تحلیل

جزئیات نخستین سازوکار قانونی گزارشگری فساد در وزارت اقتصاد اعالم شد:

ملکه انگلیس و میراثی که نتوانست از آنها
فرار کند؛

ختم فریب

خبر فوت ملکه انگلستان« ،الیزابت دوم» ،به
تازگی و پس از کش و قوسهای فراوان و طرح
گمانه زنیهای مختلــف در این رابطه ،تأیید
شد .وی در زمان مرگ  96سال سن داشت و با
بیش از  70سال سلطنت در بریتانیا ،بیشترین
سابقه سلطنت در این کشور را به ثبت رساند.
ملکه انگلیس در  21آوریل  1926متولد شد و
پس از مرگ پدرش شاه جورج دوم در  6فوریه
 ،1952به سلطنت رســید .بالفاصله پس از
مرگ الیزابت دوم ،فرزندش «چارلز» بر تخت
پادشاهی انگلستان نشست.
از زمان تأیید خبر مگر ملکه انگلستان ،تحلیل
و تفسیرهای مختلفی در مورد ابعاد گوناگون
حیات سیاسی و اجتماعی وی منتشر شده و
میشود .با این حال ،دو نکته اساسی در مورد
زندگی ملکه انگلیس وجود داشــت که وی
هیچگاه نتوانست آنها را مخفی کرده و یا به
بیان بهتر ،از آنها فرار کند.

 :2ملکه الیزابت و بحران رسواییهای
مکرر دربار انگلستان
یکی دیگر از مسائلی که ملکه بریتانیا هیچگاه
نتوانســت بر افتضاحات آن سرپوش بگذارد،
وقوع رسواییهای مکرر و متعدد از سوی افراد
نزدیک به وی و به طور خاص اعضای خاندان
سلطنتی کشــورش بود .در این رابطه زمانی
شــاهزاده جورج به دلیل انحرافات جنسی
گســترده خود و همچنین اعتیاد شدید به
مواد مخدر ،عم ً
ال بــه لکه ننگی برای خاندان
سلطنتی بریتانیا تبدیل شد و در یک سانحه
مشکوک هوایی در ســال  1942کشته شد.
شاهزاده آندره پسر ملکه انگلیس نیز در سال
 2011پس از افشــای جرائم متعدد جنسی
از سوی او ،تحت فشارهای گسترده ،از کلیه
مناصب سلطنتی خلع شد .نوه ملکه انگلیس
یعنی شــاهزاده هری نیز که با مگان مارکل
آمریکایی ازدواج کرده بود ،جنحال ســازی
های زیادی را در خاندان ســلطنتی بریتانیا
سبب شد .در این چهارچوب شاهد آن بودیم
که همسر شاهزاده هری در اظهارنظری ،ملکه
بریتانیا را به شدت نژاد پرست توصیف کرد و
پس از مرگ وی نیز اعالم نمود که در مراسم
تدفین و سوگواری او شرکت نخواهد کرد .در
عین حال ،ویلیام دیگر برادر شاهزاده هری نیز
در باشگاههای شبانه کشورهای اروپایی نظیر
سوئیس رسواییهایی را به بار آورد که بعدها
با انتشار تصاوی ِر آن ،خاندان سلطنتی بریتانیا
و به ویژه شــخص ملکه این کشور به شدت
سرافکنده شدند .مرگ مشکوک شاهزاده دیانا
عروس ملکه انگلســتان که اختالفات جدی
با وی داشــت و طرح این گزاره جنجالی که
شاید شاهزاده هری نوه واقعی ملکه انگلستان
نباشــد (با تجه به اعتراف شــاهزاده دیانا به
جنسی  5ساله با یک افسر ارتش
داشتن رابطه
ِ
بریتانیا) ،همه و همــه بخشهای کوچکی از
سیل رسواییهای خاندان سلطنتی بریتانیا
ِ
بودند که ملکه انگلســتان هیچگاه مایل به
آشکار شدن آنها نبود .با این حال ،تقریباً تک
ِ
تک آنها ،به جنجالهای گســتردهای برای
وی تبدیل شدند.
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در  ۱۳ماده و  ۱۵تبصره به حمایت و صیانت از گزارشگران فساد ،تعریف
پاداشهای نقدی و غیرنقدی و تشریح فرآیند رسیدگی به گزارشات
ارسالی سوتزنان پرداخته است .حفظ محرمانگی هویت سوتزن،
تضمین امنیت شــغلی ســوتزن و صیانت از وی در مقابل اقدامات
تالفیجویانه احتمالی ،اهدای پاداش نقدی به ســوتزن به میزان ۳
درصد از عواید حاصله برای دولت درنتیجه گزارش تا سقف یک میلیارد
تومان و ارائه مشوقهای غیرنقدی به سوتزنان کارمند نظیر تقدیرنامه
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از وزیر ،اعطای طبقه تشــویقی ،معرفی به عنوان کارمند نمونه ،حق
تقدم در انتصاب به مشــاغل مدیریتی و یا مشــاغل باالتر ،از جمله
مهمترین حمایتها و پاداشهای درنظر گرفته شده برای سوتزنان
در این دستورالعمل اســت .همچنین گفتنی است که سازمانهای
مردمنهاد در این دســتورالعمل جایگاه پررنگی داشته و عالوه بر در
بودن گزارشهای فســاد ارسالی آنها ،میتوانند در
اولویت رسیدگی ِ
فرآیند تحقیق و رسیدگی به گزارش نیز حضور داشته باشند .همچنین

naslefardanews
naslfarda

درصورت اعتراض سوتزن به عدم پیگیری دقیق گزارش ارسالی خود
توسط مراجع رسیدگی در وزارت اقتصاد ،هیئت منصفهای با حضور
سازمانهای مردمنهاد به اعتراض مذکور رسیدگی خواهد کرد.
تخلفات و مفاســد احتمالی بانکهای دولتی ،گمرک ،سازمان امور
مالیاتی ،بورس ،سازمان خصوصیسازی ،بیمه مرکزی ،مناطق آزاد
و دیگر دستگاهها و سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
مشمول این دستورالعمل خواهد بود.

سیاست

Policy

ادامه گزافه گویی های شورای همکاری خلیج فارس علیه کشورمان؛
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شورای همکاری خلیج فارس؛
از درون امن از بیرون ناامن
واقعیت این اســت که در نظریات بین
الملل از نهادهایی مانند شورای همکاری
خلیج فارس به عنوان نمونهای ازجامعه
امن (دژ منطقهای) یاد میشــود است
که مرزهای میان دولتهــای بیرونی و
اعضای شورا متصلب مانده و از اهمیت
سیاسی مرزهای بین دولتهای درونی و

گفت و گو

بیرونی آن هنوز کاسته نشده است .یکی
از دالیل این امر این است که این شورا،
جهان بیرونی خود را نوعی آنارشی (هر
و مرج) تلقی میکنند .دولتهای بیرونی
مانند ایران ،عراق ،سوریه و حتی اخیرا ً
یمن از ایدئولوژیهایی حمایت میکنند
کــه مشــروعیت حکومت پادشــاهی
محافظــه کار را به چالــش میطلبند.
بنابرایــن اعضای شــورا کشــورهای
بیرونی را بــه عنوان دشــمن و تهدید
تلقی میکنند .جامعه امن شورا به دلیل
داشتن ویژگیهای منحصر به فردی چون
نظام سیاسی ســلطنتی ،قبیله گرایی
واســام محافظه کار و عدم انطباق این
هنجارها با محیط بیــرون ،همواره این
احساس خطر را میکند که هنجارهایش
از جانب دولت -های بیرونی مورد چالش
قرار گیرد .سیاست شــورای همکاری
خلیج فارس در قبال ایــران نیز در این
چارچوب قابل تحلیل میباشد؛ درواقع
موضع گیریهای اخیر شورا درقبال برنامه
هستهای ایران ،جزایر ســه گانه هم به
خاطر احســاس ترس و نگاه بدبینانه به
محیط پیرامون میباشد.

ادعای بی اساس شورا بر جزایر
سه گانه و مفهوم خلیج عربی
بحث بر ســر مالکیت جزایر ســه گانه
ابوموســی ،تنب بزرگ و تنب کوچک
ازجمله محورهای اصلی مورد اختالف
ایران با امــارات به صــورت اخص و با
شــورای همکاری به صــورت اعم بوده
است .از اوت  1992که جنجال درمورد
جزیره ابوموســی شروع شــد ،شورای
همکاری تقریباً درتمام جلسات خود به
استثنای چند جلسه از ادعاهای امارات
حمایت کرده است .تسلط امارت بر این
جزایر به عنوان یکی از اعضای شــورا به
معنای اشراف همزمان بر امنیت انرژی و
امنیت نظامی خلیج فارس است که این
خود مسبب از دست رفتن قدرت مانور
ایران بر آبهای خلیج فارس تلقی میشود.
بنابراین شورا درچارچوب جامعه امن ،در
بخش مهمی از چنین رویکردی ،دست
به تحریف نام خلیج فارس می زند تا با
استناد به عبارت مجعول «خلیج عربی»
هنجار مشترک تعریف شده در بین خود
را قوام بیشتری ببخشند .بدیهی است که
توجه به چنین رویکردی از دو منظر برای

منافع تجاری ایران از همکاری با گروه بریکس

ایرنا :کارشناس اقتصادی گفت :ظرفیتها و فرصتهای
اقتصادی و تجاری که گروه کشورهای عضو بریکس به
اقتصاد ایران میدهد بســیار زیاد است .عطا بهرامی
با اشــاره به گروه بریکــس گفت :یک ســاختاری از
کشورهای برزیل ،روسیه ،چین ،هند و آفریقای جنوبی
اســت که برای نظام چندقطبی خود را آماده میکند
اندیشکدههای آمریکا میگویند در سال  ۲۰۳۰دیگر
نظام چندقطبی نداریم و جهانیسازی تمام شده است.
وی گفت :بریکس (به انگلیسی )BRICS :نام گروهی
به رهبری قدرتهای اقتصادی نوظهور است که از به
هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو
برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی تشکیل
شده است .هرچند اعضای گروه بریکس همگی بهغیراز
روسیه در رده کشورهای درحالتوسعه یا اقتصادهای
در حال ظهور هستند اما عموماً بهواسطه اقتصادهایی
با رشد پرشتاب و فراگیر و نفوذ تأثیرگذار بر امور جهانی
و منطقهای از دیگر کشورها متمایز میشوند .بریکس
نمایانگر نیمی از جمعیت جهان اســت و  ٪۲۸قدرت
اقتصادی دنیا را در اختیار دارد.
وی افــزود :کشــورهایی کــه کاندیدای ایــن نظام
چندقطبی است با هم جمع شــدند و یک تشکیالت
راهبهراه انداختهاند تا اقتصاد جهان را در دست بگیرند.
وی بیان داشــت :اکنــون تغییر رویه انجام شــده و
میبینند دولت ایران متمایل با کار با همســایه شرق
عک

س

است قرارداد شــانگهای چین و موافقتنامه تجارت
ترجیحی اوراسیا را ســریع انجام دادند چرا که نقش
ایران در خاورمیانه مهم است.
کارشناس اقتصادی با اشاره به اتحادیه اوراسیا گفت:
اگر ما با یک اتحادیه پیوند بخوریم دالر را کنار بگذاریم
که باید این کار را انجام دهیم عم ً
ال اتفاق میافتد که
رژیم تحریمها تمام میشود.
وی اضافه کرد :رژیم تحریمها به شکل عملی نمیتواند
اقدامی انجام دهد ،اگر به شکل جهانی همه یقین کنند
که تحریمها هیچ کاربردی نداشته است به موفقیت
دست خواهیم یافت ،پیشبینیشده است که در سال
 ،۲۰۳۰یعنی  ۸سال دیگر جهانیسازی و نظام هژمونی
آمریکا تمام شده است.
بهرامی تاکید کرد :در این سیستم دیگر نمیشود کسی
را تحریم کرد چون نظــام دالر محوری وجود ندارد و
نهادهای اعتبارسنجی غربی فقط به درد خود غربیها
میخورد و هر کشــوری اختیار دارد با قوانین داخل
کشوری هر کاری میخواهد بکند ازاینرو  FATFو بانک
جهانی و آی ام اف دیگر اهمیتی ندارند برای کسانی که
میخواهند با اینها کار کنند.
وی بیان داشت :اقتصاد جهانی بهقدری بزرگ میشود
که فرد در آن گم میشود ،آمریکا و اتحادیه اروپا دیگر
تعیینکننده در اقتصاد نیستند و نمیتوانند هنجارها
را تعیین کنند.

خبر

نگرانیهای شورا از توانمندی
هستهای ایران
از دیگر نمودهای عینیــت یافته مفهوم
دژ منطقهای ازجانب شــورا درخصوص
ایران ،پرونده هســتهای بوده که شورای
همکاری خلیج فارس را بر آن داشــت تا
نگرانیهای امنیتی خویش را از ســطح
منطقهای به سطح بین المللی منتقل و
خود را با سیاستهای غرب در مقابل ایران
همراه ســازد .این عینیت زمانی بیشتر
دیده شد که شــورا با بهانههای مختلف،
برنامه هستهای را خطرناک جلوه داده و
میخواهد جلوی پیشرفت آن را بگیرد؛
به طوری کــه آنها عالوه بــر همراهی با
مواضع کشورهای غربی درخصوص پرونده

هسته ای ،در طی سالهای اخیر درسطوح
مختلف ســنگ اندازی هــای دیگری را
انجام دادند .به طوری که آنها درســطح
نخســت معتقد اند که دستیابی ایران به
توانمندی هستهای ،عالوه برآنکه تهدیدی
برای امنیت خلیج فارس است ،مانع خلع
سالح اسرائیل و بهانهای برای آمریکاست
تا اســرائیل ســاح هســتهای داشته
باشــد .در اینجا نگرانی اعضای شورای
همکاری از به راه افتادن شکلی از مسابقه
تســلیحاتی درمنطقه اســت که امنیت
منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس را
میتواند به خطر بیندازد .با این حال نکته
جالب آن است که کشورهای عرب عضو
شورا بدون در اختیار داشتن سند موثقی
درخصوص ماهیت نظامی برنامه هستهای
ایران ،خود رقابت تســلیحاتی شدیدی
را با خریــد ادوات نظامی درمنطقه به راه
انداختهاند .ما در ســطح دوم تحلیل این
مساله به نظر میآید که چون کشورهای
عضو شورا عالقه مند مند به داشتن انرژی
هستهای می با شــند و البته خود را قادر
به تأمین آن درشرایط فعلی نمیبینند،
درنهایت ترجیــح میدهند که هیچیک
از کشورهای منطقه آن را نداشته نباشند.
در نهایت بایــد گفت جزایر ســه گانه
ابوموسی ،تنب کوچک و تنب بزرگ تعلق
قطعی به ایران داشته و بیانیههای ماللآور
و تکراری صادره در این خصوص تغییری
در ایرانی بودن ابــدی آنها ایجاد نخواهد
کرد .ضمــن اینکه این شــورا درجایگاه
اظهارنظر درباره برنامه موشــکی ایران و
امور مرتبط با سیاستهای نظامی و دفاع
بازدارنده نیست .صدور چنین بیانیههای
کلیشهای مغایر با مبانی حسن همجواری
بوده و کارویــژهای جز بحــران آفرینی
منطقهای نداشته و ظاهرا ً با هدف خنثی
کردن نتایح تحرکات دیپلماتیک ایران با
همسایگان به شــمول برخی کشورهای
دوست و شــریک دربین اعضای شورای
همکاری خلیج فارس انجام میشود.

پیش بینی کارشناسان از قیمت جهانی نفت در دوران پساتوافق؛

احتمال نفت  65دالری هست!

قرن نو :به گفته رسانههای خارجی توافق هستهای
جدید ایران یک احتمال مشخص اســت و میتواند
خبر خوبی برای جهانی باشد که با کمبود نفت و گاز
مواجه است.
با توجه به افزایش چشمگیر قیمت نفت در سال جاری
و مواجه شدن چندین کشور در سراسر جهان با کمبود
نفت و گاز ،ایاالت متحده و دیگر قدرتهای بزرگ به
دنبال تضمین عرضه نفت و در عین حال تغییر اتکای
خود به روسیه هســتند .این یکی از عواملی است که
باعث شده ایاالت متحده در موضع خود در مورد توافق
هستهای جدید تجدید نظر کند تا ایران بتواند صادرات
نفت در مقیاس بزرگ را از سر بگیرد.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور ســابق آمریکا ،در سال
 ۲۰۱۸از توافق قبلی خارج شد که باعث تحریم نفت
کشور شد اما طولی نکشــید که با آغاز بحران انرژی
در سال گذشته درآمد نفتی کشــور افزایش یافت و
تحریمهای آمریکا روی هوا رفــت .در ماههای اخیر،
کشورهای بیشتری آشــکارا تحریمهای آمریکا را در
مواجهه با ناامنی انــرژی نادیده گرفتهاند که منجر به
افزایش  ۵۸۰درصدی درآمد نفت و میعانات کشور از
مارس تا ژوئیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
شده است.
تقویت مجدد صنعت نفت ایــران میتواند تغییرات
گستردهای در چشم انداز نفت جهان ایجاد کند .تاماس
س

عک

رسانههای دولتی کرهشمالی
از تصویب قانونی در این کشور
خبر دادند که دست حاکمان
را برای انجام حمله اتمی
پیشگیرانه باز میگذارد.

شورا اهمیت دارد .اول اینکه جا افتادن
مفهوم خلیج عربی درچارچوب تقویت
هرچه بیشتر سازوکارهای جامعه امن
میتواند کمک شایانی بنماید .در وهله
دوم نیز غیریتی عربی ایجاد میکند که
همه اعضای شورا درخصوص مخالفت با
عنوان خلیج فارس اشتراک نظر داشته و
درمقابل ایران قرار گیرند.

لفاظیهای توخالی برسد به
مصرف داخلی

خبر روز

یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد؛


برای حمله به ایران ندارد!

ترسازایرانهستهایمنجربهبیانیهشد!
اخیـر ا ً وزیـران خارجـه کشـورهای
عضو شـورای همـکاری خلیـج فارس،
طـی نشسـتی در ریـاض بـه ریاسـت
«فیصـل بـن فرحـان آل سـعود» وزیر
امور خارجه عربسـتان بـه موضع گیری
علیـه ایـران پرداختنـد .ایـن نهـاد در
بیانیـهای ادعـای بـی اسـاس امـارات
دربـاره جزایـر سـهگانه ایرانـی تنـب
بـزرگ ،تنـب کوچـک و ابوموسـی را
تکـرار کـرد و از تهـران خواسـت کـه
بـرای حل این مسـئله بـا ابوظبـی وارد
مذاکره مسـتقیم شـود یـا دو طـرف به
دیـوان عالـی بینالملـل رجـوع کنند.
همچنیـن دربیانیـه مذکـور ،شـورا بـا
مداخلـه درمذاکـرات هسـتهای ایران و
اتهامزنی بـه تهران ،خواسـتار شـرکت
در گفـت وگوهـا و تمامی نشسـتهای
جهانـی مرتبـط شـد و در عیـن حـال
خواسـتار گنجانـدن برنامـه موشـکی
ایـران ،امنیـت دریانوردی و تأسیسـات
نفتی در مذاکرات هسـتهای شـد! حتی
ایـن بیانیـه بـدون اشـاره بـه مداخلـه
امارات و عربسـتان در امور یمـن ،ایران
را به دخالـت در امـور یمن متهـم کرد.
همزمان بـا این بیانیـه ،کمیتـه وزارتی
چهارجانبه عربی موسـوم بـه «پیگیری
تحـوالت مربـوط بـه بحـران با ایـران»
هـم روز سـه شـنبه ادعاهایـی را علیـه
ایـران مطـرح کـرد.

یادداشت
اسرائیل دروغ میگوید ،هیچ برنامهای

عکس khamenei.ir:

ِ
حکومت فریب
 :1ملکه انگلستان و ریاست بر
شــاید مهمترین موضوعی که در مورد ملکه
انگلستان همواره به ویژه از سوی کشورهای در
ستم قدرتهای
حال توسعه که سالها تحت ِ
استعمارگر بودهاند ،مورد توجه بوده است این
نکته بوده که برخالفِ ظاهر خندان و قدرت
نرمی که ادعا میشد ملکه بریتانیا حامل آن
است ،شــخص وی عم ً
ال سردمدار حکومتی
بود که نما ِد اســتعمار جهانی و مکر و فریب
در عرصه معادالت بین المللی اســت .ملکه
بریتانیا ســالها در راســی حکومتی بود که
زنجی ِر اســتعمار را بر دست و پایِ ملتهایی
نظیر هندوستان ،پاکســتان ،ایرلند ،ایران و
دهها ملت دیگر در اقصی نقاط جهان افکنده
بود .رویههای که هیچ تناسب و سنخیتی با
تصویری که خو ِد ملکه انگلیس سعی داشت
از خود بــه جهانیان عرضه کند ،نداشــتند.
انگلستان در دوران وی ،به سمبل فریبکاری
و خدعه در عرصه معادالت بین المللی و زیر
گذاشتن حقوق دیگر ملتها تبدیل شده
پا
ِ
بود .جدای از اینها ،ســاختارهای مرتبط با
نوین بریتانیا نیز پایهگذاری خود را
استعمار ِ
تا حد زیادی مدیون دوران ملکه الیزابت دوم
بوده و هستند .فردی که به ظاهر از جایگاهی
تشریفاتی برخوردار بود اما در پشت صحنه،
رویات های مختلفی از کنشگریهای مؤثر او
و دربار انگلیس در مدیریت و مهندسی برخی
تحوالت مهم بین المللی منتشر و مطرح شده
است .در دوران حضو ملکه بریتانیا در قدرت،
کودتاها ،جنگهــا ،عملیاتهای مخفیانه و
بسیاری از اقدامات مخرب دیگر ،در راستای
منافع انگلســتان و به ضــرر ملتهای آزاده
جهان اجرایی شد و البته سازوکارهای نهادینی
نیز جهت تداوم بخشی به روند تأمین اهداف
استعماری بریتانیا ایجاد گشت .مسائلی که
همه و همــه گواهی بر این اســتدالل بودند
مهربان
پس چهره خنــدان و به ظاهر
ِ
که در ِ
ملکه ،جلوه عینی منفعت طلبی و رویههای
استعماری بریتانیا نهفته است.

اهدای پــاداش
نسل فردا /گروه ایران
نقدی به سوتزن
news@ naslefarda.net
به میزان  ۳درصد
از عواید حاصله برای دولت درنتیجه گزارش تا سقف یک میلیارد تومان
و ارائه مشوقهای غیرنقدی به سوتزنان کارمند ،از جمله مصوبات
وزارت اقتصاد درباره سامانه گزارشگری فساد است.
این دستورالعمل که مصوبه کمیته سالمت اداری وزارت اقتصاد است،

پاداش سوت؛ یک میلیارد تومان

وارگا ،تحلیلگر شرکت  PVM Oil Associatesدر لندن
گفت :اگر ایران بازگردد و بشکههای نفت تأمین شود،
اوپک به راحتی میتواند  ۳۰.۵میلیون بشــکه در روز
تولید کند.
وی افزود :بر اساس این سناریو ،مدل من نشان میدهد
که برنت در نیمه دوم ســال  ۲۰۲۳به  ۶۵دالر در هر
بشکه کاهش مییابد.
معرفی مجدد نفت ایران به بازار همچنین به انحراف
وابستگی به هر یک از قدرتهای نفتی کمک میکند،
زیرا تحریمهای نفتی روسیه ،ایاالت متحده را مجبور
کرد تا در ماههــای اخیر برای عرضه نفت بیشــتر به
عربستان سعودی روی بیاورد .انتشار نفت ایران قیمت
نفت را رقابتیتر میکند و به این معنی خواهد بود که
عربستان سعودی و عراق دیگر دو قدرت نفتی مسلط
در منطقه خاورمیانه نخواهند بود.
ایران در ماههای اخیر به تدریــج ذخایر نفت خود را
افزایش داده اســت و در صورت دســتیابی به توافق،
آماده صادرات است .به گفته شرکت رهگیری کشتی
 ،Kplerحدود  ۹۳میلیون بشکه نفت خام و میعانات
گازی ایران در کشــتیهای خلیج فارس وجود دارد،
اگرچه برآوردهای دیگر نشان میدهد که این میزان
ممکن است نزدیک به  ۶۰تا  ۷۰میلیون بشکه باشد.
به گفته کپلر ،ذخایر نفت خشکی دیگری نیز در حدود
 ۴۸میلیون بشکه وجود دارد.

خبر

تصاویر منتشرشده در
تلویزیون آلبانی نشان
میدهند که نیروهای پلیس
این کشور سفارت جمهوری
اسالمی ایران در تیرانا را
تفتیش کردهاند.

لفاظی با واقعیت در تضاد اســت .اســرائیل
اعتراف کرده اســت که «مــا گزینه نظامی
علیه ایران نداریم و رهبران سیاسی و امنیتی
دروغ میگویند ،توهم رواج میدهند و گمراه
میکنند ».اسرائیلیها همچنین معترفند که
«تنها آمریکاســت قادر به رویارویی با ایران
است که آن هم فقط به فکر دیپلماسی است».
لفاظــی مقامات اســرائیل با
واقعیت همخوانی ندارد
یوســی ملمن ،تحلیلگر اســرائیلی در امور
سیاســی و امنیتی از منابع ویــژهای در تل
آویو نقل قول کرد لفاظی مقامات اســرائیل
با واقعیت همخوانی ندارد و هم زمان تاکید
کرد اســرائیل گزینه نظامی علیه ایران در
اختیار ندارد .ملمن افزود از زمانی که ایران
برنامه هســتهای خود را از سرگرفته است
نزدیک به سی ســال میگذرد و همچنان
رهبران سیاســی و امنیتی بــه مردم دروغ
میگوینــد ،توهم رواج میدهنــد و گمراه
میکنند؛ گویی اسرائیل واقعاً گزینه نظامی
علیه برنامه هستهای ایران در اختیار دارد .او
در ادامه گفت که واقعیت این اســت که اگر
اسرائیل چنین امکانی داشــت ،زمانی که
برنامه هســتهای ایران در مراحل اولیه بود
دست به چنین کاری میزد.
اســرائیل فرصت بــرای حمله به
تاسیسات اتمی ایران را از دست داد
عالوه بر این ،ملمــن از این مســئله پرده
برداشت که در ســال  2008یک وزیر آگاه
عضو کابینه کوچک اسرائیل به او گفته است
اســرائیل فرصت برای حمله به تاسیسات
اتمی ایران را از دست داد ،زمانی که همچنان
این برنامه در مراحــل اولیه خود بود و جرج
دابلیو بوش در کاخ سفید حضور داشت.
وی این پرســش را مطرح کــرد که در این
صورت چرا هر بار گزینه نظامی دوباره مطرح
میشود؟ و این که چرا در زمانی این مسئله
اتفاق میافتد که ایــران و قدرتهای بزرگ
به توافق هستهای نزدیک میشوند؟ ملمن
اشــاره کرد علت آن بهره برداری داخلی و
تمایل سیاستمداران و نظامیها برای بزرگ
کردن نقش خودشان است.
این تحلیلگر نظامی اسرائیلی افزود بنیامین
نتانیاهو و یوسی کوهن هر دو میگویند در
تصمیم دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری سابق
ایاالت متحده برای خروج از توافق هستهای و
تحمیل تحریمهای یکجانبه نقش داشتهاند.
به گفته او درست است که این دو در راستای
متقاعد کردن ترامپ تــاش کردند؛ اما در
نهایت رئیس جمهــوری آمریکا که خروج
از این توافق را در کمپیــن انتخاباتی خود
وعده داده بود ،این کار را بر اساس محاسبات
خاص خود انجام داد.
آمریکا خواستار جنگ نیست
ملمن با قاطعیت گفت که آمریکا تنها
کشوری است که قادر به اقدام نظامی علیه
ایران است .اما آمریکا بعد از جنگ افغانستان
و عراق (نه در دوره ترامپ و نه در حال حاضر)
خواستار جنگ نیســت .وی تاکید کرد که
آمریکا به طور کلی و به ویژه در خاورمیانه از
جنگ خسته شده است و بازگشت به توافق
هستهای را ترجیح میدهد.
اتمی شدن ظرف  5الی  7انجام
میشود
او گفت که هنگام گفت وگو درباره دیپلماسی
یا اقدام نظامی در اســرائیل یک نکته دیگر
وجود دارد که کسی ترجیح نمیدهد به آن
اشاره کند و آن این اســت که آیا ایران واقعاً
خواستار ساخت سالح هســتهای است یا
خیر .در غیر این صورت نمیتوان واقعیت را
تفسیر کرد .بعد از گذشت  35سال این کشور
بمب اتم ندارد .تاریخ نشــان میدهد که هر
کشوری که خواستار ســاخت سالح اتمی
بوده ،این کار را در عرض  5الی  7سال انجام
داده است .این کاری است که هند ،پاکستان،
آفریقای جنوبی و کره شمالی و نیز اسرائیل
طبق گزارشهای خارجی انجام دادهاند.
منبع :دیپلماسی ایرانی

