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گفت وگوی ظریف و الوروف درباره سوریه
وزارت امورخارج��ه روس��یه اعالم کرد س��رگئی 
الوروف و محمدج��واد ظری��ف در ی��ک تماس تلفنی 

درباره سوریه با یکدیگر گفت وگو کردند.
در ادام��ه ای��ن اطالعیه آمده اس��ت: دو طرف در 
این گفت وگو درباره تحوالت اخیر در سوریه، مقدمات 
برگزاری نشست کشورهای حاشیه دریای خزر در ماه 
اوت در آستانه و به عالوه همکاری های دوجانبه تبادل 

نظر کرده اند.
الوروف پیش��تر گفت��ه ب��ود کش��ورهای دریای 
خزر، ش��امل روس��یه، قزاقس��تان، ای��ران، آذربایجان 
و ترکمنس��تان روی ش��روط معاهده ای ب��رای تعیین 
وضعیت حقوقی دریای خزر که بیش از 20 سال است 

روی آن کار شده، به توافق دست یافته اند.  مهر

 ایجاد پست جدید
در ارتش رژیم صهیونیستی 
فرمانده نظامیان اسرائیلی برای هماهنگی تمامی 
عملیات جاسوس��ی، امنیتی و نظامی علیه کشورمان، 

یک پست جدید ایجاد کرد.
اعالم این انتصاب نشان دهنده اهمیت فوق العاده 
اس��رائیلی ها برای تحوالت نظام��ی رخ داده بین این 

رژیم و ایرانی ها است.
براس��اس این گزارش، گادی ایزنک��وت، فرمانده 
نظامیان اش��غالگر صهیونیستی، سرلشگر نیتزان آلون 
را به این س��مت جدید گمارده اس��ت. وی پیشتر به 
م��دت حدود یک دهه مدی��ر اداره عملیات ارتش این 
رژیم بوده اس��ت. آلون در س��مت مدیر پ��روژه ایران، 
مس��ئول هماهنگ��ی تمامی مس��ائل مرتبط ب��ا نبرد 
اس��رائیل ضد ایران است که ش��امل برنامه هسته ای، 
فعالیت های جاسوس��ی و جمع آوری اطالعات از دیگر 

کشورها و مقابله با حضور ایران در سوریه است.
آل��ون اخیرا به همراه ایزنک��وت به ایاالت متحده 
س��فر کرده و در نشستی که با س��ران نظامی آمریکا 
برگزار ش��د، حضور یافته بود. پیش��تر رئیس سازمان 
جاسوسی موساد، در زمان نخست وزیری آریل شارون 
و ایهود اولمرت، مس��ئول »پرون��ده ایران« بود، اما در 
زمان نبرد، فضای مناسب برای فعالیت های جاسوسی 

و اطالعاتی محدود می شود.  فارس

تالش ترامپ برای تروریستی معرفی کردن 
سپاه پاسداران

یک ش��بکه خبری آمریکایی خب��ر داد که دولت 
آمریکا در حال بررس��ی تروریستی معرفی کردن سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی ایران است.
دولت ترامپ به دنبال آن است که بازوی قدرتمند 
نظامی ایران را به عنوان یک گروه تروریس��تی معرفی 
کند اقدامی که بخش��ی از تالش آمریکا برای تشدید 

فشار بر ایران توصیف شده است.
یک مقام ارشد س��ابق و کنونی آمریکا که از این 
موضوع اطالع دارد به س��ی ان ان گفت که کاخ سفید 
درصدد آن است که سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 
به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کند. 
این اقدام به صورت رس��می تحت بررسی وزارت امور 

خارجه آمریکا قرار دارد.
در حالی که تروریس��تی معرفی کردن سپاه ایران 
موجب خطراتی برای نظامیان آمریکایی و تأسیسات آن 
در خارج به شمار می آید اما در صورتی که سپاه به عنوان 
س��ازمانی تروریس��تی معرفی ش��ود تم��ام دارایی های 
خارجی اش بلوکه شده و مقامات ارشد سپاه با ممنوعیت 

سفر مواجه خواهند شد.  باشگاه خبرنگاران

 ملت ایران این جنایت را
هرگز فراموش نخواهد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در سالگرد حمله ناو 
آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران گفت که ملت 

ایران این جنایت را هرگز فراموش نخواهد کرد.
بهرام قاسمی نوشت: امروز سی امین سالگرد جنایت 
هولن��اک ناو آمریکایی وینس��نس در هدف ق��رار دادن 
هواپیمای مس��افربری ایرباس جمهوری اس��المی ایران 
است؛ جنایتی که ش��هادت 290 مسافر و کادر پرواز، از 
جمله پربر شدن 66 کودک بی گناه و معصوم را رقم زد.

پس از گذش��ت س��ال ها از این تراژدی هولناک و 
عملیات وحشیانه، داغ این جنایت هنوز تازه و لکه ای 
ننگین بر پیش��انی آمریکایی اس��ت که ابایی از نقض 
آش��کار قواعد، قوانین و عرف های بین المللی ندارد و 
در اثب��ات این مدعا همین بس ک��ه این دولِت ناقِض 
موازی��ن بین المللی ، نه تنه��ا از این اقدام جنایتکارانه 
خود کوچکترین ابراز تاس��فی نک��رد بلکه فرمانده ناو 
جنگ��ی را هم به پاس قتل صدها غیرنظامی بی گناه، 

به نشان شجاعت مفتخر ساخت!
بررسی رفتارهای آمریکا در قبال ملت ایران و سایر 
ملل جهان به خوبی گویای آن اس��ت که این کش��ور 
همواره در انجام اقدامات غیرانسانی و ضد بشری برای 
دس��تیابی به منافع و اهداف شوم خود پیشگام بوده و 
حقوق بش��ر برای آن، تنها دس��ت آویزی در راس��تای 

زیاده طلبی و تأمین منافع نامشروع آنان است.
بی تردید این جنایت س��بعانه آمری��کا در حافظه 
تاریخی مردم بزرگ و شجاع این سرزمین برای همیشه 

ثبت شده و هرگز فراموش نخواهد شد.  مهر

اخبار

ترزا می و سران اروپا خواستار ایران هسته ای هستند
 مشاور حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی مدعی شد: »ترزا 
می« نخست وزیر انگلیس و سران اروپا منتظرند ایران به سالح هسته ای دست یابد.

رودی جولیانی این ادعاهای تحریک آمیز را در حاشیه گردهمایی پاریس مطرح 
کرد. جولیانی افزود: تالش اروپایی ها برای نجات توافق هس��ته ای، نش��ان می دهد 

نخس��ت وزیر انگلیس و دیگر امضاکنندگان توافق هسته ای به دنبال آن هستند که 
جمهوری اسالمی، زرادخانه هسته ای اش را گسترش دهد.

لوئیس فِری رئیس سابق اداره پلیس فدرال آمریکا و مایکل موکیسی دادستان کل 
س��ابق آمریکا در یک میزگرد کوچک به شبکه تلویزیونی گفتند اروپا در نهایت به دلیل 
فش��ارهای اقتصادی مجبور می ش��ود که توافق را کنار بگذارد. وی گفت: مشکالت اروپا 
در رابطه با مس��اله مهاجرت بیشتر از آن است که بتواند از عهده حفاظت از شرکت های 

اروپایی در مقابل تحریم های ثانویه دولت ترامپ بر آید.  ایرنا

معادله
انتقاد از نخست وزیر سابق کانادا 
نخس��ت وزیر پیش��ین کان��ادا باب��ت س��خنرانی در نمای��ش تبلیغاتی اخیر 

تروریست های منافقین در کشورش مورد انتقاد قرار گرفته است.
حضور "هارپر" در این جمع در حالی صورت گرفت که دولت خود او تا سال 

2012 گروهک منافقین را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده بود. 
روزنامه کانادایی »ونکوور س��ان« نوش��ته اقدام »هارپر« در حالی صورت گرفته 

که گروه »مجاهدین خلق« )منافقین( حتی در میان مخالفان ایران هم به جهت داشتن 
سوابق تروریستی و رفتارهای مرموز و فرقه ای سران آن گروهی جنجالی محسوب می شود. 

"توماس ژونی"، اس��تاد دانش��گاه اتاوا و از تحلیلگران اسبق وزارت دفاع کانادا به این 
روزنامه گفت: هارپر آش��کارا از گروهی حمایت می کند که سابقاً تروریستی قلمداد شده 
و گروهی فرقه ای، غیردموکراتیک و کاماًل نامش��روع به حس��اب می آید و به هیچ طریق 

گزینه جایگزین برای حکومت ایران تصور نمی شود.  فارس

در حاشیه 
برن همچنان به برجام پایبند است

رئی��س اتاق بازرگانی س��وئیس –ایران با تاکید بر اینکه برن با دید بس��یار 
انتقادی به خروج آمریکا از توافق هسته ای و صدور تحریم های جدید علیه ایران 

می نگرد گفت که برن همچنان به برجام پایبند می ماند.
"فیلیپ ولتی"، گفت: مناسبات ویژه بین دو کشور سوئیس و ایران بخصوص 

در برنامه های حمایتی و حافظ منافعی این کش��ور برای ایران دیده می ش��ود از 
آنجایی که سوئیس از سال 1980 برای آمریکا در ایران کارهای الزم را انجام می دهد 

چراکه واشنگتن دیگر هیچ گونه مناسبات رسمی دیپلماتیک با تهران ندارد.
ب��ه گفته "ولتی" حقیقت این اس��ت که چنی��ن نقش محافظتی تنه��ا در صورتی 
می تواند برای س��وئیس وجود داشته باشد که برای آن یک سفارش دهنده وجود داشته 
باش��د و طرف دیگر که در اینجا ایرانی ها هس��تند موافق باشند که سوئیس این نقش را 

عهده دار شود.  تسنیم

دیدگاه

آگهي اصالحي ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي اسناد رسمي 
پيرو آگهي ابالغيه شماره 13601 مورخ89/3/2 مندرج در روزنامه كارو 
كارگر به شماره5552 مورخ 89/3/23 موضوع پرونده اجرايي كالسه 
س-6989 (8801572) در سطر 14 آگهي اجراييه اشتباها ششدانگ 
يك دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفكيكي به پالك7717 فرعي از 4494 
اصلي واقع در بخش7 تهران قيد شده كه دو دانگ از پالك ثبتي مذكور 

صحيح مي باشد كه بدين وسيله اصالح ميگردد. 
نقيبي  – رسمي  اسناد  اجراي  سوم  اداره  رئيس  الف               13069/م 

اجراي مفاد اسناد رسمي  نامه  آيين  اجرائيه طبق ماده 18  ابالغ   آگهي 
به  تكيه فرزند سيد مهدي  افسانه سادات شمس  خانم  به  بدينوسيله 
اكرم شاملو  خانم  كه  ابالغ مي شود  افشار پ16   پاسداران ك  نشاني 
شماره  چك  مبلغ  مبلغ150/000/000ريال  وصول  براي  آبادي  علي 
و  صادر  اجراييه  شما  عليه  سورنا  شعبه  ملي  بانك  عهده   639017
پرونده اجرايي به كالسه 9701293 در اين اداره تشكيل شده و طبق 
گزارش مورخ 97/4/3 مامور اداره پست محل اقامت شما بشرح متن 
سند شناخته نشده و بستانكار هم نمي تواند شما را جهت ابالغ واقعي 
معرفي نمايد لذا به تقاضاي وارده شماره 114013806- 1397/4/4 
بستانكار و طبق ماده 18 آئين نامه اجرا از تاريخ انتشار اين آگهي كه 
در روز ابالغ اجراييه محسوب است ظرف ده روز از پرداخت بدهي خود 

اقدم ننماييد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت . 
  13072/م الف             رئيس اداره چهارم اجراي اسناد رسمي - شبيبي

اخوان  شهروز   -1  : عليهم  محكوم  على  فرزند  نژاد  فتحى  بهروز   : له  محكوم  اجرائيه 
اجراى  بموجب درخواست   : به  چالشى محكوم  بيژن  على 3-  جمالى فرزند  عبداله   -2
حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970241701093 محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ريال بعنوان اصل دين و پرداخت 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك 93/12/22 لغايت اجراى دادنامه 

وفق شاخص تورم بانك مركزى در حق خواهان و نيم عشر دولتى. 
 110/32276        مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنرتهران

 خواهان آقاى محمد رحمن پور فرزند عليرضا با وكالت خانم زهره جوانى دادخواستى به 
طرفيت خوانده فرزانه خسروى فرزندحيدر به خواسته صدور گواهى عدم امكان سازش 
به درخواست زوج تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 284 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران واقع در تهران فلكه چهارم 
تهرانپارس مجتمع قضايى شهيد باهنر ارجاع و به كالسه 9609980243200888 ثبت 
گرديده است نظر به اينكه مساعى دادگاه بر ايجاد صلح و سازش فى مابين زوجين موثر 
واقع نشده است و هر يك از زوجين ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ نسبت معرفى داور 
اقدام و با توجه به عدم معرفى داور از سوى خوانده بعلت مجهول المكان بودن و اعالم 
نظريه داورى از سوى دادگاه به خوانده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يكهفته از تاريخ نشر 
آگهى نسبت به مالحظه نظريه داورى در اين شعبه حاضر در غير اينصورت وفق مقررات 

اتخاذ تصميم خواهدشد. 
 110/32275     مدير دفتر شعبه 284 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

 خواهان خانم نرگس جعفرعلى زاده فرزند محمد دادخواستى به طرفيت خوانده امير 
درخواست  به  سازش  امكان  عدم  گواهى  صدور  خواسته  به  اكبر  فرزند  فرد  كاميابى 
زوج تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 284 
دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران واقع در تهران فلكه چهارم تهرانپارس 
مجتمع قضايى شهيد باهنر ارجاع و به كالسه 9609980243201244 ثبت گرديده 
است نظر به اينكه مساعى دادگاه بر ايجاد صلح و سازش فى مابين زوجين موثر واقع 
نشده است و هر يك از زوجين ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ نسبت معرفى داور اقدام 
و با توجه به عدم معرفى داور از سوى خوانده بعلت مجهول المكان بودن و اعالم نظريه 
داورى از سوى دادگاه به خوانده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يكهفته از تاريخ نشر آگهى 
نسبت به مالحظه نظريه داورى در اين شعبه حاضر در غير اينصورت وفق مقررات اتخاذ 

تصميم خواهدشد. 
 110/32273     مدير دفتر شعبه 284 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

حقوقى  عمومى  دادگاه   44 شعبه   9609982160900443 كالسه  پرونده  دادنامه 
شعبه  تجارت  بانك  خواهان  شماره  نهايى  تصميم  تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع 
 -1: خواندگان  غالمحسين   فرزند  كشاورزسركار  على  آقاى  وكالت  با  تهران  مركزى 
شركت صنايع ناژ آريا 2- خانم مرمر زائر 3- خانم فرح زيباچودار حسينى 4- آقاى 
على اسالمى خواسته ها : 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- تامين خواسته 3- مطالبه 
 : گردشكار  تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه   -5 سفته  وجه  مطالبه   -4 دادرسى  خسارت 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر شعبه 
را  رسيدگى  ختم  پرونده  محتويات  به  توجه  با  است  تشكيل  زير  امضاكننده  بتصدى 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد راى دادگاه در خصوص دعوى بانك 
تجارت شعبه مركزى تهران با وكالت آقاى على كشاورزسركار بطرفيت 1-شركت صنايع 
ناژ آريا 2- اقاى على اسالمى 3- خانم مرمر زائر 4- فرح زيباچودار حسينى به خواسته 
خسارت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ريال   3/927/760/500 ميزان  به  وجه  مطالبه 
تا زمان تقديم دادخواست مقوم بر 977/547/871 ريال و  تاديه قراردادى  تاخير 
از جمله هزينه  و مطالبه خسارت دادرسى  اجراى حكم  تا  از زمان تقديم دادخواست 
اوراق  به  توجه  با  دادگاه  تقديمى  دادخواست  شرح  به  وكيل  الوكاله  حق  و  دادرسى 
و محتويات پرونده و مفاد و مندرجات دادخواست و ضمائم و با التفات به سفته هاى 
مدركيه كه اصول آنها در نزد خواهان بوده وتصاوير مصدق آنها ضميمه دادخواست 
خواندگان  اينكه  و   90/9/8 مورخ   458/3149 شماره  قرارداد  به  توجه  با  و  بوده 
قبال دعوى  و در  نيافته  دادگاه حضور  قانونى وقت رسيدگى در جلسه  ابالغ  عليرغم 
هر  از  خواهان  مستندات  و  ودعوى  ننموده  ايرادى  و  اعتراض  خواهان  مستندات  و 
حيث مصون از اعتراض و ايراد باقى مانده است دعوى خواهان را وارد تشخيص به 
ربا و  بانكى بدون  قانون عمليات  ماده 15  و  تجارت  قانون  استناد مواد 307 و 309 
تبصره هاى الحاقى به آن حكم به محكوميت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
3/927/760/500 ريال به عنوان اصل طلب و مبلغ 977/547/871 ريال خسارت 
تاخير تاديه تا مورخ 96/6/5 و خسارت تاخير تاديه اصل طلب از تاريخ مزبور تا روز 
اجراى حكم به انضمام خسارات دادرسى از جمله هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
در حق خواهان صادر مينمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  حقوقى  دادگاه   44 شعبه  رئيس         110/32271  

اخوان  شهروز   -1  : عليهم  محكوم  على  فرزند  نژاد  فتحى  بهروز   : له  محكوم  اجرائيه 
اجراى  بموجب درخواست   : به  چالشى محكوم  بيژن  على 3-  جمالى فرزند  عبداله   -2
حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970241701093 محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ريال بعنوان اصل دين و پرداخت 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك 93/12/22 لغايت اجراى دادنامه 

وفق شاخص تورم بانك مركزى در حق خواهان و نيم عشر دولتى. 
 110/32276        مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنرتهران

 خواهان آقاى محمد رحمن پور فرزند عليرضا با وكالت خانم زهره جوانى دادخواستى به 
طرفيت خوانده فرزانه خسروى فرزندحيدر به خواسته صدور گواهى عدم امكان سازش 
به درخواست زوج تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 284 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران واقع در تهران فلكه چهارم 
تهرانپارس مجتمع قضايى شهيد باهنر ارجاع و به كالسه 9609980243200888 ثبت 
گرديده است نظر به اينكه مساعى دادگاه بر ايجاد صلح و سازش فى مابين زوجين موثر 
واقع نشده است و هر يك از زوجين ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ نسبت معرفى داور 
اقدام و با توجه به عدم معرفى داور از سوى خوانده بعلت مجهول المكان بودن و اعالم 
نظريه داورى از سوى دادگاه به خوانده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يكهفته از تاريخ نشر 
آگهى نسبت به مالحظه نظريه داورى در اين شعبه حاضر در غير اينصورت وفق مقررات 

اتخاذ تصميم خواهدشد. 
 110/32275     مدير دفتر شعبه 284 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

 خواهان خانم نرگس جعفرعلى زاده فرزند محمد دادخواستى به طرفيت خوانده امير 
درخواست  به  سازش  امكان  عدم  گواهى  صدور  خواسته  به  اكبر  فرزند  فرد  كاميابى 
زوج تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 284 
دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران واقع در تهران فلكه چهارم تهرانپارس 
مجتمع قضايى شهيد باهنر ارجاع و به كالسه 9609980243201244 ثبت گرديده 
است نظر به اينكه مساعى دادگاه بر ايجاد صلح و سازش فى مابين زوجين موثر واقع 
نشده است و هر يك از زوجين ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ نسبت معرفى داور اقدام 
و با توجه به عدم معرفى داور از سوى خوانده بعلت مجهول المكان بودن و اعالم نظريه 
داورى از سوى دادگاه به خوانده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يكهفته از تاريخ نشر آگهى 
نسبت به مالحظه نظريه داورى در اين شعبه حاضر در غير اينصورت وفق مقررات اتخاذ 

تصميم خواهدشد. 
 110/32273     مدير دفتر شعبه 284 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

حقوقى  عمومى  دادگاه   44 شعبه   9609982160900443 كالسه  پرونده  دادنامه 
شعبه  تجارت  بانك  خواهان  شماره  نهايى  تصميم  تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع 
 -1: خواندگان  غالمحسين   فرزند  كشاورزسركار  على  آقاى  وكالت  با  تهران  مركزى 
شركت صنايع ناژ آريا 2- خانم مرمر زائر 3- خانم فرح زيباچودار حسينى 4- آقاى 
على اسالمى خواسته ها : 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- تامين خواسته 3- مطالبه 
 : گردشكار  تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه   -5 سفته  وجه  مطالبه   -4 دادرسى  خسارت 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر شعبه 
را  رسيدگى  ختم  پرونده  محتويات  به  توجه  با  است  تشكيل  زير  امضاكننده  بتصدى 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد راى دادگاه در خصوص دعوى بانك 
تجارت شعبه مركزى تهران با وكالت آقاى على كشاورزسركار بطرفيت 1-شركت صنايع 
ناژ آريا 2- اقاى على اسالمى 3- خانم مرمر زائر 4- فرح زيباچودار حسينى به خواسته 
خسارت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ريال   3/927/760/500 ميزان  به  وجه  مطالبه 
تا زمان تقديم دادخواست مقوم بر 977/547/871 ريال و  تاديه قراردادى  تاخير 
از جمله هزينه  و مطالبه خسارت دادرسى  اجراى حكم  تا  از زمان تقديم دادخواست 
اوراق  به  توجه  با  دادگاه  تقديمى  دادخواست  شرح  به  وكيل  الوكاله  حق  و  دادرسى 
و محتويات پرونده و مفاد و مندرجات دادخواست و ضمائم و با التفات به سفته هاى 
مدركيه كه اصول آنها در نزد خواهان بوده وتصاوير مصدق آنها ضميمه دادخواست 
خواندگان  اينكه  و   90/9/8 مورخ   458/3149 شماره  قرارداد  به  توجه  با  و  بوده 
قبال دعوى  و در  نيافته  دادگاه حضور  قانونى وقت رسيدگى در جلسه  ابالغ  عليرغم 
هر  از  خواهان  مستندات  و  ودعوى  ننموده  ايرادى  و  اعتراض  خواهان  مستندات  و 
حيث مصون از اعتراض و ايراد باقى مانده است دعوى خواهان را وارد تشخيص به 
ربا و  بانكى بدون  قانون عمليات  ماده 15  و  تجارت  قانون  استناد مواد 307 و 309 
تبصره هاى الحاقى به آن حكم به محكوميت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
3/927/760/500 ريال به عنوان اصل طلب و مبلغ 977/547/871 ريال خسارت 
تاخير تاديه تا مورخ 96/6/5 و خسارت تاخير تاديه اصل طلب از تاريخ مزبور تا روز 
اجراى حكم به انضمام خسارات دادرسى از جمله هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
در حق خواهان صادر مينمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  حقوقى  دادگاه   44 شعبه  رئيس         110/32271  

ب�ا توجه ب�ه خ�روج آمری�کا از برج�ام و اعمال 
تحریم ه�ای ض�د ایرانی، جمهوری اس�امی چه 
اس�تراتژی در مقابله با ای�ن تحریم ها باید اتخاذ 

کند؟
اص��وال آمریکایی ه��ا بعد از تحقی��ق و آزمون 
بس��یاری از ابزاره��ا و س��ناریوها علی��ه جمهوری 
اس��المی به این نتیجه رس��یدند تنه��ا ابزاری که 
می تواند تا اندازه ای در قبال ایران کارکرد داش��ته 
باش��د تحریم هاس��ت به ویژه اقتصادی و فراگیر و 
همه جانبه، البته تاثیر گذاری این تحریم ها صد در 

صدی نیست بلکه تا اندازه ای تاثیرگذار است.
از طریق اعمال تحریم و فش��ار بیش از حد و 
همزمان پیشنهاد مذاکره، آمریکایی ها سعی کردند 
استراتژی مهار جمهوری اسالمی را پیش ببرند تا 
آن زمان همه اس��تراژی های دیگر از جمله انقالب 
مخمل��ی، براندازی، کودتا و جن��گ و همه چیز را 
امتح��ان کردند و جواب نگرفتند، تنها اس��تراتژی 
که در بین سال های 2005 تا 2009 اشتراک نظر 
پیدا کردند اس��تراتژی مهار بود که با اس��تفاده از 
تحریم و فشارهای بین المللی و همه جانبه آمریکا 
و پیش��نهاد مذاکره سعی کردند مؤلفه های قدرت 
جمهوری اسالمی را متوقف کنند و بعد در حقیقت 

این مؤلفه ها را تضعیف کنند.
این مؤلفه ها چیست ؟

اولین مؤلفه قدرت، فناوری هس��ته ای اس��ت، 
دومین مؤلفه قدرت منطقه ای، سومین مؤلفه قدرت 
موشکی و اگر درقبال در حقیقت کنترل مؤلفه اول 
که همان هسته ای است. اگر به نتیجه دلخواهشان 
برس��ند قطعاً به س��راغ بقیه مؤلفه ه��ا هم خواهند 
رفت پس تحریم ها مهمترین ابزار آمریکایی ها برای 

حصول اهدافشان در قبال ایران است.
راهکار مقابله با آن چیست؟

برای مقابله با آن قطعاً بایس��تی اقتصاد درونی 
کشور مس��تحکم ش��ود؛ در عین حال رویکردها و 
سیاس��ت ها و اقداماتی که در دوران قبلی در دوران 
آق��ای اوباما در س��ال های 2011و 2012 و در اوج 
تحریم ه��ا، تحریم های یک جانبه و س��ازمان ملل از 
سوی ایران اتخاذ ش��د مبنی بر دور زدن تحریم ها 
و همچنی��ن تقویت و ش��روع یک س��ری اقدامات 
 توسط خود کشور از جمله ارائه بیمه های پی.ان.آی

یعن��ی آلودگ��ی و غرامت و همینط��ور حمل ونقل 

محموله ه��ای نفتی توس��ط ش��رکت کش��تیرانی 
جمهوری اسالمی ایران اینها کارهایی بود که پیش 
از این توسط شرکت های خارجی صورت می گرفت 
و فقط در مورد ایران بیش��تر کش��ورهای دنیا مثال 

بیمه پی.ان. آی را به شرکت های لندن می دهند.
95 درص��د بیمه ه��ای پ��ی.ان. آی را در لندن 
صادر می کنند اما وقتی ایران تحریم ش��د کش��ور 
اقدام به انجام این کار کرد چندین بیمه با هم جمع 
ش��دند و ارائه خدمات دادند و بسیار موفق بودند، 
آنچه متاسفانه بعد از برجام شاهد بودیم اینکه این 

برنامه ها یا متوقف شد ویا بسیار ضعیف شد.
یکی از کارهای اصلی این است که این برنامه ها 
از جمل��ه ارائه  محموله های نفتی و بیمه های نفتی 
حتم��ا به ص��ورت مداوم و مس��تمر و ب��ه صورت 
همیش��گی از س��وی خود جمهوری اسالمی ایران 
انجام ش��ود تا به اهرم فش��اری برای طرف مقابل 
تبدیل نشود، اقدامات بسیاری نیز باید انجام گیرد.
یک��ی از کارهای مهم این اس��ت کش��ورهای 
دوس��ت آمریکا یا تحت نفوذ آن مانند کره و ژاپن 
بایس��تی هشدارهایی نس��بت به این که اگر تحت 
نفوذ آمریکا بازار جمهوری اس��المی ایران را ترک 

کنند در بازگشت بسیار دچار مشکل خواهند بود؛ 
چراکه سهم آنها از سوی شرکت های رقیب چینی 
و... جایگزین خواهد ش��د و آن وقت بسیار دشوار 
اس��ت بعد از چند سال و ایجاد تمایالت جدید در 
بازار آنها بتوانند مجددا س��هم خودشان را از بازار 

پس بگیرند.
باید برای آنها مشخص شود این بار مانند دفعه 
قبل نیست که رنو و پژو رفتند و به راحتی برگشتند، 
بایس��تی برای آنها مشخص ش��ود ایران با توجه به 
رشد روز افزون قدرتش در منطقه یکی از وزن های 
اصلی منطقه خواهد بود و ش��رکت ها و کشورهایی 
که در منطقه می خواهند سرمایه گذاری کنند قطعا 
بایستی از هرگونه ضربه زدن به جمهوری اسالمی 

ایران برحذر باشند.
برخ�ی اعتق�اد داش�ته و اخیرا در نام�ه ای این 
اعتق�اد را علن�ی کردند ک�ه مذاکره ب�ا آمریکا 
می تواند از تحریم ه�ای جدید ممانعت کند نظر 

شما در این زمینه چیست؟
ن��ه! به هیچ عنوان، س��ابقه آمریکا مش��خص 
می کند آنها به دنبال توافق نیستند بلکه به دنبال 
مهار جمهوری اس��المی هستند، یکی از معضالتی 

که ش��اید ظرف چند سال گذشته قبل از توافقات 
ژنو هم در بین مردم و برخی سیاستمداران ایجاد 
ش��ده بود ای��ن توهم ب��ود که می ش��ود از طریق 
گفت وگ��و رفع اختالف کرد؛ یعن��ی از طرف ایران 
این نگاه در حقیقت در حال گسترش بود که حل 
اخت��الف با غرب به رهبری امریکا انجام ش��ود در 
صورتی که از سمت آمریکایی ها هیچ وقت مسئله 
حل اخت��الف با ایران نبوده بلک��ه مهار جمهوری 

اسالمی مد نظر است. 
به عبارت��ی وقتی آمریکایی ها متوجه ش��دند 
نمی توانن��د جمهوری اس��المی را براندازی کنند، 
س��عی کردن��د قدرتش را مهار و یا رش��د قدرتش 
را مه��ار کنند. پ��س با دو دی��دگاه کامال متفاوت 

مذاکرات هسته ای هم انجام شد.
آمریکایی ه��ا کم��اکان به دنبال هم��ان نگاه 
هستند حتی اروپایی ها هم همانطور که خودشان 
اظهار می کنند به دنبال این هستند که مؤلفه های 

قدرت جمهوری اسالمی را مهار و تضعیف کنند.
ب��ه همی��ن جه��ت آمریکایی ها نق��ض عهد 
می کنند به عهدش��ان وفادار نمی مانند تا تحریم ها 
را در دست داشته باشند به عنوان اصلی ترین ابزار 

و دوباره از آنها بتوانند اس��تفاده کنند برای اینکه 
مؤلفه دیگری از قدرت جمهوری اسالمی را بتوانند 

مهار کنند و یا تضعیف کنند.
لذا آمریکا چ��ه در دوران آقای اوباما و چه در 
دوران ترامپ و دیگر روسای جمهور نشان دهنده 
این است آمریکایی ها به توافقاتشان به هیچ عنوان 
پایبند نیس��تند اگر قرار بود آنها به توافقش��ان با 
هر رویکردی پایبند باشند بایستی در قبال برجام 

مسئولیت پذیری نشان می دادند که ندادند.
به نظرم برجام بهترین معیار اس��ت که آمریکا 
محک زده ش��د و حتی کره ای ها، کره ش��مالی در 
مذاکراتش��ان پیوس��ته در م��ورد برج��ام از آمریکا 
می پرسند به جهت اینکه می دانند آنها وفادار به عهد 
نبوده و نخواهند بود، آنچه اهمیت دارد اینکه بسیاری 
این حرکات را از س��وی آق��ای ترامپ می بیینید در 

صورتی که نقض عهد توسط اوباما شروع شد.
تحریم های ایران را در حقیقت در دوران اوباما 
بود که مجددا قانون ایسا تحریم ایران مجددا وضع 
ش��د. در دوران وی بود که تغییر قوانین مربوط به 
صدور ویزا ص��ورت گرفت بارها اوباما و دولتش به 
نقض عهد پرداختند علی رغم اینکه می دانس��تند 
مصوبات کنگره نقض عهد مفاد برجام است اما، به 

هیچ عنوان اقدامی انجام نمی دادند.
این رویک��ر مربوط به ترامپ یا اوباما نیس��ت 
اصوال سیاست خارجه آمریکا یک سیاست خارجه 
ماکسیمومیستی است؛ یعنی حداکثر تمامیت خواه 
به عبارتی اگر ش��ما 100 امتیاز دهید و یک امتیاز 
طلب کنید باز هم آمریکایی ها سعی می کنند همان 
یک امتیاز را ندهند. آنها در حقیقت فرقی نمی کند 
آقای بوش، اوباما، ترامپ باش��د همیشه استراتژی 
آمری��کا به دنبال تحمی��ل هژمونی خودش چه در 
روابط و چه در توافقات اس��ت یعنی آمریکایی ها به 
دنبال حداکثر خواهی هس��تند. چه در روابطشان 
با همه کش��ورهای دوس��ت و غیردوست، همانطور 
که در روابطش��ان با اروپ��ا این روزها می بینید. چه 
انبوهی از توافق��ات را می بینید که آمریکایی ها نه 
گفتند اما، آنچه خطرناک اس��ت فرض کنید که در 
حقیقت خواست دولت ترامپ است که اصال اینگونه 
نیست نه فقط ترامپ و اوباما و نه فقط آمریکا بلکه 
وقتی مسئله ایران باشد و مهار جمهوری اسالمی، 

غرب در چارچوب یک سناریو پیش می رود.  

کارشناس سیاست خارجی و امور بین الملل در گفت وگو با سیاست روز:

برجام بهترین معیار است که آمریکا محک زده شد
برای مقابله با تحریم های آمریکا قطعًا بایستی اقتصاد درونی کشور مستحکم شود

گ���و هدی دهقان بذرافشان  سازناکوک گفت و ریتم  شدن  تندتر  شاهد  روزها  این 
فشارها و تحریم های ضد ایرانی آمریکا هستیم که به نظر می رسد 
در برابر این هجمه از فشار و تقال در برای اعمال تحریم های بیشتر 

علیه ملت ایران، اتحاد و انسجام ملی است.
به  اقتصادی  حربه  با  هم  آن  فشار  اعمال  با  دارد  تالش  آمریکا 
نوعی سیاست های خود را به جمهوری اسالمی تحمیل کند و به زعم و 
توهم خود استراتژی مهار ایران را پیش برد. در این میان اروپایی ها 
به ظاهر تالش می کنند ضمن حفظ برجام مانع از خروج ایران از این 
توافق نامه بین المللی شوند تا با ادامه یافتن این توافق نامه امتیازات 
بیشترشان را از تهران بگیرند اما، اینکه اروپا چقدر در برابر سیاست 
آمریکا دوام می آورد و بتواند تضمین های الزم را به تهران بدهد و 
سواالتی در همین رابطه، موجب شد تا سیاست روز با سیدمصطفی 
خوش چشم کارشناس سیاست خارجه و امور بین الملل به گفت وگوی 

تفصیلی بپردازد که بخش اول این مصاحبه را در ادامه بخوانید.

نمای نزدیک

نش��ریه امریکن کانس��روتیو در گزارشی  رس�انه نوشت: سیاس��ت اعمال فشار کاخ سفید ب�ازي 
علیه ایران، می تواند منجر به ورود برنامه هس��ته ای این کشور 

به مسیری خطرناک تر از گذشته شود. 
"باربارا اس��الوین" از اعضای اندیش��کده شورای آتالنتیک 
در گزارشی با عنوان "چگونه سیاست آمریکا در قبال ایران به 
تهران و واشنگتن آسیب وارد می کند" افزود: در میان پیامدهای 
دهشتناک تصمیمات دولت دونالد ترامپ، سیاست های آن در 
قب��ال ایران بیش از همه به چش��م می آی��د. در واقع علی رغم 
ادعاهای دولت وی که "در کنار مردم ایران ایستاده است"، روز 
2 ژوئیه )11 تیرم��اه( "برایان هوک" معاون وزیر امور خارجه 
اذعان کرد که تاثیر منفی سیاس��ت های ایاالت متحده به ضرر 

مردم عادی ایران تمام می شود. هرچند کاخ سفید هدف خود 
از سیاست اعمال فشار بر ایران و رساندن صادرات نفت تهران 

به صفر را تغییر رفتار این نظام اعالم کرده است. 
از سویی، عدم اطمینان در مورد بقای برجام )برنامه جامع 
اقدام مش��ترک( پ��س از انتخاب ترامپ به ریاس��ت جمهوری 
باعث تضعیف اقتصاد ایران، کاهش س��رمایه گذاری خارجی و 
افت ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر خارجی ش��ده است. در 
این می��ان اعتراض ها و اعتصاب تجار ایرانی خود بازگو کننده 

بیم آنها از آینده اقتصاد ایران است. 
دول��ت بوش، در س��ال 2003 با برون س��پاری مذاکرات 
هس��ته ای ای��ران به انگلیس، فرانس��ه و آلمان و با فروپاش��ی 
حکومت صدام حس��ین در هم��ان س��ال بزرگترین تحوالت 
ژئوپلیتی��ک را برای ای��ران به ارمغ��ان آورد. در واقع با حمله 
آمریکا به عراق و نابودی حکومت صدام، نفوذ منطقه ای ایران 
در این کش��ور روز به روز افزایش یاف��ت و ناگفته نماند ایران 
نقش بسزایی در نابودی داعش در عراق و قدرت گرفتن رژیم 

جنایتکار بشار اسد در س��وریه داشت. قدرت گرفتن حزب اهلل 
در لبن��ان و افزایش حضور شورش��یان حوثی در یمن از دیگر 

اقدامات ایران پس از حمله آمریکا به عراق بود. 
ح��ال به نظر می رس��د دولت ترامپ مطمئن اس��ت که با 
افزایش فش��ار اقتصادی بر ایران، می تواند این کش��ور را وادار 
به تغییر رفتار منطقه ای خود کند. اما ایاالت متحده نمی داند 
امتناع��ش از افزای��ش حضور نظامی در منطق��ه به این معنی 
اس��ت که ش��به نظامیان ش��یعه مورد حمایت ایران همچنان 
به گس��ترش فعالیت ه��ای خود در منطقه ادام��ه خواهند داد 
و متحدان عرِب آمریکا که مجهز به پیش��رفته ترین سالح های 
امریکای��ی هس��تند همچنان ق��ادر نخواهند بود با این ش��به 

نظامیان مقابله کنند.  ایرنا

امریکن کانسروتیو
سیاست اعمال فشار برنامه هسته ای ایران را سرعت می بخشد


