سؤال پیش می آید 
که چرا آمریکایی ها او را زنده دستگیر نکرده اند و چرا اثری از  جنازه او در 
دست نیست. خیلی راحت می شود فهمید که این کار آمریکا سیاه بازی است.
0914---9915
* روزنامه های زنجیره ای و حامی غرب نوشته اند که اف ای تی اف چارچوبی 
دارد که دنیا آن را پذیرفته اســت؟ واقعاً آن چیزی که شــما آن را »دنیا« 
می نامید بر اساس کدام چارچوب نظاره گر بی تفاوتی و حتی همراهی کننده 
قتل عام میلیون ها انسان در سوریه، عراق، یمن، افغانستان و فلسطین و... 
بوده است؟ خشم خدا را برای نوکری غرب نخرید حیا کنید! هنوز پس از 
31 سال از پایان جنگ تحمیلی غرب به کشورمان استخوان های شهدایمان 

را می آورند!
علیمردانی

* مسئوالنی که دانسته یا ندانسته میلیاردها دالر ارز 4200 تومانی کشور 
را به جیب عده ای سودجو و قاچاقچی ریختند و آنها را به ثروت افسانه ای 

رساندند باید محاکمه شده و به مجازات برسند.
0913---5351
* آقای اسدی دبیر سوم سفارت کشورمان در وین نزدیک به 16 ماه پیش 
با اتهامی در خاک آلمان دستگیر و سپس در بلژیک زندانی شد. آنچه محرز 
است در این قضیه بر رعایت اصل مصونیت دیپلماتیک توسط دو دولت آلمان 
و بلژیک خط بطالن کشیده شد. از آقای ظریف سؤال می کنم، آزادی آقای 
اسدی چه زمانی محقق خواهد شد و چرا هیچ اقدام متقابلی انجام ندادید؟
0915---0609
* دولتمردان کودک منشی که پرونده پر از خسارت در کارنامه خود دارند 
با طرح این اتهام تخیلی که منتقدان شــان به دنبال تقابل با دنیا هستند 
می خواهند اذهان عمومی را از مســائل اصلی یعنی به تعطیل کشــاندن 
تولید، فریاد کشاورزان و گرانی افسارگسیخته منحرف کنند! ولی بدانند در 

زمان مناسب مردم از آنان بازخواست خواهند کرد و باید پاسخگو باشند.
نیکنام

* اگر رئیس دولت و وزرا روزی یک ســاعت از خودروی دودی خود پیاده 
شــوند و در جمع مردم قرار بگیرند این ســخن را خواهند شنید: امید از 

دشمن بُِبرید و توجه به داخل و نصایح دلسوزان و رهبری داشته  باشید.
وحید و 2842---0910
* جا داشــت پدر زم از همان زمان خیانت های پســرش در همکاری با 
صهیونیســت ها علیه نظــام از او اعالم بیزاری می کرد نــه اینکه پس از 
خیانت های چندین ساله اش، وقتی دستگیر می شود عفو فرزند خائن خود 

را درخواست نماید.
شکیبایی

* هزینه ســردر ورودی کاماًل غیر ضروری در دست اجرای سازمان برنامه  
و بودجه اســتان کرمان حدود یک میلیارد تومــان معادل هزینه احداث 
یک مدرســه 250 متری است! مدارســی در کشور هستند که از داشتن 
ضروریات اولیه مثل بخاری گازی و یا روشــنایی محرومند. جالب این که 
معاون سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 98/8/6 گفت: من به شدت دنبال 

ارزان تر اداره کردن کشورم!
0913---9527
* احیــای دریاچه ارومیه برای آذربایجان غربی اگر آبی نداشــت اما برای 
خیلی ها نان داشــت! هزینه سفر 7 نفر از اساتید دانشگاه به آمریکا به نام 
مطالعه دریاچه ارومیه سیصد هزار دالر بوده است! چرا دولتمردان از خواسته 
مردم برای اطالع رسانی جزئیات این سفر، هزینه ها و نتایج مطالعات ناراحت 

می شوند؟
0903---1759
* آمریکایی ها قادر به خاموش کردن آتش سوزی جنگل های ایالت کالیفرنیای 
خود نیستند. ولی می توانند روی کمک ایران حساب باز کنند. ما مردم ایران 

فقط با دولت و حاکمان جنایتکار این کشور مخالف هستیم.
0912---7345

* حذف زبان انگلیسی از دروس آموزش دانش آموزان و واگذار کردن آن به 
مؤسسات آموزش خصوصی می تواند یک حرکت توطئه آمیز باشد. باید با 

جدیت بررسی کرد که چه اهدافی در پشت پرده وجود دارد؟
0902---3107

* روزنامه های اصالح طلب که بســیاری از اوقات عکس زنان را با پوشش 
نامناسب و نزدیک به بی حجابی چاپ می کنند در مورد دختر آقای نعمت زاده 
وزیر سابق آقای روحانی با هدف خاص اصرار به چاپ عکس او با چادر دارند 

این کار آنان مصداق عینی فریبکاری است.
0919---8895

* متأســفانه با ســلبریتی هایی که مروج فساد اخالقی در جامعه هستند 
برخورد صورت نمی گیرد. اجرای قانون برخورد با بدحجابی و بی حجابی در 
کشور در مورد همه یکسان نیست و همین مسئله مشکل ایجاد کرده است.
0903---1759
* اپراتورهای تلفن همراه با مشــارکت شرکت مخابرات چند صد میلیارد 
تومان از زائران اربعین حسینی را به جیب زدند ولی برای فریبکاری وعده 
دادند بیست و چند میلیارد تومان پول مردم را پس بدهند. آیا این پلشتی ها 

در این دولت، پایانی ندارد؟
0910---9149
* سرعت گیرهای جاده مشکین دشت کرج قابل تشخیص برای رانندگان 
نیســتند و عبور شب هنگام از روی آنها به اتومبیل خسارت شدیدی وارد 

می کند. چه کسی مسئول است؟
0910---3077
* چرا اداره صنعت و معدن استان تهران و دستگاه های ذی ربط در خصوص 
بررســی پرونده شرکت داتیس خودرو تعلل می کنند؟ نه از خودرو خبری 

هست و نه از پول و جبران زیان مشتری؟ دلیل این همه تعلل چیست؟
0912---8533

* متاسفانه برخی نانوایی ها نرخ مصوب افزایش قیمت های نانوایی ها را در برابر 
دید عموم نصب نمی کنند و به همین علت نیز بعضاً بیشتر از قیمت  مصوب 
می فروشند. مثال یک نانوایی در کوی  نصر نان سنگک با آرد دولتی 1200 
تومانی را 1500 تومان می فروشد. از مسئوالن امر درخواست رسیدگی دارم.
افشار

* اگر شرکت مخابرات و شرکت برق قرار بر افزایش قیمت  ها داشتند چرا 
همزمــان با حذف قبوض کاغــذی آن را عملی کردند و اعتماد مردم را از 
خود سلب نمودند؟ حداقل چند ماهی دندان روی جگر می گذاشتند و بعد 
برخالف گفته خود عمل می کردند. شایسته نیست کارگزار نظام با مردمش 

صادق نباشد.
حیدری و رحیمی

* سارقان اموال عمومی مثل کابل برق، ریل قطار و دریچه های گاز و برق 
باید طوری مجازات بشــوند تا کسی جرأت چنین کاری را پیدا نکند. چرا 

که این سرقت ها با جان مردم بازی می کند و جنایت است.
0935---0220

مسئولیت خسارت های حاصل از
همکاری با FATF را می پذیرید؟!

عضو مجمع روحانیون و وزیر کشور دولت اصالحات می گوید: باید درباره لوایح 
FATF به دور از احســاس و شعار تصمیم بگیریم و کارشناس در این باره، وزارت 

خارجه است.
عبدالواحد موسوی الری به ایلنا گفت: مطلق انگاری در اینگونه مسائل مهم ترین 
آسیب را به مسائل ملی ما می زند. ما می توانیم در یک مسئله ای که دو طرف ماجرا 
هرکدام منافع خودشــان را مطرح می کنند، وارد شــویم. آن چیزی که مهم است 
اینکه ببینیم سود و ضرر چیست و قاعدتا تصمیم می گیریم که امضاء کنیم یا خیر.

وی با بیان اینکه برخی از موضوعات نیاز به نظر دقیق کارشناسی دارد، گفت:  
کارشناس اظهارنظر در لوایح چهارگانه وزارت  خارجه است و تلقی شان بر این است 
که ما اگر این لوایح را امضاء کنیم جلوی ضررهای بســیاری را ممکن است بگیرد. 
دقت داشته باشید منظور به دست آوردن منافع نیست بلکه جلوگیری از ضرر است.

موسوی الری تاکید کرد:  طبق نظر کارشناسان اگر ما لوایح چهارگانه را امضا نکنیم 
فشارهای بیشتری به کشور و مردم وارد می شود بنابراین اگر امضا کنیم می توانیم 

جلوی بسیاری از مضرات را بگیریم.
آقای موسوی الری در این اظهارات، چند پرسش را بی پاسخ گذاشته است:

 FATF به صالح کشور بود، 41 تعهد محرمانه به FATF اوال اگر همکاری با
دادند و این اقدام را - تا زمانی که تحت فشار FATF برای تصویب برخی لوایح در 

مجلس قرار نگرفتند - آشکار نکردند؟
ثانیا آیا در ماجرای تحمیل برجام به افکار عمومی، همین بزک کاری های معطوف 
به منافع انجام نمی شد؟! مگر همین مدیران وزارت خارجه فعلی و حامیان سیاسی و 
رسانه ای آنها، در تبلیغات انبوه نمی گفتند توافق به سود ایران است و همه تحریم ها 
را برمی دارد؟! آیا مدعی نبودند که امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است، آمریکا 

از توافق خارج نمی شود و تحریم ها برگشت ناپذیر است؟!
ثالثا در ماجرای برجام اطمینان می دادند که به نفع کشور است اما خسارت های 
چندگانه را به همراه بازگشت تحریم ها نصیب کشور کرد. اما همان تیم حاال اذعان 
می کند که هیچ تضمینی نمی دهد با پذیرش چهار تعهد دیگر FATF )در قالب 41 
تعهد(، تحریم ها و محدودیت ها برداشــته شود. آیا آقای موسوی الری جای وزارت 
خارجه تضمین می دهد که فشارهای اقتصادی پس از همکاری کامل با FATF که 

متضمن واگذاری اطالعات محرمانه اقتصادی است، بیشتر نشود؟!
رابعا چرا افراطیون مدعی اصالحات اصرار دارند مشکالتی را که کلید و راه حل 
آن در داخل است، به امتیازدهی به دشمنان نسبت دهند؟ آیا این امر، تصادفی و از 

سر بی اطالعاتی است یا...؟!
فقط دیوانه اند

یا وطن فروش هم هستند؟!
یک روزنامه اجاره ای می گوید نباید فرصت نقد مذاکره  با ترامپ را از دست داد!

روزنامه آرمان از ســوی فردی به نام مهدی ذاکریان که او را کارشناس مسائل 
بین المللی معرفی کرده می نویسد نباید وقت نقد مذاکره را از دست داد و باید پیش 

از پایان دوره اول ریاست ترامپ، با او توافق امضا کرد.
وی در عین حال گفته است: صحبت هایی که آقایان روحانی و ظریف درخصوص 
چندجانبه گرایی مطرح می کنند جایش داخل ایران نیست. اگر کنفرانسی یا برنامه ای 
می خواهند ترتیب دهند باید در خارج از ایران باشــد و راهکار هم اســتفاده از حق 
وتویی است که اعضای شورای امنیت از آن برخوردار هستند. با استفاده از این ابزار 
می توان تصمیمات آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل را کنترل کرد. مشکل اما 
آنجاست که ترامپ و دولت او مسائل و پرونده ها را به شورای امنیت نمی آورد تا برای 
آنهــا مصوبه بگیرد، بلکه یک تنه تصمیمــات و دیدگاه های خود را اجرایی می کند. 
بنابراین باید تصریح کرد در حوزه سیاســی تنها یک راه وجود دارد و آن شــورای 
امنیت است. وقتی آمریکایی ها همین راه را هم کنار گذاشته اند یعنی شرایط برای 

چندجانبه گرایی فراهم نیست.
این شبه کارشناس در ادامه بزک مذاکره با ترامپ می گوید: شما نمی توانید بگویید 
ترامپ قابل اعتماد نیست؛ چرا که در روابط بین الملل هیچ کس قابل اعتماد نیست و 

همه چیز بر مبنای منافع تنظیم می گردد.
این اظهارات در حالی است که برجام به عنوان یک توافق مورد حمایت قطعنامه 
شــورای امنیت ســازمان ملل، کامال از سوی آمریکا نقض گردید و ترامپ - پس از 
اطمینان از این که دولت روحانی در توافق می ماند و به شــکل یک طرفه تعهدات 
را اجرا می کند- رسما از توافق خارج شد. اکنون باید از کارشناس نابغه پرسید اگر 
توافق امضا شــده از سوی شورای امنیت سازمان ملل توسط ترامپ نقض می شود، 
تضمین توافق جدید چیست؟ و اگر دولت آمریکا رسما توافق را برای زیر پا گذاشتن 
و باج گرفتن صرف می خواهد - چنان که در برجام نشان داد- چرا روزنامه زنجیره ای 
و شبه کارشــناس آن بــر مذاکره و توافق اصرار دارنــد؟ آیا آنها و نظایر آنها، پس از 
ســرویس دادن به دولت اوباما در قالب بزک کردن برجام، اکنون در خدمت دولت 
ترامپ درآمده اند و تنها چیزی که برایشان مهم است وطن فروشی به هر قیمت است؟!
یادآور می شود آقای روحانی سال 96 با اشاره به عهدشکنی پیاپی دولت آمریکا، 

مذاکره مجدد با این دولت را دیوانگی توصیف کرد.

دولت روحانی رکورددار
پایین ترین نرخ رشد اقتصادی

بر اســاس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار از شاخص تولید ناخالص داخلی 
کشــور، در میان دولت های پس از جنگ تاکنون، پایین ترین رشد اقتصادی به 

دولت حسن روحانی تعلق دارد.
به گزارش مشرق، بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی ساالنه 
دولت های ســوم و چهارم )1360 تا 1367( حدود 0/85 درصد بود. از آنجا که 
آن مقطع هم زمان با جنگ تحمیلی 8 ساله بود، طبیعی بود که رشد اقتصادی 

کشور پایین بیاید.
پس از دوره دفاع مقدس، دوران بازســازی کشــور آغاز شد که موجب باال 
رفتن رشد اقتصادی کشور شد. به همین دلیل دولت های پنجم و ششم )دولت 
سازندگی( رکورد باالترین رشد اقتصادی کشور را با متوسط ساالنه 5/5 درصد 

تصاحب کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی کشور در 8 سال دولت 
اصالحــات )1376 تا 1383( حدود 4/2 درصد و در دولت احمدی نژاد )1384 

تا 1391( 3/3 درصد بود.
بانک مرکزی رقم رشد اقتصادی سال 1397 را سانسور کرده اما مرکز آمار آن 
را منفی 4/9 درصد اعالم کرده است. بدین ترتیب در 6 سال اول دولت روحانی 
)1392 تا 1397( رشد اقتصادی کشور 1/8 درصد بوده است که پایین ترین رشد 

اقتصادی در سه دهه اخیر و پس از دفاع مقدس محسوب می شود.
فارین پالیسی: سیاست فشار حداکثری

برای مهار منطقه ای ایران شکست خورده است
یک نشریه آمریکایی نوشت سیاست فشار حداکثری بر ایران شکست خورده 

و نیروهای همسو با ایران در منطقه، قدرتمندتر از همیشه هستند.
فارین پالیسی می نویسد: دولت دونالد ترامپ از زمان به دست گرفتن سکان 
ریاست جمهوری آمریکا راهبرد فشار حداکثری را برای اصالح مسیر سیاست های 
امنیتی و خارجی ایرانی ها در پیش گرفته است. این راهبرد عمدتاً بر تحریم ها 
برای تغییر رفتار ایران با پیچیده کردن دسترسی اش به بازارها و زیرساخت های 
مالی بین المللی استوار بوده است. اما این رویکرد در تغییر سیاست خارجی ایران 

به موفقیتی نرسیده است. 
تحریم های مالی نمی تواند بسیاری از مهم ترین جنبه های روابط نیروهای 
نیابتی ایران را پوشــش دهد. تهران هیچ گاه عالقمند به وابسته سازی نیروهای 
نیابتی اش به ارسال سالح و تجهیزات نبوده و در عوض ترجیح می دهد آنها در بافت 
سیاسی و اقتصادی کشورهای خودشان در ساخت صنایع دفاعی خودکفا شوند.
همزمان با تصمیم ترامپ و خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، تهران آرام 
آرام به هدفش در ساخت یک پل زمینی که در سرتاسر منطقه گسترده است، 
نزدیک می شود. یکی از مؤثرترین موانع پیش روی گسترش نفوذ ایران در داخل 
خاک سوریه به ویژه در جبهه شمال شرقی حضور نیروهای دموکراتیک سوریه 
است. بدون این عامل بازدارنده، ایران به راحتی می تواند نیروهای نیابتی اش را 
تغذیه و امنیت منطقه را تأمین کند. این موفقیت در نهایت به تقویت ســپاه 

پاسداران منجر خواهد شد.
واشنگتن و متحدانش اگرچه هیچ عالقه ای به رسیدن تجهیزات نظامی  به 
نیروهای نیابتی ایران ندارند، اما در چگونگی دستیابی به این هدف اختالف نظر 
دارند. واشــنگتن باید از مواضع حداکثری فعلی اش بر برنامه موشــکی ایران 
صرف نظر کند و تغییرات دســت یافتنی تــری را دنبال کند. دولت ترامپ باید 
تنوع نیروهای نیابتی ایران را به خوبی بشناسد و متوجه این موضوع باشد که 
نمی توان با یک سیاست یکسان مثل تحریم های اقتصادی تمامی  این نیروها 

را در هم شکست.
زیباکالم: 92 درصد ایرانی ها

توسعه برنامه موشکی را مهم می دانند
توئیت صادق زیباکالم، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که مواضع عموماً 
سرســختانه ای دارد، بسیاری را شگفت زده کرد. به گزارش روزنامه اصالح طلب 
هفت صبح او در توئیتر خود نوشــته بود: »براساس یافته های دانشگاه مریلند 
آمریکا؛ 92 درصد ایرانیان معتقدند توســعه برنامه های موشکی کشور مهم اند؛ 
61 درصد از حضور نظامی ایران در ســوریه طرفداری می کنند؛ چین و روسیه 
بعد از ژاپن محبوب ترین کشورها برای ایرانیان هستند؛ 77 درصد صداوسیما را 

منبع مطمئن خبری می دانند و 26 درصد ماهواره ها را.«
این روزنامه می افزاید: طبق نظرسنجی مریلند برای نخستین بار بیش از نیمی 
از ایرانی ها موافق خروج از برجام شده اند. بررسی های این پژوهش نشان می دهد 

که 59 درصد ایرانی ها با توجه به خروج آمریکا از برجام، موافق خروج ایران از 
این توافق هسته ای، به رغم تعهد باقی اعضاء به برجامند.

بررسی میزان اطمینان به  عمل به تعهدات اعضای 1+5، طی سه سال و نیم 
هم نشان می دهد که اطمینان به پایبندی از 61 درصد به 30 درصد سقوط کرده 

است و عدم اطمینان از 35 درصد به 69 درصد افزایش یافته.
پاســخ ایران با توجه به خروج آمریکا از برجام چه خواهد بود؟ 58 درصد 
گفته اند که تحت هیچ شرایطی توافق جدیدی را بر نمی تابند. 72 درصد در جواب 
به اینکه برجام تاکنون چگونه کار کرده اســت، پاسخ داده اند که به امتیازدادن 
نمی ارزید! 21 درصد دقیقاً نظر مخالف دارند و 7 درصد هم نظر مشخصی ندارند.

توسعه برنامه موشکی چقدر برای شما مهم است؟ پاسخ 72 درصد بسیار 
مهم و 20 درصد تا حدودی مهم را ذکر کرده اند؛ جمعاً همان 92 درصدی که 
زیباکالم به آن اشاره کرده بود. فقط 3 درصد گفته اند اصالً به نظرشان مهم نیست. 
اینکه توسعه برنامه موشکی ایران چه تأثیری بر احتمال حمله باقی کشورها به 
ایــران می گذارد را 61 درصد کاهش احتمــال حمله، 13 درصد افزایش و 22 
درصد بی اثر دانستند. 58 درصد هم به این پرسش که ایران باید چه تصمیمی 
اتخاذ کند، پاسخ داده اند که باید برنامه موشکی بدون مذاکره ادامه پیدا کند و 
این برنامه قابل مذاکره نیســت. 29 درصد اما ادامه برنامه آزمایش موشک های 

بالستیک را برای گشایش مذاکره برگزیدند.
نیویورک تایمز: همه در دنیا فهمیده اند 
که آمریکا به متحدانش خیانت می کند

روزنامه نیویورک تایمز می گوید آمریکا دچار فاجعه راهبردی و اخالقی شده 
و همین قدرت مانور ایران را افزایش داده است.

این روزنامه با اشــاره به تحوالت سوریه نوشت: آمریکا در سوریه فقط یک 
فاجعه راهبردی به بار نیاورد بلکه وجدان را زیرپا گذاشت و فضا را برای تاخت 

و تاز رژیم سوریه، ایران و روسیه باز گذاشت.
قریب به یک هزار نظامی آمریکایی مســتقر در ســوریه در وضعیت بسیار 
دشواری گیر افتاده اند که البته آن را فرمانده کل قوا )ترامپ( به وجود آورده است.
»دونالد ترامپ« همواره از همان دوره انتخابات می گفت که پای آمریکا را از 
»جنگ های بی انتها« بیرون می کشد؛ اما هرگز نگفت که اگر این خواسته محقق 
بشود؛ تکلیف متحدان ما در این جنگ ها چه می شود. مثاًل کردها که پا به پای 
آمریکا با »داعش« جنگیدند و آن را منهدم کردند. شعار »اول آمریکا« معنایش 

این نیست که »نظامیان آمریکایی را رها کنیم و برویم«.
این فضای آشــفته فرصتی ناب به دســت جنگجویــان »داعش« و افراد 
خانواده شــان داد تا از اردوگاهی که به دســت نیروهای کرد اداره می شد فرار 
کنند. کردهای درمانده؛ چاره ای ندیدند جز آنکه به دامن »بشار اسد« پناه ببرند 
و با او متحد بشوند. دولت سوریه هم بی درنگ ارتش خود را با پشتیبانی نیروی 
هوایی روســیه به شمال سوریه فرستاد. آمریکا به هزار و یک دلیل در مرزهای 
سوریه و ترکیه مستقر شده بود و از این مرزها محافظت می کرد و در واقع در 
این خّطه داوری می کرد. اما فقط به یک دلیل؛ تمام این استراتژی محکم، یک 
شــبه فرو ریخت. »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه به رئیس جمهور 
آمریکا تلفن کرد و آن شــد که نباید می شــد. کل این خّطه غرق در آشوب و 
خون شد و در یک چشم برهم زدن؛ خون و هرج و مرج از این نقطه به همه جا 
سرایت کرد. شاید ترامپ از این تصمیم گیری منظوری دارد و راهبرد بزرگ تری 
مّدنظر داشته باشد، اما ما که تا به حال عالئم چنین استراتژی را ندیده ایم. ترامپ 
اول می آید و با تاخت وتاز نظامی ترکیه به سوریه موافقت می کند و اندکی بعد 
تهدید می کند که اگر ترکیه در عملیاتش افراط کند، اقتصادش را نابود خواهد 
کرد. اما ترامپ مشخص نمی کند که منظورش از این زیاده روی که بدان اشاره 

می کند؛ چه میزان است.
خروج از سوریه؛ همان قدر که ازحیث استراتژی غلط است؛ وجداناً هم کار 
پسندیده ای نیست. اینک و با این تصمیم؛ تمام متحدان آمریکا از ریاض گرفته 
تا برلین، زنگ های خطر برایشان به صدا درآمده است. ترامپ که خودش اسباب 
این مصیبت را فراهم کرده با گستاخی تمام توئیت کرد: »هرکس که می خواهد 
با مراقبت از جان کردها به ســوریه کمک کند؛ با من خوب است. خواه روسیه 
باشــد، خواه چین و خواه »ناپلئون بناپارت«. « ترامپ از یک ســو می گوید که 
خاورمیانه باید مشکل دیگران باشد و از بازگرداندن سربازان آمریکایی به خانه 
صحبت می کند، اما از طرفی دیگر سه هزار نظامی دیگر به عربستان می فرستد 
تا جلوی جمهوری اسالمی را بگیرند. ترامپ گویا غافل است که با رفتن نیروهای 
آمریکایی از سوریه، یکی از رژیم هایی که همراه با اسد و روسیه فضای کافی برای 
مانور پیدا کرد؛ جمهوری اسالمی است. تاریخ پر است از متحدانی که آمریکا به 

آنان پشت و رهایشان کرده است. 
 فقط ظرف نیم قرن گذشته آمریکا بارها و بارها قومیت بدون کشور »کرد« را 
به حال خود رها کرده است که در بخش هایی از کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، 
ارمنستان و ایران زندگی می کنند. رسواترین این بی وفایی ها در سال 1988 اتفاق 
افتاد یعنی هنگامی که »صدام حسین« با گاز سمی به ایشان حمله کرد و کنگره 

خواست عراق را تحریم کند اما دولت »ریگان« مانع آن شد.

1- عراق از مشکالتی چند رنج می برد. »بهانه« اعتراض های 
این روزهای عراق نیز »اقتصادی« است. اینکه می گوییم »بهانه« 
دلیل دارد. وقتی پس از چنــد روز اعتراض، مطالبات دیگر 
اقتصادی نیست و مقابله هر چند جدِی با »فساد« نیز گروهی 
از معترضان را مجاب نمی کند یعنی، اقتصاد دیگر »بهانه« است 
یا شاید هم، کنترل اعتراض ها از دست آغازکننده اعتراض ها 
خارج شده و به دست بدخواهان افتاده است. طبق خبرهایی 
که طی روزهای گذشته از این کشور منتشر شده، بسیاری از 
معترضانی که به اقتصاد و فساد و بیکاری در این کشور معترض 
بودند، پس از مشاهده »انحراف«، راه خود را جدا کرده اند. امروز 
دیگر به ضرس قاطع می توان گفت، اعتراض های این کشور با 
هدایت چند سفارتخانه و پول های امارات و عربستان کنترل 
می شود و بخشی از باقی ماندگان در خیابان ها به دنبال اصالحات 

اقتصادی نیستند!
2- ممکن است گفته شود، اعتراض ها در عراق ریشه در 
یکسری مشکالت بنیادین دارد، و فساد اقتصادی و بیکاری در 
این کشور، یکی از این مشکالت بنیادین است و برای تحلیل 
درست اوضاع این روزهای عراق، نمی توان این مسئله را نادیده 
گرفت. در پاســخ به این نکته سؤالی می پرسیم: »ریشه این 
مشکالت بنیادین کجاست؟« به عبارت دیگر، »چرا این کشور 
دچار چنین معضالت بنیادینی شده است؟« پاسخ این سؤال در 
تاریخ نه چندان دور این کشور نهفته است. این کشور قبل از 
روی کار آمدن صدام هم درگیر جنگ های داخلی بود و رهبران 
آن غالبا با کودتا به قدرت می رسیدند. هم »عبدالکریم قاسم« 
و هم »حسن البکر« با کودتا به قدرت رسیدند. خود صدام هم 
با کودتا و خونریزی به قدرت رسید. عراق بیش از دو دهه نیز 
تحت سیطره دیکتاتور خونریزی مثل صدام حسین زیسته 
اســت. پس از صدام نیز این کشور تحت  اشغال آمریکایی ها 
در آمد و آن اندک امنیت حاصل از وحشت که تحت سیطره 
صدام بر این کشور حاکم بود فروپاشید. این کشور جنگ زده و 
مردم مظلومش فقط داعش را کم داشتند که آن هم، با طراحی 
همین کشورهای غربی و صهیونیستی ظاهر شد و این کشور 
را تبدیل کرد به چیزی که امروز به آن می گویند »کشوری با 

مشکالت بنیادین«! 
3- جامعه شناسان می گویند، اگر به رهبر یا رهبران یک 
گروه، جامعه یا کشور فشــار وارد شود و این فشارها از حد 
مشخصی فراتر روند، رهبر آن گروه به سمتی حرکت می کند 
که از آن فشار کاسته شود. مثال اگر فشارها »امنیتی« و شدید 
باشند، رهبر گروه، به سمت تقویت سیستم های امنیتی حرکت 
می کند. اگر اقتصادی باشند، سیاست هایی را اتخاذ می کند که 
نتیجه آن، تقویت و نجات اقتصاد باشد. خالصه اینکه، بسته 
به نوع، میزان و جنس فشارها، قربانی، سیستم دفاعی خود را 
تنظیم کرده و برای حفظ خود و جامعه، بیشتر امکاناتش را به 
همان سمت بسیج می کند... این یعنی، پیامِد »توزیع نامتوازن 
امکانات« در یک کشــور یا گروه، »رشد نامتوازن« آن کشور 
یا گروه اســت. کره شمالی یکی از این نمونه هاست که تحت 
فشارهای آمریکا، به یک رشد نامتوازن رسیده آن هم در بخش 
»دفاعی و نظامی«. رهبران این کشور برای حفظ امنیت، تقریبا 
تمام امکانات را به ســمت تقویت توان نظامی هدایت کرده و 
در اقتصاد به شــدت دچار مشکل شده اند... ژاپن و آلمان نیز 
در ردیف کشــورهای با رشد نامتوازن قرار می گیرند. این دو 
کشور به همان اندازه که در صنعت و اقتصاد رشد کرده اند، در 
حوزه سیاست و توان نظامی ناتوانند و صد درصد وابسته به 

قدرت های دیگر...!
عراق اما از جمله کشورهایی است که بنا به دالیل متعدد، از 
جمله آنچه در بند 2 به گوشه ای از آنها  اشاره شد، رشدی نکرده 
است، چه متوازن و چه نامتوازن! وقتی جامعه ای را این طور عقب 
نگه دارند، طبیعی است از دل آن فساد و بیکاری و مشکالت 

اقتصادی هم بیرون می آید. 
4- »امنیت« گم شده امروز کشور عراق است. هر جامعه ای 
برای رشد در هر زمینه ای، بیش و پیش از هر چیز به »امنیت« و 
»آرامش« نیاز دارد. عراق یا هر کشور دیگری اگر به دنبال بهبود 
شرایط اقتصادی و حل بنیادین مشکالت بنیادینش است، بدون 
داشتن امنیت ممکن نیست به هدفش برسد. راه حل مشکالت 
عراق به هم ریختن آن اندک امنیتی که با شکستن کمر داعش 
و ریختن خون بهترین جوانان این کشور حاصل شده نیست. 
راه حل برای شروع، در شناسایی عامالن ناامنی و رفع آن است. 
امروز هیچ تردیدی وجود ندارد که آمریکا، رژیم صهیونیستی، 
عربستان و امارات به شدت در این کشور مشغولند. عربستان 
قطعا به دنبال بهبود شرایط اقتصادی عراق نیست. این کشور 
ماهیتاً »نمی تواند« به فکر اصالحات سیاسی و انتخابات آزاد در 
عراق هم باشد. آل سعود و انتخابات؟! بنابراین هدف از ایجاد 
ناامنی در این کشور می تواند ایجاد ناامنی، بازگرداندن داعش و 
در نهایت به هم زدن روابط عمیق و دوستانه ایران و عراق باشد. 
5- سعودی ها می گویند حمله به آرامکو از سوی متحدان 
ایران صورت گرفته و مقصــِر ضربات مهلکی که در یمن و از 
انصاراهلل می خورند نیز ایران است. سعودی ها فکر می کنند با فتنه 
انگیزی در عراق می توانند ایران را تحت فشار قرار دهند. تضعیف 
مقاومت، قطعاً یکی از اهداف این رژیم است؛ اما سعودی ها به این 
نکته نیز باید توجه داشته باشند، انصاراللهی که با حمله به آرامکو 
توانست خسارت 30 میلیارد دالری به این کشور وارد کرده و 
ولیعهد مغرور و جاهل آن را در دنیا مفتضح کند، هنوز هم عضو 
مقاومت است! و این بخش از مقاومت باز هم می تواند آرامکو را 
هدف قرار داده و آن 50 درصد باقی مانده تولید نفت این شرکت 
را هم، »هوا« کند، بدون اینکه بن سلمان بتواند هیچ غلطی کند!
6- هیچکس نمی تواند نقش رســانه های بی دروپیکر در 
ناآرامی های عراق را نادیده بگیرد. عراقی ها نیاز دارند ضمن سر و 
سامان دادن به اوضاع کشورشان، در این حوزه نیز سرمایه گذاری 
جدی کنند. یکی از کارویژه های ارتش های سایبری دشمن، به 
هم ریختن تعادل روحی و فکری جوانان کشــور هدف است، 
به خصوص اگر آن جوان بیکار یا کم ســواد باشــد! وقتی نرخ 
بیکاری کشور هدف، مثال چیزی حدود 40 درصد است و از آن 
طرف نرخ افراد باسواد آن کشور نیز بیش از 30 درصد نیست، 
به هم ریختن امنیت فکری، روحی و اجتماعی آن کشــور کار 
سختی نخواهد بود! قطعا چنین شرایطی برای سعودی هایی که 
تقریبا همه سیاست های خارجی خود را با پول به پیش می برند، 
شرایطی »ایده آل« مهیا می کند. پیشنهاد 150 دالر به ازای هر روز 
تظاهرات، برای یک جوان بیکار و بی سواد، حقیقتاً وسوسه انگیز 
است، نیست؟! اگر عراق سال های سختی را که  اشاره شد، تجربه 
نکرده بود و این کشور به شکل مناسبی رشد کرده بود، هم نرخ 
بیکاری در این کشور کم بود، هم نرخ بی سوادی و کم سوادی و 
هم نرخ فساد. چنین جامعه ای را دیگر نمی شود به این راحتی 

فریفت حتی با روزی 1500 دالر سعودی!

چند مالحظه درباره 
تحوالت عراق

گفت و شنودیادداشت روز

كبابی !
گفت: تعداد قابل توجهی از رســانه ها و مقامات آمریکائی برکناری 

ترامپ را به نفع آمریکا و اروپا و همه جهان می دانند.
گفتم : همه روسای جمهور آمریکا بالی جان مردم خودشان 

و سایر ملت ها بوده اند.
گفت : معتقدند ترامپ دروغگو، عهدشکن، غیرقابل اعتماد، عیاش، 

کالش و بی آبرو و... است 
گفتم:  خب، سایر روسای جمهور آمریکا هم تمام این رذیلت ها 
را داشته اند. ضمن آنکه همه آنها هم مثل ترامپ خونریز و غارتگر 

بوده اند.
گفت: چه عرض کنم؟! می گویند ترامپ می خواهد در همه مسائل به 

روش تجاری که داشته عمل کند و کارها خراب می شود!
گفتم: یارو شغل کبابی را رها کرده و معمار شده بود، ولی کارش 
نمی گرفت، چون وقتی   سقف ساختمان را می ساخت، به روش 

کبابی، تیرهای سقف را بیرون می کشید!

جعفر بلوری

صفحه 2
 شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 
۴ ربیع االول ۱۴۴۱ - شماره 22۳۱۹

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای 
ضمن اعالم تمدید معافیت های مربوط 
به همکاری های صلح آمیز هسته ای با 
ایران از اعمال تحریم های جدید علیه 

تهران خبر داد. 
دولت دونالــد  ترامپ، رئیس جمهور 
آمریــکا همزمان با تمدیــد معافیت های 
مربوط به همکاری های صلح آمیز هسته ای 
با ایران، بخش عمرانی ایران را تحریم کرد. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس با گزارش 
این خبر نوشــت: ضرب االجل مربوط به 
تمدید این معافیت ها سه شنبه هفته جاری 
به اتمام می رسید اما »مایک پمپئو«، وزیر 
خارجه آمریــکا آن را برای 90 روز دیگر 

تمدید کرد. 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
بیانیه ای بامداد جمعــه )به وقت تهران( 
هدف از تمدید این معافیت ها را »تمدید 
توصیف  ایران«  محدودیت های هسته ای 

کرده است. 
در این بیانیه آمده است: این تصمیم، به 
حفظ نظارت بر برنامه هسته ای غیرنظامی 
 ایران کمک کرده، مخاطرات اشاعه هسته ای 
را کاهش می دهد، توان ایران برای کاستن 
از »زمان گریز« الزم برای ســاخت سالح 
هســته ای را محدود می کند و مانع از آن 
می شــود که حکومت ایران بتواند اقدام 
به بازسازی سایت های خود برای مقاصد 

حساس  اشاعه ای کند.
وزارت خارجــه آمریــکا اعالم کرده 
پمپئو، همزمــان دو تصمیم برای اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران گرفته است: 
نخست، معرفی بخش ساخت و ساز ایران 

به عنوان بخشی که به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم تحت کنترل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران است و دوم، معرفی 
چهار »ماده راهبردی« به عنوان موادی که 
در برنامه های هسته ای، نظامی  یا موشکی 

ایران به کار گرفته می شود.    
در بیانیه ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا اشاره به نام این چهار ماده که دولت 
آمریکا قصد تحریم تجارت آن را دارد نشده 
اســت. خزانه داری آمریکا هنوز بیانیه ای 

درباره این تحریم ها منتشر نکرده است. 
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده 
اســت: با این تصمیم ها، ایاالت متحده از 
اختیارات اضافی برای جلوگیری از دستیابی 
ایران به مواد راهبردی برای سپاه پاسداران، 
بخش ساخت وساز و برنامه های اشاعه ای 

خود برخوردار خواهد بود.
معافیت هسته ای چیست؟

به گــزارش فــارس، همکاری های 
صلح آمیز هسته ای با ایران، یکی از بندهای 
برجام اســت. بر این اســاس، دولت وقت 
آمریــکا معافیت هایی را بــرای برخی از 
تحریم های یکجانبــه مربوط به صادرات 
اقالم قابل استفاده در برنامه هسته ای به 

ایران، صادر کرد.
دولت کنونی آمریکا علی رغم خروج از 
برجام نزدیک به 18 ماه پیش همکاری های 
هســته ای میان ایران و اعضای باقی مانده 
در برجــام را از شــمول تحریم ها معاف 
کــرد. هدف دولت آمریکا اطمینان از این 
بود که ایران غنی ســازی اورانیوم خودش 
را در ســطح محدود نگاه می دارد و آن را 

ارتقا نمی دهد. 

دولت  ترامپ چند ماه پیش برخی از 
این معافیت ها، از جمله معافیت از تحریم 
خرید آب سنگین و اورانیوم با غنای پایین 
از ایران را لغو کرد. ایران در واکنش اعالم 
کرد دیگر به ســقف های تعیین شده در 
برجام برای ذخایر این دو فرآورده، پایبند 

نخواهد بود.
علت تمدید معافیت های تحریمی

جــوزف ســیرینکوین، رئیس بنیاد 
»پالفشــیرز« درباره تمدید معافیت های 
مربوط به همکاری های صلح آمیز هسته ای 
با ایران بــه ایندیپندنت گفت:  ترامپ به 
دو دلیــل، تصمیم به تمدید معافیت های 
تحریمی  گرفته است: »اول از همه این که 
این معافیت ها به طور روشنی در راستای 
منافع امنیت ملی آمریکا است که حتی این 

دولت هم در برابر مزایای آن کور نیست.
سیرینکوین افزود: دوم این که  ترامپ 
می خواهد ایــن احتمــال را حفظ کند 
که پیش از بلعیده شــدن در اســتیضاح 
و جدال ســخت برای انتخاب مجددش 
]به عنوان رئیس جمهور[، بتواند با ایرانی ها 

گفت وگو کند.
آمریکا و کارزار فشار حداکثری

واشــنگتن بعد از خــروج از برجام 
در راســتای سیاستی موســوم به »فشار 
حداکثری« بــه اقداماتــی تحریک آمیز 
مانند قــرار دادن نام ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی در فهرست سازمان های 
اصطالحاً  تروریســتی، اعزام یک ناوگروه، 
چنــد بمب افکن بی - 52 و چند جنگنده 
اف- 22 بــه منطقه و تحریم وزیر خارجه 

ایران روی آورده است. 

با گذشــت یک سال و محقق نشدن 
وعده های اروپا، شورای عالی امنیت ملی 
ایران در بیانیه ای روز 18 اردیبهشت ماه به 
طرف های توافق هشدار داد در صورتی که 
ظرف 60 روز به تعهدات خود در زمینه های 
نفتی و بانکی عمل نکنند ایران طبق مفاد 
برجــام، از تعهدات خــود ذیل این توافق 

خواهد کاست. 
جمهوری اســالمی ایران تاکنون در 
سه گام گام از تعهدات خود کاسته است. 
تهران، در آخرین نوبت شــهریورماه سال 
جاری سومین گام از کاهش تعهدات خود 

را اعالم کرد. 
اولین گام ایران در کاهش تعهدات، 
عبــور از ســقف 300 کیلوگرمی  ذخایر 
اورانیوم غنی شده 3/67 درصد، عدم فروش 
آب سنگین و مازاد اورانیوم غنی شده  بود 
که در تاریخ هجدهم اردیبهشــت اعالم 
شــد. گام دوم روز شــانزدهم تیر بود که 
افزایش سطح غنی سازی از 3/67 درصد 

را شامل می شد. 
گام سوم ایران برای کاهش و توقف 
برخی تعهدات برجامی  بیشتر مربوط به 
فعالیت های  روی  محدودیت ها  برداشتن 
تحقیق و توسعه )R & D( از جمله توسعه 
و راه اندازی نسل جدید سانتریفیوژها در 

تاسیسات غنی سازی اورانیوم بود.
واکنش همتی

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی 
در واکنــش بــه تحریم هــای آمریکا در 
یادداشتی اینستاگرامی  نوشت: اقتصاد ایران 
مسیر تجارت در شرایط تحریمی  و رشد 

صادرات نفتی و غیرنفتی را طی  می کند.

در ادامه اقدامات خصمانه صورت گرفت

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران همزمان با تمدید معافیت های هسته ای

انگلیسی  اندیشــکده  یک 
به آمریکا پیشــنهاد کرده برای 
رسیدن به توافقی جدید با ایران 
شامل حوزه موشکی و فعالیت های 
به اصطالح هویج هایی  منطقه ای، 
به ایران پیشــنهاد داده شود که 
محقق شدن آن منوط به تصویب 

لوایح FATF باشد. 
اندیشــکده دولتی و ســلطنتی 
»کیتو« در بریتانیا با انتشار گزارشی،  
ایران،  آمریکا و ســایر اعضای 1+5 را 
دعوت کرد تا بر اساس این نقشه راه به 
مذاکره برجام پالس )+JCPOA( و دو 

توافق مجزای دیگر اقدام کنند. 
پیشنهادهای گزارش کیتو از این 
نظــر حائز اهمیت اســت که ذهنیت 
طرف غربی را در مورد هرگونه مذاکره 
احتمالی نشان می دهد و می تواند نه به 
قول خودش »یک راهنما« برای مذاکره، 
بلکه راهنمایی برای تهران جهت ارزیابی 
امکان یا عــدم امکان توافق با غرب با 

حفظ منافع ملی ایران باشد.
پیش فرض های اشتباه کاخ سفید

در ابتدای این گزارش 60 صفحه ای 
که در ماه جــاری میالدی و با عنوان 
»دستیابی به یک توافق جدید: راهنمایی 
برای ترامپ، واشینگتن، اروپا، تهران و 
نویسندگان  خاورمیانه« منتشر شده، 
)دکتــر صنــم وکیل، معــاون برنامه 
خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده 
کیتــو و دکتر نیل کوالیوم از همکاران 
کیتو ( پیــش از ارائه پیشــنهادهای 
خود به تحلیل روند دستیابی به توافق 
هسته ای و موضع هر یک از کشورهای 
طرفی قرارداد در سال های پس از آن 
می پردازند و اشتباهات آمریکا را یادآور 
می شوند. به نظر آنها ترامپ قصد دارد 
تا پایان دوران اول ریاست جمهوری اش 
سیاست فشار حداکثری را ادامه دهد و 
سپس با انتخاب مجدد به این ِسَمت، 
ایران راهی جز آمدن پای میز مذاکرات 

نخواهد داشت.
اما آنها معتقدند  اشتباه ترامپ این 
اســت که با ظهور واقعیت های جدید، 
هیچ تغییری در سیاست خود نمی دهد. 
دولــت آمریکا باید پس از عدم حصول 
نتیجه از فشار حداکثری، سیاست خود 
را در قبال ایران تعدیل می کرد. ترامپ 
باید می دید که سیاســت یکجانبه اش 
میان آمریکا و اروپا فاصله انداخته و بستر 
توافق میان طرف های غربی را هم بر هم 

زده، چه برسد به توافق غرب با ایران.
در این گزارش همچنین به عنوان 

دومین اشــتباه ترامپ تصریح شده 
است که مقامات آمریکا فکر می کنند 
هرچه می گذرد فشــار اقتصادی بر 
مردم و حکومت ایران بیشتر می شود 
این در حالی است که ایران اتفاقاً در 
حال اجماع ســازی میان حکومت و 
مردم است و روند تقویت این اجماع 
موجب می شود هرچه مذاکره دیرتر 
شــروع شــود، طرف ایرانی با خیال 
راحت تری در مذاکره حاضر شود.اما 
همزمان در طرف آمریکایی، اختالف 
میان ترامپ و کنگره هر روز بیشتر 
می شود؛ اختالفی که ایران می تواند 
به خوبی از آن بهره گیرد زیرا می تواند 
مدعی شود با توجه به اینکه ترامپ 
زیر توافق اوباما با ایران زده است، حاال 
ایران جز بــه یک قرارداد که کنگره 
نیز آن را تصویب کند و امکان خروج 
یکجانبه رئیس جمهور بعدِی آمریکا 
از آن را از بیــن ببرد راضی نخواهد 
شد. در نتیجه ترامپ مجبور به تالش 
برای جلب نظر کنگره خواهد شد در 
حالی که روند ماه های اخیر نشــان 
داده کنگره هر روز بیشتر با ترامپ بر 

سر لج می افتد.
 اشــتباهِ آخــر ترامــپ نیــز به 
بی توجهی نســبت به امــکان مرگ 
برجام پیش از فرارســیدنِ  دوره دوم 
روند  برمی گردد.  ریاست جمهوری اش 
افزایــش تنــش میان ایــران و غرب 
نشــان می دهد چنیــن امکانی وجود 
دارد و در صــورت وقــوع آن، احتمال 
توافــق مجدد حتی پس از آغاز دوران 
کمرنگ  ترامپ  ریاست جمهوری  دوم 

می شود.
تغییرات پیشنهادی برای برجام 2

می کنند  پیشــنهاد  نویسندگان 
عالوه بر تغییراتی در بندهای هسته ای، 
حوزه های دیگری مانند موشــک های 
بالســتیک و مســائل منطقه ای مورد 
مذاکــره قرار گیرد اما از آنجا که جمِع 
یک  باره آنها در توافق هسته ای ممکن 
نیست و به نتیجه رسیدن موضوعاتی 
مانند یمن و سوریه به بازیگرانی غیراز 
ایران و 1+5 بستگی دارد،  ترجیحاً برای 
هر حوزه جدید، یک توافق جداگانه در 
نظر گرفته شود تا امکان حصول نتیجه 

افزایش یابد.
بر همین اســاس آنها پیشــنهاد 
می کنند: بندهای غروب، دســت کم 
برای 15 ســال دیگر تمدید شــود تا 
جامعه جهانــی بتواند به ایران اعتماد 
کند، دسترسی آژانس بین المللی انرژی 

در گزارش اندیشکده سلطنتی انگلیس تأکید شد؛

تصویب لوایح FATF از سوی ایران
مقدمه رسیدن به برجام 2 است

هسته ای به مراکز نظامی  و غیرنظامی 
 افزایش یابد تا فعالیت های ایران شفافتر 
شــود و امنیت بازیگران منطقه ای از 
جمله اسرائیل تقویت گردد، امکانات 
آژانس بــرای راســتی آزمایی و رصد 
برخی تجهیزاِت دارای استفاده دوگانه 
تقویت شود، مانند شبیه سازی رایانه ای 
که ممکن است برای شبیه سازی بمب 
هسته ای بکار گرفته شود و در نهایت 
پروتکل الحاقی باید مجدداًً مورد تأیید 
ایران قرار گیرد و فتوای رهبر ایران در 
سال 2005 در مورد تعهد به عدم تولید 
و اســتفاده از سالح هسته ای به قانون 

تبدیل شود.
نویسندگان این گزارش در بخش 
پیشنهاد  نیز  بالســتیک  موشک های 

می کننــد: تصمیم یک جانبــه ایران 
برای محدود کردن بُرد موشــک ها به 
2000 کیلومتــر باید به قانون تبدیل 
شود. »این نوعی امتیاز دادن به ایاالت 
متحده و اروپا اســت کــه در غیراین 
صورت با موضع دفاعی ایران سر سازش 
نخواهند داشت«، باید طرف های مذاکره 
بر ســر محدوده نفوذ منطقه ای توافق 
کنند، اعتبار قطعنامه 2231 شــورای 
امنیت ســازمان ملل باید برای بعد از 
2023 تمدید شود و تعهد ایران به آن 
تضمین گردد و در نهایت در یک توافق 
منطقه ای مجزا، مسئله اشاعه توانمندی 
هسته ای ایران به بازیگران دیگر مورد 

بررسی قرار گیرد. 
 بقیه در صفحه11


