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تیترهای امروز
زمینلرزه  5/9ریشتری در آذربایجانشرقی
 6قربانی گرفت

زلزله میانه

پرونده ویژه«وطنامروز»
درباره جزئیات و پیامهای گام چهارم
کاهش تعهدات هستهای ایران در برجام

مدیر زلزلهشناسی وزارت راه
در گفتوگو با «وطن امروز» :بیتوجهی به آموزش
آمار مصدومان زمین لرزه را باال برده است

فرمانده سپاه عاشورا :پس از وقوع زلزله ،بسیجیان
حاضر در منطقه بالفاصله به کمک زلزلهزدگان
شتافتند و مردم را از زیر آوار بیرون کشیدند

گام
زیرزمینی

با امدادرسانی بموقع به زلزلهزدگان آرامش
در مناطق زلزلهزده برقرار شده است

صفحه 4

«وطن امروز» درباره احتمال افزایش
قیمت بنزین در روزهای آینده گزارش میدهد

بوی بد بنزین

گازدهی به سانتریفیوژها در فردو؛ رو به جلو اما ناکافی

عضو هیأت رئیسه مجلس در گفتوگو با
«وطن امروز» :دولت میخواهد قیمت بنزین یارانهای
را  600تومان و بنزین آزاد را  1500تا  2000تومان کند

گفتوگو با رئیس سابق سازمان انرژی اتمی

در شرایط بد اقتصادی دولت میخواهد
با گران کردن بنزین ،هزینههای خود را تأمین کند
که به هیچوجه منطقی نیست
روزانه معادل  15میلیون لیتر مصرف مازاد
هزینه حذف کارت سوخت بوده است

چرا در فردو غنیسازی  20درصد انجام نمیشود؟
گزارشی درباره بایدهای اقدام اخیر دولت
در کاهش تعهدات هستهای

صفحه 3

گزارش «وطن امروز» از وضعیت سود و زیان
 18بانک بورسی

رسانهها و اندیشکدههای غربی درباره گام چهارم چه میگویند

کدامبانکها
زیانده هستند؟

صفحات 1و 2و5

صفحه 3

رسانههای آمریکایی مدتها
ترجمه
پی��ش ب��ه ترامپ هش��دار
داده بودن��د راهی ک��ه او بهاصطالح ب��رای «به زانو
درآوردن ای��ران» در ماجرای هس��تهای میرود ،به
نتیجه مورد دلخواه او ختم نمیشود .رئیسجمهور
آمریکا با اینحال تمام س��کههای خود را در س��بد
سیاست «فش��ار حداکثری» گذاشته بود و حاال که
ایران با طمانین��ه و آرامش ف��راوان در حال خروج
گامبهگام و کاس��تن از می��زان تعهداتش در برجام
اس��ت ،این رس��انهها باز هم به او هشدار میدهند
ک��ه پیشبینیهایش��ان درس��ت از آب در آمده و
بع��د از مدتی ایران با منطق قابل قبول به عملیاتی
کردن همان اقداماتی میپردازد که تا پیش از توافق
هستهای سال  2015نیز به آنها میپرداخت.
بعد از برداشته شدن گام چهارم کاستن از میزان
تعهدات برجامی ،رسانههای آمریکایی بیان کردهاند
پیشبینیهایشان برای آینده برنامه هستهای ایران
در زمان ترامپ در حال تبدیل شدن به واقعیت است.
خبرگزاری «سیانان» نوشته است در اینباره حق با
منتقدان دولت ترامپ بود .ایران حاال بعد از گذشت
ماهها از زمانی که ترامپ اعالم کرد از توافق هستهای
با ایران بی��رون میآید ،گامهای خود برای خروج از
این توافق را با آرامش برمیدارد .این خبرگزاری در

رسانهها و اندیشکدههای غربی درباره گام چهارم کاهش تعهدات هستهای ایران در برجام چه میگویند

ترامپ در بنبست خودساخته

گزارش خود از شروع دوباره فعالیتهای غنیسازی
در س��ایت فردو ،نوشته اس��ت :بودجه ساالنه ایران
تحت سیاس��ت فشار حداکثری ترامپ در بحران به
سر میبرد .رش��د اقتصادی با کاهش شدید مواجه
شده ،میزان درآمدهای نفتی سقوط داشته و حتی
دارو نیز در این کش��ور با کسری مواجه شده است.
ترامپ همه این مسائل را دلیلی بر موفقیت سیاست
فش��ار حداکثری میداند .دول��ت ترامپ معتقد بود
همین عوامل س��بب میش��د ایران به سرعت برای
بس��تن قراردادی جدید به س��مت کاخسفید خیز
بردارد .اما دالیل خوبی وجود دارد که نشان میدهد
سیاست ترامپ از مدتها پیش شکستخورده است.
ایران تاکنون نهتنها درخواستی برای مذاکره با آمریکا
نداشته بلکه در مقابل درخواستهای مکرر ترامپ نیز
روی خوش نشان نداده و در عین حال فعالیتهای
هستهای این کشور نیز متوقف نشده است .ایران در
خارج از مرزهای خود آگاهانهتر و با هوشیاری بیشتر
عمل میکند .ایران با باال بردن میزان غنیس��ازی

[ ثمانه اکوان ]
این مسأله باید نگرانیهایی را برای اروپاییها بهوجود
خ��ود دیگر چی��زی برای از دس��ت دادن ن��دارد و
بیاورد .این روزنامه به نقل از حمید بعیدینژاد ،سفیر
دیگر امکان اعتماد کردن به ایاالتمتحده نیز برای
ایران در لندن بیان کرده اس��ت که سیاست دولت
ازسرگیری گفتوگو و راهکار دیپلماتیک برای این
ایران این اس��ت که در توافق هستهای با غرب باقی
کشور وجود ندارد .ترامپ هماکنون در جعبهای که
بماند اما افکار عمومی در ایران به دنبال خروج کامل
خود برای دولتش طراحی کرده گرفتار آمده است.
از این توافق تا سال آینده میالدی هستند .بعیدینژاد
او پیشتر نش��ان داده عالق��های به حمله نظامی یا
بیان کرده اس��ت در داخل ایران اف��راد و گروههای
ه��ر نوع عملیات نظامی علیه ایران هم ندارد و تمام
سیاسیای هستند که معتقدند به دلیل اینکه ایران با
ابزارهای دیپلماتیک خود را نیز یکبار مورد استفاده
پایبند ماندن به توافق هستهای به صورت یکطرفه
قرار داده و به بنبس��ت خورده است .اقدامات اخیر
هیچ سودی از این توافق نبرده است ،بهتر است از این
ایران نش��ان داده است ترامپ بدون عقبنشینی از
توافق عقبنشینی کند.
فعالیتهایی ک��ه تاکنون علیه ایران انج��ام داده و
رادی��و ملی آمری��کا نیز در واکنش به برداش��ته
تحقیر خود و دولتش در این زمینه هیچ راهی برای
شدن گام چهارم ایران در کاستن از میزان تعهدات
مهار فعالیتهای هستهای ایران ندارد.
برجامیاش به نق��ل از دیوید آلبرای��ت ،فیزیکدان
روزنام��ه گاردین البته پا را فراتر از این نیز نهاده
موسسه علم و امنیت بینالمللی نوشت :تزریق گاز
و در گزارش��ی بیان کرده است که اقدامات ایران در
به سانتریفیوژهای فردو زمان «برک اوت» هستهای
کاس��تن از میزان تعهدات برجامیاش در شرایطی
ایران -فاصله زمانی ایران تا س��اخت بمب اتم -را به
صورت میگیرد که افکار عمومی در ایران به دنبال
طور مؤثر کاهش نمیدهد .البته باید در نظر داشت
بیرون رفتن کامل ایران از توافق هس��تهای است و

ک��ه هنوز نمیدانیم ایران به چند س��انتریفیوژ گاز
ن حال نفس کاستن از میزان
تزریق کرده است .با ای 
تعهدات هستهای ایران مسأله مهمی است .یکی از
تحلیلگران اندیشکده رند نیز در گفتوگو با این رادیو
بیان کرده اس��ت که ایران در زمان توافق هستهای
نیز تعدادی از س��انتریفیوژهای ف��ردو را به عنوان
اقدامی نمادین حفظ کرده بود و جنبهای سیاس��ی
داشت اما گامهای برداشته شده در این مرحله نشان
میدهد ایران واقعاً به س��مت غنیسازی دوباره در
این تأسیسات زیرزمینی میرود و این مسأله دارای
اهمیت زیادی است.
نمایندگان کنگره اما از گامهای برداش��ته شده
توس��ط ایران بهقدری عصبانی هستند که به جای
تصحیح اقدامات و سیاستهای غلط ترامپ ،به دنبال
انجام اقداماتی هستند که کار را بدتر از قبل میکند.
آنطور که نشریه هیل ،نشریه داخلی کنگره آمریکا
گزارش داده است ،نمایندگان کنگره از جمله سناتور
تد کروز ،سناتور لیندسی گراهام و نماینده مجلس

نمایندگان ،لیز چنی ب��ه دنبال تصویب طرحی در
کنگره هس��تند که بر اساس آن ،تعلیق تحریمهای
ایران در مس��أله بازسازی نیروگاه هستهای اراک که
از ابتدای توافق س��ال  2015قرار بود توس��ط چین
و انگلستان انجام ش��ود ،دیگر توسط دولت ترامپ
قابلیت اجرایی نداشته باشد .بر این اساس دیگر این
دو کشور قادر به بازطراحی رآکتور اراک برای مصارف
صلحآمیز نخواهند بود .این کار از نظر تحلیلگر سایت
«بولتن دانشمندان هستهای» یکی از معدود منافع
باقیمان��ده از برجام برای آمریکا را نیز به کلی نابود
خواهد کرد .این کار همچنین به ایران اجازه میدهد
ک��ه کار این رآکتور را دوب��اره به صورت رآکتور آب
سنگین از س��ر گرفته و تمام فعالیتهای هستهای
ایران دوباره به حالت پیش از توافق هس��تهای سال
 2015بازمیگ��ردد .به نظر میرس��د حماقت کاخ
س��فید در خروج از توافق هس��تهای و بازگرداندن
رآکتور اراک به سمت یک رآکتور آب سنگین برای
پیدا کردن راهی جهت تنبیه ایران باشد اما واشنگتن
و نمایندگان کنگره گمان نمیکنند با این کار آخرین
ضربات به پیکره نحیف توافق هستهای را زده و آن
را برای همیشه به جسدی بیجان تبدیل میکنند و
بزرگترین بازنده در این مسأله نیز «دونالد ترامپ»
خواهد بود.

برگزیت ،آغاز واگرایی در اتحادیه اروپایی

ثبات و امنیت ،شروع راه طوالنی ملت عراق

[ رضا حجت شمامی ]

[ امیر استکی ]

خ��روج بریتانی��ا از
اتحادیهاروپایی
اتحادی��ه اروپایی را
میتوان حاصل تغییر بنیادی��ن در رویکرد جوامع و
جریانهای سیاسی از مفاهیمی مثل جهانی شدن و
همگرایی به نئوناسیونالیسم و واگرایی دانست.
اروپایی که روزی مرک��ز قدرتهای جهانی بود و
بریتانیا در بین کشورهای آن سرآمد قدرت و پیشرفت
بود ،پس از جنگهای جهانی زیر سایه ایاالتمتحده
قرار گرفت و تحت تاثیر رقابت ش��وروی و آمریکا به
ش��رقی و غربی تقس��یم ش��ده بود .پس از فروپاشی
ش��وروی و برپایی نظام تکقطبی از س��وی آمریکا،
دولتهای اروپایی که از چند دهه قبل به فکر بازآرایی
قدرت ازدسترفته خود بودند و در دهه  60میالدی
توافقهای��ی در رابطه با تاس��یس اتحادی��ه اروپایی
داشتند ،دهه  90با انتشار پول واحد اروپا (یورو) تا حد
قابل مالحظهای توانستند از سوءاستفاده آمریکا از دالر
بکاهند و بعد جدیدی از قدرت اتحادیه را نمایان کنند.
رش��د روزافزون قدرت اتحادیه اروپایی سبب شد
برخی جریانهای سیاس��ی و گروهه��ای ملیگرا در
بریتانیا نس��بت به تضعیف قدرت انگلستان حساس
شوند .در نگاه این گروهها ،انگلستان در اتحادیه اروپایی
زیرمجموع ه آلمان و فرانسه شده بود ،این درحالی است
که تا قرن  20بریتانیا با قدرت بالمنازع خود در اروپا،
آلمانها را محدود کرده بود و فرانسه هم کشوری بود
که در طول تاریخ همواره از سوی کشورهای همسایه

تسخیر میشد .در نتیجه این وضعیت نئوناسیونالیسم
مبتنی بر شوونیس��م در گفتمان گروههای سیاس��ی
گس��ترش یافت و این امر منجر به مطالبه مردمی و
همهپرس��ی س��ال  2016پیرامون خ��روج بریتانیا از
اتحادیه اروپایی شد؛ مطالبه مردمیای که سبب شد
 3دولت دیوید کامرون ،ترزا می و بوریس جانس��ون
در مقاطع مختلف از قدرت کنار روند و تن به انتخابات
زودهن��گام دهند .آخرین این انتخابات  12دس��امبر
برگزار خواهد ش��د و بوریس جانسون از آن بهعنوان
انتخابات سرنوشتساز یک نسل یاد کرده است ،چراکه
در صورت کس��ب اکثریت مطلق آرا توس��ط حزب
محافظهکار ،خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی حتمی
خواهد بود .البته بررس��یها از روند تحوالت سیاسی
بریتانیا نشان میدهد نتیجه انتخابات اگرچه با پیروزی
حزب محافظهکار همراه خواهد بود اما آنها نمیتوانند
اکثریت مطلق را به دس��ت آورند و بار دیگر با کسب
اکثریت نس��بی کرس��یهای پارلمان ،کشمکشها و
نزاعهای سیاسی ادامه خواهد داشت.
جدای از  2گزینه قبلی ،در صورتی که حزب کارگر
حائز اکثریت کرسیهای پارلمان شود به احتمال زیاد
بار دیگر شاهد برگزاری همهپرسی در رابطه با خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپایی خواهیم بود.
آنچه مس��لم اس��ت برگزیت ک��ه ب��ا  17میلیون
رای مواف��ق در برابر  16میلیون رای مخالف در س��ال
 2016مورد تایید م��ردم بریتانیا قرار گرفت ،عالوه بر

کشمکشهای سیاسی و شخصی که در بدنه اجتماعی
و در س��طح مقامات و احزاب سیاس��ی به وجود آورده،
بهعنوان یک آزمون سرنوشتساز بر ماهیت دموکراسی
شناخته میشود .رشد نئوناسیونالیسم در جوامع اروپایی
و به تبع آن قدرت گرفتن گروهها و جریانهای سیاسی
پرچمدار ای��ن گفتمان در روند انتخاب��ات پارلمان در
آلمان ،ایتالیا ،فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی ،موید
این واقعیت است که مردم این کشورها به دنبال واگرایی
هستند و این امر به معنای افزایش تضاد منافع و احتماال
بروز درگیریهای منطقهای و داخلی خواهد بود.
دموکراس��ی اروپایی که ط��ی دهههای متمادی
بهعن��وان جوه��ره و ماهی��ت این جوامع از س��وی
رهبران آن ترویج و تبلیغ میش��د ،اکنون در آزمونی
سرنوشتساز قرار گرفته است .اینکه واکنش مقامات
اروپایی به خواست مردم برای واگرایی و احتمال بروز
تنشها چیست و آیا به آن تن خواهند داد و ریسک
باالی آن را قبول میکنند یا اینکه حربهای برای دور
زدن و مخالفت با آن خواهند یافت ،فرضهایی است
که در دهه آتی مورد آزمون قرار میگیرد.
نکته جالب توجه در ارتباط با بریتانیا این است که
اگر مسأله جدایی از اتحادیه اروپایی از سوی مقامات
م��ورد تایید قرار گیرد ،طبیعت��ا مطالبات مردمی در
کشورهایی مثل ولز ،اس��کاتلند و ایرلند شمالی نیز
مبنی بر جدایی از بریتانیا شدت خواهد گرفت و...
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اص��ل کمیاب��ی منابع در
منطقه
بررسی جوامع همواره این
واقعیت را به انسان گوشزد میکند که امکان تغییرات
فوری در سطح رفاه جامعه تقریبا وجود ندارد .این اصل
از طرف دیگر این مسأله مهم را یادآور میشود که بر
س��ر منابع محدود ،رقابتی همیشگی بین گروههای
اجتماعی وجود دارد و تعریف سیاست از این منظر،
نحوه مدیریت و سامان دادن به این رقابتها خواهد
بود .آگاهی جامعه و گروههای آن نسبت به کمیابی
مناب��ع یکی از ویژگیهای مه��م یک جامعه باثبات
است؛ اینکه مردم بدانند به صرف تصوراتی که از اعداد
دارند ،نمیتوان انتظار داشت تغییرات گستردهای به
سرعت شکل بگیرد ،چرا که افراد یک جامعه همواره
از این منابع در دس��ترس ،بسیار بیشتر خواهند بود.
هنر سیاستمداران راستین به نظر نگارنده ،ایجاد نوعی
شفافیت درباره «هست»های یک کشور و انتقال این
پیام به جامعه است .پیامی که به هر حال با تصورات
عامه مردم در تضاد است ،لذا به هیچوجه محبوبیتزا
نخواهد بود اما از س��وی دیگر واقعیتی است که اداره
جامع��ه به آن گره خورده اس��ت و در صورت اصالح
نشدن تصورات مردم در رابطه با میزان ثروتی که در
اختیار دولت قرار دارد ،میتواند به ش��کل ادواری به
اعتراضات گس��ترده ،تنش و درگیریهای اجتماعی
ختم ش��ود .این وضعیت میتواند در کشورهایی که
یک منبع درآمد رانتی مثل نفت دارند بسیار بغرنج

باشد .کش��ورهایی که با مالیات اداره میشوند بهتر
میتوانند تاثی��ر انتظارات رفاهی جامع��ه بر میزان
مالیاتی را که همان جامعه باید بپردازد توضیح دهند
اما درآمدهای غیرشفاف نفتی راه را برای کشورهای
دارنده آنها سختتر کرده است.

چگونه میشود این تصورات را اصالح کرد؟

چند روز پیش که برای حضور در مراس��م ختم
یکی از آش��نایان به یکی از روستاهای تنکابن سفر
ک��رده بودم ،در ورودی مس��جد جامع روس��تا یک
بنر کوچک حاوی اطالعات مالی مس��جد در س��ال
جاری به چشم میخورد .میزان کمک اهالی ،مقدار
هزینهای که در س��ال جاری تاکنون شده بود و پول
باقیمانده ،عمده اطالعاتی بود که با ادبیاتی ساده تراز
مالی مس��جد را در برابر دید همه اهالی روستا قرار
میداد .حرکتی س��اده و در راستای شفافیت که به
احتمال زیاد جزئیات درآمد و هزینه را نیز میشد از
معتمدان محل جویا شد و دقیقا در جریان اتفاقات
مالی مس��جد قرار گرفت .این ش��فافیت ساده راه را
بر س��وءتفاهمات بسیاری خواهد بس��ت و حرف و
حدیثهای رایج را بشدت فرو خواهد کاست .اگرچه
شفافیت در مقیاس حکومتها به این سادگی نیست
اما کارکرد مشترکی با این مثال خواهد داشت؛ اقناع
جامعه و باز کردن راه پرسش .سیاستمدارانی که از
شفافیت گریزانند عامل اصلی تعمیق نارضایتی در
مردمانشانهستند.

جوامعی که ساختار سیاسی آنها بر مبنای اینکه
حاکمان اصوال حقی برای مردم قائل نیستند عمل
میکنند ،راه پرسش را خواهند بست و سواالتی که
پرسیده نش��وند هیچوقت پاسخ درخوری نخواهند
یافت و صاحبان پرس��شها سادهترین پاسخهایی را
که به ذهنشان میرسد برمیگزینند و به مرور زمان
این پاسخها تبدیل به حقایقی خدشهناپذیر خواهند
شد که رفتار سیاسی آن مردم را در بزنگاههایی که
ارادهای مییابند شکل خواهد داد.
مردم عراق نیز س��الهای س��ال حق��ی برای
برق��راری نس��بت فعال ب��ا حکومت کشورش��ان
نداش��تهاند .در زمان حکومت دیکتاتور خونخوار
بعثی برای حاکمان وجود مردم مانند وجود اشیا یا
درختان کوچه و خیابان بود که بودند بدون اینکه
توضیحی برای بودنشان وجود داشته باشد .حقی
وجود نداش��ت و در چنین جامعهای این بیحقی
مطلق میتواند به ش��کلگیری فرهنگ سیاسی
خاصی منجر شود که در آن حاکم خود را در برابر
جامعه بدون مس��ؤولیت ببیند و مهم برای او دوام
حکمرانی بدون توجه به وضعیت جامعه باش��د و
جامعه نیز حاکم یا حاکمان را به دید ش��خص یا
گروه��ی بنگرد که فقط آمدهان��د تا منافع خود را
تامین کنند .اما چیزی که اکنون در عراق ش��اهد
آن هستیم ،شبیه چیست؟
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