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حضور آمریکایی ها در منطقه بهانه فعالیت تروریست ها است
معاون سیاس��ی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: گفت: 
ش��اهد فعالیت نیروهای آمریکایی در س��طح منطقه هس��تیم که همین حضور 

آمریکایی ها بهانه ای برای فعالیت گروه های تروریستی شده است.
سردار رسول سنایی راد افزود: امروزه در کشورهای پیرامونی ما مسائلی وجود 

دارد که با فعال سازی دیپلماسی دفاعی می توان به آنها پاسخ داد. ما شاهد فعالیت 
گروه تروریس��تی داعش در افغانستان و همچنین فعالیت نیروهای آمریکایی در سطح 

منطقه هستیم که همین حضور آمریکایی ها بهانه ای برای فعالیت گروه های تروریستی شده 
به همین دلیل با ارتقا دیپلماسی دفاعی می توان با بسیاری از مسائل مقابله کرد بنابر این 

توجه به گسترش روابط با همسایگان برای حفظ و ارتقا امنیت اهمیت ویژه ای دارد.
سردار س��نایی راد گفت: زمینه های گسترش همکاری و گسترش دیپلماسی دفاعی 

میان ایران، عراق و دیگر کشورهای همسایه به ارتقا امنیت آنها کمک می کند.  مهر

دیدگاه
سوءاستفاده مدیران از رانت اطالعاتی مسدود شود

نماینده مردم اراک گفت: با قانونی ش��دن اعاده اموال نامش��روع مس��ئوالن 
می  توان سوءاس��تفاده مدیران را بررس��ی کرده و در صورت استفاده از رانت های 
اطالعاتی از سوی این افراد و نزدیکانشان، آنرا تخلف به حساب آورده و برخورد 

قاطعانه انجام داد.
عل��ی اکبر کریمی  درباره قابل ارزیابی بودن رانت اطالعاتی اس��تفاده ش��ده 

مس��ئوالن و مدیران برای برخ��ورد با آنها گفت: در نظام ه��ای مختلف دنیا، مدیران 
مس��تقر در سازمان ها متعهد هس��تند که از اطالعاتی که در اختیار دارند به نفع خود و 
یا نزدیکانش��ان اس��تفاده نکنند. وی افزود: مدیری حق ندارد تا چند س��ال بعد از ترک 
آن پس��ت و منصب از اطالعات آن اس��تفاده کند. کس��انی که سمت های حساس پولی، 
مالی و بانکی دارند باید محدودیت هایی در این خصوص یعنی عدم اس��تفاده از رانت و 

سوءاستفاده از اطالعات نسبت به آنان اعمال شود.  فارس

پیگیری یک وعده
آمریکا به دنبال ایجاد مشکالت در تراز ارزی ایران است

عضو کمیسیون »برنامه، بودجه و محاسبات« مجلس شورای اسالمی گفت: 
آمریکا به دنبال این است که در تأمین ارز مورد نیاز ایران برای واردات کاال های 

اساسی و مواد اولیه کارخانه ها مشکالت ایجاد کند.
محمد حس��ینی با اش��اره به تحریم های آمریکا گفت: آمریکا به دنبال این 

است که در تراز ارزی ایران مشکالت ایجاد کند.
وی ادامه داد: آمریکا به دنبال این اس��ت که در تأمین ارز مورد نیاز ایران برای 

واردات کاال های اساسی و مواد اولیه کارخانه ها مشکالتی را ایجاد کند. این نوع تحریم ها 
در حوزه معیشت و اشتغال و داروی مردم تأثیرگذار است و آمریکا به دنبال تحت فشار 

قرار دادن مردم است.
حسینی گفت: آمریکا همان طور که در تحریم نفت خام ایران در حال عقب نشینی 

است در تحریم محصوالت پتروشیمی ایران نیز عقب نشینی می کند.  میزان

پارلمان

رق
مش

ن رئی��س کمیس��یون امنی��ت مل��ی و  يبــــو سیاس��ت خارج��ی مجل��س ش��ورای تر
اس��المی با اش��اره به تحریم های جدید آمری��کا علیه ایران 
گفت: ای��ن تحریم ها بی مصرف و بی خاصیت اس��ت و هیچ 

تأثیری ندارد.
مجتبی ذوالنور با اش��اره به تحریم ه��ای جدید آمریکا 
علی��ه مقامات ایران، اظهار داش��ت: تحریم ه��ای آمریکا به 
تازگی آغاز نشده است و ترامپ از مدت ها قبل گفته بود که 

تحریم ها علیه ایران را تشدید می کند.
وی با اش��اره به اینکه وقوع یکس��ری اتفاقات پشت سر 
ه��م در ایران منجر ب��ه تحقیر آمریکا و ترام��پ در جهان 
ش��د، گفت: در وهله اول انتصاب س��ردار سالمی به عنوان 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مقامات آمریکا را به 
وحشت انداخت، سپس پاسخ مقام معظم رهبری به نخست 
وزی��ر ژاپن درب��اره مذاکره با آمریکا، ترام��پ را لِه و تحقیر 
کرد و از س��وی دیگر سپاه پاس��داران انقالب اسالمی پهپاد 
فوق پیش��رفته آمریکا را به دلیل ورود به حریم کش��ورمان 
ساقط کرد آنان برای فروکش کردن عصبانیت خود اقدامی 

جز تشدید تحریم ها نمی توانستند انجام دهند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ش��ورای اسالمی تأکید کرد: این بس��ته از پیش تهیه شده 
تحریم های آمری��کا علیه مقامات ای��ران کاماًل بی مصرف و 

بی خاصیت است و هیچ تأثیری نخواهد داشت.
ذوالنور با اش��اره ب��ه اینکه تحریم ه��ای جدید آمریکا 

در سه س��طح اس��ت، گفت: آنان، ظریف وزیر امور خارجه 
کش��ورمان را تحری��م کردند که از نظر رواب��ط بین الملل و 
قوانین جهانی، چنین مس��ئله ای ممکن نیست و دیپلماسی 
ما کماکان استمرار خواهد داشت و آنان نمی توانند در روابط 
بین المللی کش��ورمان با سایر کشورها و همچنین سفرهای 

وزیر امور خارجه تأثیری بگذارند و مانع آن شوند.
وی با اش��اره ب��ه تحریم مقام معظم رهبری از س��وی 
آمری��کا تصری��ح کرد: رهب��ر معظم انقالب پ��س از دوران 
ریاس��ت جمهوری شان، سفر خارجی نداشته اند و همچنین 
ایش��ان حس��اب مالی و بانکی ندارند و بر این اس��اس این 
تحریم آمریکا هم بی اثر اس��ت و آنان نمی توانند اقدامی در 

این راستا انجام دهند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه سطح سوم تحریم ها مربوط 
به تحری��م ۵ منطقه دریایی س��پاه پاس��داران و همچنین 
تحریم فرمانده نیروی دریایی و نیروی زمینی س��پاه است، 
اظهار داش��ت: آمریکا پیش از این نیروی قدس و س��پاه را 
تحریم کرده بود و بنابراین تحریم مجدد فرماندهان س��پاه 
کاماًل بی معنا است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: داستان آمریکا 
مانند داس��تان آن هواپیماربایی است که هواپیمایی را ربود 
ام��ا خلبان فهمید ک��ه چیزی، بار آن هواپیما نیس��ت و از 
نارنجک، ُکلت و مواد منفجره خبری نیست و آنان به حدی 

آسیب دیده و شکست خورده اند.  مهر

ذوالنور:
تحريم های آمريکا بی مصرف است

عضو کمیس��یون قضایی ب��ا تاکید بر  کاهش فس��اد در بین مدیران با قانونی بهارستـــان
شدن اعاده اموال نامش��روع مسئوالن گفت: مقابله با اموال 
غیرقانون��ی باعث امیدواری مردم به مبارزه واقعی با فس��اد 

اداری و اقتصادی می شود.
محمدعلی پورمختار درباره طرح اعاده نامش��روع اموال 
مس��ئوالن و درخواس��ت برخی نمایندگان مجلس مبنی بر 
مس��کوت ماندن این طرح اظهار داشت: کلیات این طرح به 
تصویب مجلس رس��یده بود و بخش عمده ای از جزئیات آن 
هم به تصویب رسید که برخی نمایندگان درخواست داشتند 
این طرح مسکوت بماند که البته این درخواست رأی نیاورد.

پورمخت��ار ادام��ه داد: نمایندگان در توجیه مس��کوت 
ماندن این طرح می گفتند که در حال حاضر خیلی ضروری 
نیست و موضوعات مهم تر اقتصادی داریم که باید بیشتر به 
آنها بپردازیم و مورد رس��یدگی قرار دهیم و دیگر اینکه این 

طرح قابل اجرا نخواهد بود هرچند به تصویب برسد.
عض��و کمیس��یون قضایی مجل��س افزود: ب��ه نظر این 
نمایندگان در این ش��رایط ضرورتی ن��دارد قانونی تصویب 
شود که تشویش مدیران و مسئوالن جامعه را در پی داشته 

باشد که البته این اظهارات از نظر ما قابل قبول نیست.
پورمخت��ار خاطرنش��ان کرد: وج��ود چنی��ن قوانینی 
ضمن اینکه تأکیدی اس��ت بر اجرای ۱۴۲ قانون اساس��ی، 
در راس��تای کاه��ش مفاس��د بازدارنده اس��ت و تنها تعداد 
معدودی در موقعیت هایی که  هس��تند سوءاس��تفاده کرده 

و از طریق بی اعتمادی و نارضایتی مردم برای کشور مشکل 
ایج��اد می کنند. در عین حال تصرف بیت المال؛ نامش��روع، 
غیرقانونی و غی��ر منطقی اس��ت.بنابراین تصویب و اجرای 
طرح اعاده اموال نامش��روع می تواند از ایجاد مفاسد زیادی 

پیش گیری کند.
وی اف��زود: در همه جای دنی��ا از این نوع قوانین وجود 
دارد و بعض��اً حاال در اخبار مثاًل یک نخس��ت وزیر یا رئیس 
جمهور یک کش��ور نتوانسته از کارت شخصی  خرید کند و 
از کارت دول��ت اس��تفاده کرده که بالفاصل��ه با آن برخورد 
صورت گرفته و استعفا داده است، حتی به عنوان مجرم هم 

شناخته اند که اینها موضوعات مهمی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: درخواست مسکوت ماندن 
طرح که از س��وی برخی نمایندگان مطرح شد خوشبختانه 
مجلس با آن مخالفت کرد و طرح اعاده همچنان ادامه پیدا 
خواهد کرد و با نهایی ش��دن آن به سمت اجرای درست و 

اثربخش پیش خواهد رفت.
پورمختار در پاس��خ به اینکه اجرایی ش��دن این قانون 
در کاهش فس��اد و ش��فافیت اموال مس��ئوالن و باال رفتن 
اعتماد مردم چه میزان تأثیرگ��ذار خواهد بود، گفت: آنچه 
مسلم اس��ت اولین اثر آن رفع ذهنیت هایی است که وجود 
دارد. چرا که برخورد نادرس��ت تعدادی از مدیران که خیلی 
هم محدود هس��تند و در فضاهای مجازی پخش می شود با 
وجود آنکه رسیدگی و با آنها برخورد می شود اما باز هم در 

جامعه ذهنیت منفی ایجاد می کند. فارس

پورمختار:
اعاده اموال نامشروع مسئوالن، مبارزه واقعی با فساد است 

 لزومی ندارد برویم چیزی 
که نمی دانیم چیست را قبول کنیم

معاهدات بین المللی که به آن در لغت فرنگی گفته 
میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه ای پخت وپز 
میشود که اطراف قضّیه، ِمن باب مثال آن ۱۰۰ کشور 
یا ۱۵۰ کش��ور که بعداً به آن میپیوندند، هیچ تأثیری 
در آن پخت وپ��ز اّولّیه ندارند. یک جایی باالخره چند 
قدرت ب��زرگ در مجموعه های هیئتهای فکری ش��ان 
-به قول خودشان اتاق فکرشان- می نشینند برای یک 
منافعی و مصالحی که برای خودش��ان تعریف کردند، 
یک چیزی را پخت وپز میکنند، بعد این را به وسیله ی 
دولتهایی که همس��وی با آنها هس��تند یا مرعوب آنها 
هس��تند یا دنباله رو آنها هس��تند و خیلی منافعی هم 
در ای��ن کار ندارند، تصویب میکنن��د؛ اگر یک دولت 
مستقلّی هم پیدا بشود -حاال مثل جمهوری اسالمی- 
که مثاًل بگوید »من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون 
را، ای��ن معاهده ی بین المللی را قبول ندارم«، س��رش 
میریزند که »آقا! ۱۲۰ کشور، ۱۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور 
ای��ن را قبول کردند؛ ش��ما چطور قب��ول نمیکنید؟« 

کنوانسیون ها غالباً این]جور[ است.
 ]گفته میش��ود[ ح��اال چه کار بکنی��م؟ بعضی از 
این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواّد مفیدی 
دارند. خیلی خوب، اش��کالی ندارد؛ بنده هم در مورد 
همی��ن چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح ش��د در 
این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقالًاّ خودش قانون 
بگذراند. فرض کنیم ]موضوع[ مبارزه ی با تروریسم یا 
با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسالمی 
یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه های 
کارِی خیل��ی خوبی ه��م دارد؛ بنش��ینند یک قانون 
بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه ی با پولشویی است، 
هیچ مش��کلی هم ندارد، شرایط زیادی ای هم ندارد و 
همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این 
قانون مندرج اس��ت؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد 
که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیس��ت 
یا حّتی میدانیم که مش��کالتی ه��م دارد، به خاطر آن 

جهاِت مثبت و جنبه های مثبت، قبول بکنیم.
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مخاطب شمایید

تداوم برجام با اروپا نباید صرفًا در قالب 
اینستکس باشد

مصطف��ی کواکبیان نماینده تهران در مجلس 
شورای اس��المی معتقد است که تداوم برجام 
ب��ا اروپا نبای��د صرف��اً در قالب اینس��تکس و آن هم 
کااله��ای غیرتحریمی و فقط در مح��دوده تجارت با 
اروپا خالصه شود.وی با اشاره به راه اندازی کانال مالی 
اروپایی ها برای تجارت با ایران)اینس��تکس( نوش��ته 
اس��ت: »تداوم برج��ام با اروپ��ا نباید صرف��اً در قالب 
اینس��تکس و آن هم کاالهای غیرتحریمی و فقط در 
محدوده تجارت با اروپا خالصه شود! بلکه باید فروش 

نفت و انواع تراکنش بانکی را نیز شامل شود«.

آل خلیفه ساقط خواهد شد
حس��ین امیرعبداللهیان مدی��ر کل امور بین 
المل��ل مجلس در پیامی در صفحه ش��خصی 
اش در فض��ای مجازی به اظه��ارات اخیر وزیر خارجه 
بحرین مبنی بر اینکه »اس��رائیل کش��وری اس��ت که 
می ماند و می خواهیم با آن صلح کنیم« پاس��خ داد. در 
این پیام تاکید ش��ده است: آقای ش��یخ خالد؛ با ملت 
خود آش��تی کنید و مجری سیاست کثیف دیگران در 
منطقه نباش��ید که آل خلیفه با سقوط قطعی معامله 
ق��رن آمری��کا س��اقط خواه��د ش��د. بدانی��د قطع��اً 
صهیونیست ها جایی در آینده منطقه نخواهند داشت.

انتقاد از سفیر انگلیس در ایران
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس 
شورای اس��المی، در حساب خود خطاب 
به سفیر انگلیس در تهران نوشت:  »جناب آقای سفیر! 
طبق برجام با عهدشکنی ایاالت متحده، ایران متقابال 
ح��ق عدم انج��ام جزئی و کلی تعهدات��ش را دارد، اما 
تاکن��ون به برجام وفادار مانده اس��ت؛  بفرمایید دولت 
متبوع ش��ما و دیگ��ر طرف های اروپای��ی چه اقدامی 

برای الزام امریکا به انجام تعهداتش کرده اند؟«

فراموش نخواهیم کرد 
محمدج��واد ظری��ف، وزی��ر ام��ور خارج��ه 
کش��ورمان، در حساب خود نوش��ت: »هرگز 
فرام��وش نخواهی��م کرد ک��ه جهان غرب ص��دام را 
حمایت و تس��لیح کرد و حتی سالح های شیمیایی به 
او داد. ش��ورای امنیت هیچ وقت حمله شیمیایی او به 
مردم ما را محکوم نکرد. آن موقع اس��تقامت کردیم و 

تاب آوردیم، حاال هم همینطور.«

سیاست مجازی

مائده   شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

در حال��ی که م��دام برخی از  مسئوالن سیاسی داخل کشور دست بـه نقد
ک��ه متمایل به تدبیر و امید هس��تند بر طبل این 
ماج��را می کوبند که با وج��ود بی تعهدی غرب در 
مقابل برج��ام باید تعهد جدید به نام اف.ای.تی.اف 
را نیز بپذیری��م اما وزیر خزانه داری امریکا رس��ما 
اعت��راف ک��رد که دوس��تانش از این کنوانس��یون 
می× واهند ب��رای تحریمهای جدید و بیبش��تر در 
قبال ایران حمایت ک��رده و عمال راه ةای دور زدن 
تحریمها را نیز بر جمهویر اس��المی ایران مس��دود 
کنن��د! حال با این اعتراف صریح دم خروس بیرون 
زده و باید دید که طرفداران داخلی کنوانسیونهایی 
که به قول رهبر معظم انقالب مش��کوک هستند، 
چط��ور می× واهند مواضع خ��ود را درباره بهبودی 
ش��رایط با پیوس��تن ایران به اف.ای.تی.اف اصالح 

کنند.

اعتراف سنگین امریکایی
اظه��ارات وزیر خزانه داری آمری��کا در روز پایانی 
نشس��ت اخیر FATF نش��ان می دهد که آمریکا 
از FATF برای کش��ف ک��ردن راه های دور زدن 

تحریم ها استفاده می کند.
ماجرا از این قرار اس��ت که در ماه های اخیر، بارها 
کارشناس��ان درباره سوء اس��تفاده آمریکا از گروه 
وی��ژه اقدام مالی FATF ب��رای اجرای تحریم ها 
هش��دار داده بودند و آنرا ابزار موثرتر شدن تحریم 
ها می دانستند، اما موافقین اجرای درخواست های 
FATF در داخل کش��ور، این موضوع را انکار می 

کردند و حتی مدعی بودند اجرای اس��تانداردهای 
ای��ن نهاد بین الدولی باع��ث جلوگیری از افزایش 

فشارهای تحریمی خواهد شد.
با این وجود، اظهارات صریح استیون منوچین وزیر 
خزان��ه داری آمریکا در نشس��ت اخیر FATF که 
در ش��هر اورالندو ایالت فلوریدا آمریکا برگزار شد 
و روز جمعه هفته قبل پایان یافت و ریاس��ت این 
نهاد بین الدولی از نماینده آمریکا به نماینده چین 
 FATF منتقل شد، نش��ان می دهد که آمریکا از
برای کش��ف ک��ردن راه ه��ای دور زدن تحریم ها 

استفاده می کند.
منوچی��ن در روز پایان��ی نشس��ت FATF گفت: 

»س��رانجام، تحت ریاس��ت ایاالت متحده آمریکا، 
FATF روش هایی را آزمایش کرد که استانداردها 
بتوانن��د به طور موثر در م��ورد تهدید تامین مالی 
اشاعه س��الح های کش��تار جمعی، مبارزه کنند. 
کشورهای یاغی، تروریستها، و سندیکاهای جنایی 
بین المللی به طور فزاینده ای در دور زدن تحریم 
ها و س��ایر اقدامات پیش��گیرانه، ب��ه منظور ادامه 
توسعه اشاعه گری سالح های کشتار جمعی خبره 
و ماهر ش��ده اند. من این س��ازمان را تشویق می 
کنم تا کارهایی را که در اینجا انجام شد، به منظور 
اطمینان از اینکه خط مشی ها و کنترل های شبکه 
جهانی FATF به طور موثر مواجهه با این تهدید 

تکامل یافته را تکمیل کند«.

 اولین اعتراف
ای��ن نکته از این جهت حائ��ز اهمیت و قابل تامل 
خواهد بود که این اولین بار است که وزارت خزانه 
داری آمری��کا به طور رس��می اع��الم می کند که 
FATF اقدام به پیش��گیری از دور زدن تحریم ها 

می کند.
همچنین الزم به ذکر اس��ت که در جلس��ه کنگره 
آمری��کا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ )۹ آذر ۱۳۹۶( 
یعن��ی دقیقا ی��ک روز بعد از اع��الم وصول الیحه 
الحاق ایران به کنوانس��یون مقابل��ه با تامین مالی 
تروریسم در صحن علنی مجلس شورای اسالمی، 
مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه داری آمریکا 
که اخیرا دوره ریاس��تش ب��ر FATF پایان یافت، 
صراحتا در پاس��خ ب��ه یکی از نماین��دگان کنگره 
آمریکا تاکید کرده بود که برای حفظ فش��ارها به 
ای��ران و جلوگیری از دور زدن تحریم های آمریکا 
توسط کش��ورمان بخصوص س��پاه، ضرورت دارد 
ایران قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم 

و پولشویی تصویب و اجرایی کند.
براساس این گزارش، اخیرا مایک پمپئو وزیر امور 
خارج��ه آمریکا هم در کنفرانس خبری مش��ترک 
با هایک��و ماس وزیر امور خارجه آلمان خواس��تار 
تصوی��ب فوری و بدون حق ش��رط لوایح مرتبط با 
FATF یعن��ی لوایح الحاق به کنوانس��یون های 

پالرمو و  CFT توسط ایران شده بود.
آمریکا ب��رای اجرای دقیقت��ر و موثرتر تحریم ها، 
نیاز ش��دیدی به اطالعات اقتص��ادی و مالی دارد 
ت��ا جلوی دور زدن تحریم توس��ط ایران را بگیرد. 
بخشی از این اطالعات از طریق سوئیفت و بخشی 
از طریق سرویس��های امنیتی و اطالعاتی به دست 
می آید. ام��ا آمریکا به بخش مهم��ی از اطالعات 
که در نظام بانکی ایران تولید می شود، دسترسی 
ندارد. بنابراین برای دسترس��ی به این بخش، نیاز 

شدیدی به اجرای اس��تانداردهای FATF توسط 
ای��ران دارد. در صورت دس��تیابی آمری��کا به این 
اطالعات، دور زدن تحریم ها توس��ط ایران بسیار 

سخت تر خواهد شد.

مسیر سخت مصلحت اندیشی
با احتس��اب اعتراف صورت گرفت��ه و تدابیری که 
در اظه��ارات اعض��ای مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام در قالب مصاحبه های کوتاه منتش��ر ش��ده 
اس��ت به نظر می رسد مسیر س��خت میانجی گری 
بین مجلس و ش��ورای نگهبان به پایان رس��یده و 
مجم��ع خیلی صریح می �واند لوایح س��ه گانه را با 
سندی که از ماهیت این کنوانسیون به صورت دم 
خ��روس بیرون زده و نش��ان می ده که غرب هیچ 
دلس��وزی برای ایران ندارد رد کند. با این حساب 
ای��ن نکته که برخی از اعضا می گفتند برای اینکه 
س��ود و زیان تصویب یا رد لوایح س��ه گانه برای ما 
مشخص نیست و همین موضوع باعش شده که در 
بررس��ی مجمع اکثریت قاطع وجود نداشته باشد 
رفع ش��ده و حاال مجمع تش��خیص مصلحت نظام 

راحت تر می �واند رای خود را بدهد.

تدابیر ویژه اتخاذ شود
حال فقط می ماند که تیم تدبیر و امید و اصالحات 
هم تدابیر ویژه برای کنار گذاش��تن خوشبینی به 
این کتنوانس��یونها را اندیشیده و تدابیر ویژه ای را 
اتخ��اذ کند. تدابیری که به ج��ای نگاه به خارج از 
مرزها و برنامه ریزی ةای اینچنین برای پیش��رفت 
ن��گاه به داخل و س��رمایه ها و ت��وان داخلی برای 
ش��کوفایی اقتصاد را اصالح کرده و دم خروس��ی 
ک��ه از غرب به صراح��ت بی��رون زده را ببینند تا 
مشخص شود قبال قصدی برای بازی با منافع ملی 
نداش��ته و از روی روشن نبودن ماجرا طرفداری از 
اف.ای.تی.اف را که منجر به بستن دست خودمان 

و تحریمهای بیشتر بود توصیه می کردند.

 اعتراف وزير خزانه داری آمريکا به سوء استفاده از اف.ای.تی.اف
برای تحريم  ايران؛

 دم خروس را ببینید

نظامی  پادوه��ای صنایع  ويژه ب��ا گـزارش  هس��تند  درص��دد 
س��ناریوی جدید در ع��راق، آمریکا و ای��ران را در 
عراق درگیر کنند. گروه B متشکل از جان بولتون، 
بنیامین نتانیاهو، بن س��لمان و بن زائد در ماه های 
گذشته تالش برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود 
را ب��ا برنامه ریزی ه��ای گس��ترده و هماهن��گ در 

منطقه غرب آسیا چند برابر کرده اند.
درگی��ری نظامی می��ان واش��نگتن و تهران، 
آرزوی دیرینه گروه جنگ طلب B است که منطقه 
ب��ه منطقه برای افزایش تنش س��عی و کوش��ش 
می کن��د و به صورت ویژه از س��وی س��ردمداران 

صنایع نظامی آمریکا حمایت می شود.
بخش��ی از برنامه ه��ای تی��م B برای ش��روع 
درگیری ه��ا ب��ر افزایش تنش ه��ا در خلیج فارس 
متمرکز ش��ده اس��ت و هدف قرار دادن نفتکش ها 
جزئی از این سناریوی مشکوک محسوب می شود 

که دقیقاً در راستای اهداف جنگ طلبان است.
تیم رس��انه ای گ��روه B نی��ز همزمان تالش 
زیادی کرده تا به افکار عمومی جهان این گونه القا 
کند که س��وال های بی پاس��خ زیادی در خصوص 
حمله به نفتکش ها در خلیج فارس و دریای عمان 
وجود دارد و ایران باید به این ابهامات پاسخ دهد.

طرفداران جنگ در منطقه تالش زیادی می کنند 
ت��ا اذهان عمومی جهان را ب��رای مقصر جلوه دادن 
ایران آماده کنند اما مقامات بلند پایه کش��ورمان به 

صراحت اعالم کردند که نقش��ی در هدف قرار دادن 
نفتکش ها نداشته اند و اگر اقدامی هم انجام دهند با 

شجاعت مسئولیتش را برعهده می گیرند.
تالش البی های نظامی و هیأت حاکمه آمریکا 
)گ��روه B ( برای ایجاد درگی��ری فقط به منطقه 
خلیج فارس خالصه نشده و سناریوی آنان همزمان 

در کشور عراق نیز به شدت دنبال می شود.
حمله به منافع آمریکایی ها در مناطق مختلف 
عراق، راهبرد دیگر گروه B برای متهم کردن ایران 
و مقدمه چینی و ایجاد درگیری به ش��مار می آید 
ک��ه در هفته های اخیر به صورت ویژه در دس��تور 

کار قرار گرفته است.
ش��لیک موش��ک به ش��رکت نفتی آمریکایی 
»اکسون موبیل« در منطقه نفتی »البرجیسه« در 
استان بصره یکی از تالش های واضح و البته دروغ 
گ��روه B برای متهم کردن ایران و حمله به منافع 

آمریکایی ها در عراق است.
اگر چه موشک کاتیوشا در فاصله ۱۰۰ متری 
دفتر ش��رکت اکسون موبیل فرود آمد اما منجر به 
زخمی ش��دن ۳ تن از کارمن��دان عراقی و خارج 

شدن فوری کارمندان خارجی این شرکت و انتقال 
آنان به مکان امن شد.

منطقه نفت��ی »البرجس��یه« محل اس��تقرار 
ش��رکت های نفت��ی بی��ن المللی اس��ت و دفاتر و 
نیروهای ش��رکت هلن��دی بریتانیایی »رویال داچ 
ش��ل« و ش��رکت ایتالیایی »ان��ی« در این منطقه 

واقع شده اند.
اصابت موش��ک ب��ه حومه کاخ های ریاس��ت 
جمهوری در بخش ش��رقی ش��هر موصل که محل 
اس��تقرار مش��اوران نظام��ی آمریکایی ک��ه البته 
خس��ارت مالی و جانی نداشت تالش دیگر ائتالف 
غرب��ی - عربی -صهیونیس��تی )گ��روه B ( برای 
افزایش تنش در منطقه اس��ت. براساس اطالعاتی 
بیانیه ارتش عراق، حمله موش��کی به حومه محل 
اس��تقرار مشاوران نظامی آمریکایی ها از محله های 
غربی شهر موصل )خیابان بغداد( صورت گرفت و 
البت��ه نیروهای امنیتی و بس��یج مردمی نیز موفق 

شدند محل شلیک موشک را شناسایی کنند.
کشف مبدا حمالت به حومه کاخ های ریاست 
جمهوری ومحل استقرار مشاوران نظامی آمریکایی 

توسط نیروهای عراقی
ب��ه گفته منابع میدانی، این حمله موش��کی و 
خمپاره ای که خسارت های مالی نیز برجای گذاشت 
از حومه جنوبی منطقه »الطارمیه« در شمال استان 
بغ��داد ص��ورت گرفت ک��ه همین مس��ئله نقش و 

دست های پشت پرده را به خوبی نشان می دهد.
منطق��ه »الطارمیه« غده س��رطانی جدید در 
مرکز عراق به شمار می آید که در ماه های گذشته 
ب��ا حمایت برخ��ی جریان های سیاس��ی به محل 
مناس��بی برای رش��د هس��ته های خاموش داعش 
تبدیل ش��ده و جلوگیری از ورود نیروهای بس��یج 
مردمی برای پاکسازی این منطقه ابهامات را چند 

برابر کرده است.
قدرت گیری عناصر مخفی داعش در الطارمیه 
و حمله از این محور به مواضع نیروهای آمریکایی 
همه تردیدها را مبنی بر دست داشتن گروه B در 
این سناریوی از قبل پیش بینی شده را به واقعیت 

تبدیل می کند.
احمقانه و دروغ بودن سناریوهای گروه B در 
عراق زمانی بیشتر آش��کارتر می شود که حمله به 

پایگاه های آمریکا با نگرانی های نخ نما ش��ده کاخ 
س��فید مبنی بر برنامه ری��زی گروه های مقاومت 
برای حمله به منافع آنان در عراق همزمان ش��ده 

است.
افزایش تنش در عراق جز ضرر )ایجاد ناامنی، 
فرار س��رمایه، اخت��الف مذهب��ی و…( نتیجه ای 
دیگ��ری برای تهران و بغداد ندارد و برای هر عقل 
س��لیمی واضح و روشن است که طرفین عالقه ای 
به ایجاد این شرایط غیرعادی ندارند و این مسئله 
فقط به سود س��رکرده های گروه B )جان بولتون، 
بنیامین نتانیاهو، بن س��لمان و بن زائد( است که 
درصدد هستند درگیری میان آمریکا و ایران را به 

نقطه آغاز برسانند.
ذی نفع��ان مجتمع صنعت��ی - نظامی آمریکا 
عطش فراوانی دارند تا س��الح های خود را در غرب 
آس��یا به فروش برسانند و به همین دلیل است که 
ب��ه گروه B مأموریت داده اند با متهم کردن ایران 
در مسیر شروع جنگ میان واشنگتن و تهران گام 

بردارند.
به گزارش مش��رق، ایران برای دفاع از امنیت 
خود با قاطعیت واکنش نش��ان داده و همان گونه 
نیز که مقامات سیاس��ی اعالم کردن��د اگر نتواند 
نف��ت خود را به فروش برس��اند اجازه نخواهد داد 
دیگران س��ودی ببرند اما همزمان نیز نش��ان داده 
ک��ه برخالف آنچه که گ��روه B تمایل دارد، عمل 

می کند.  مشرق

حمله به پايگاه های آمريکا در عراق برای درگیرسازی 
واشنگتن و تهران


