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دیپلمات

واکنش ظریف به فروش فناوری هستهای به عربستان

وزیر امور خارجه میگوید نگرانیهای واش��نگتن نه درخصوص حقوق بش��ر
و نه درخصوص [اش��اعه] فناوری هستهای واقعی نیست و این نشان از ریاکاری
آمریکا دارد.
گزارش اخیر منتشر شده مبنی بر تالش برخی مقامات آمریکایی برای فروش
فنآوری هس��تهای به عربس��تان س��عودی ،با واکنش محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران مواجه شد .ظریف در توئیتر نوشت :هر روز آنچه برای ما
همیشه روشن بود ،برای جهان روشنتر میشود :نه حقوق بشر و نه برنام ه هستهای نگرانی
واقعی ایاالت متحده نیستند .اول یک روزنامهنگار قطعهقطعهشده و اکنون فروش غیرقانونی
فنآوری هستهای به عربستان سعودی بهطور کامل ریاکاری آمریکا را افشا میکنند.
کنگره آمریکا قرار است درخصوص گزارشهای منتشر شده مبنی بر تالش عدهای از
مقامات آمریکایی برای فروش غیرقانونی فنآوری هستهای به عربستان تحقیق کند.

مشکالت اقتصادی با اینستکس حل نمیشود

س��فیر اسبق ایران در آلمان با بیان اینکه اینستکس ناجی اقتصاد ما نیست،
گفت :اگر گمان کنیم با این سازوکار مشکالت ما حل میشود ،اشتباه است زیرا
عمده مسائل اقتصادی ما ناشی از سوء مدیریت داخلی است.
علیرضا ش��یخ عطار درباره س��ازوکار مالی ارائه شده از سوی اروپا موسوم به
«اینس��تکس» و اینکه آیا این س��ازوکار میتواند تامینکننده منافع ایران باشد یا
نه؟ اظهار داش��ت :اگر گمان کنیم که با اینس��تکس مشکالت مالی ما حل میشود،
اش��تباه اس��ت چراکه عمده مشکالت اقتصادی ما ناشی از س��وءمدیریت داخلی است و
بخش کمی از آن به تحریمهای خارجی بر میگردد.
وی افزود :ما باید متوجه این نکته باش��یم که اقتصاد اروپا اقتصاد آزاد اس��ت و اگر
شرکتها و بخش خصوصی آن ،به این نتیجه برسند که از ناحیه همکاری با ایران منافع
آنها مورد تهدید واقع میشود قطعاً چنین کاری را انجام نخواهند داد .مهر

غرب آسیا

تاکید روسیه بر لزوم مشارکت ایران در حل بحران منطقه

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد روند سیاسی در یمن را عامل مهمی
برای ثبات منطقه دانس��ت و گفت :مشارکت کشورهای کلیدی منطقه همچون
ایران نقش مهم��ی در تقویت امنیت جامع در منطقه و حل بحرانهای قدیمی
و جدید خواهد داشت.
واس��یلی نبنزیا در نشس��ت شورای امنیت س��ازمان ملل متحد که با موضوع
یمن برگزار شد ،افزود :ما امیدواریم طرفهای درگیر به بی فایده بودن درگیریهای
نظامی پی ببرند و به سمت فرایند سیاسی حرکت کنند.
وی اضافه کرد :درگیریها همچنان ادامه دارد و فاجعه انسانی در مقیاس وسیعی در
حال افزایش است .میلیونها یمنی گرسنه هستند و امکان دریافت دارو و خدمات الزم
را ندارند ،آنها به کمک نیاز دارند .زیرساختهای عمومی نیز تخریب شده است و هزینه
بازسازی اقتصاد خراب شده کشور به طور اساسی رو به افزایش است .ایرنا
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موضوع روش��ن بود و اکنون
پرونـــــده
بیشتر روش��ن شده ایران اگر
قصد تولید سالح هس��تهای را داشت چرا مذاکره
کرد و به توافق رس��ید و فناوری هستهای خود را
تعطیل کرد؟! ایران میتوانس��ت ب��ه فعالیتهای
هس��تهای خود ادامه دهد و تحریمها نیز همچون
حال حاضر که توافق وجود دارد ،باقی بماند.
اگر برای اروپا حفظ برجام یک موضوع امنیتی
اس��ت ،اما برای جمهوری اس�لامی ایران از همان
ابتدای مذاکرات هستهای تاکنون ،لغو تحریمهای
اقتصادی علیه جمهوری اسالمی بوده است.
لغ��و تحریمهای اقتص��ادی علی��ه جمهوری
اس�لامی ایران احقاق حقی اس��ت که باید اعمال
ش��ود ،تحریمه��ای اقتص��ادی از س��وی آمریکا و
شورای امنیت سازمان ملل غیرقانونی ،غیراخالقی
و ظالمانه علیه ایران وضع ش��ده است ،چراکه تنها
براس��اس دروغ و گزارشهای دوپهلوی آژانس بود
که علیه ایران جوسازی شد.
اروپا پ��س از خ��روج آمریکا از برج��ام دلیل
مان��دگاری در توافق هس��تهای را امنیتی میداند،
به واقع اتحادیه اروپ��ا ایران را همچنان یک خطر

هرچند س�احات (اینس�تکس) اخیرا ً ثبت شده
اس�ت ،تاریخ دقیقی برای اجرای آن ذکر نشده
اس�ت و این موضوع هنوز نامش�خص است .آیا
شما میدانید که این سازوکار چهزمانی دقیق ًا یا
حدودا ً عملیاتی خواهد شد؟

اینس��تکس مطالب��ات و تعه��دات پرداختی
برگرفت��ه از م��راودات تجاری میان ش��رکتهای
اروپایی و شرکتهای ایرانی را ثبت و تهاتر خواهد
کرد ،بهگون��های که دیگر نیازی به نقل و انتقاالت
مالی میان اروپا و ایران نخواهد بود .اگر همه اینها
بخواهد اتفاق بیفتد ،الزم اس��ت که از طرف ایران
ه��م اقدامی متقابل ،س��ازوکاری مش��ابه ،صورت
پذیرد ،درواقع به مؤسس��ه یا تش��کیالتی همگون
نیاز اس��ت که بتواند مطالبات و تعهدات پرداختی
شرکتهای ایرانی را ثبت و تسویه نماید.
ای�ده اولیه حمایت از منافع اقتص�ادی ایران ذیل
توافق هس�تهای بهنظر میرس�ید ک�ه مبتنی بر
مقرراتمسدودسازاتحادیهاروپاوعلیهتحریمهای
یکجانبه آمریکا باشد .اما اینستکس کار خود را با
پرداختن به ابعاد انساندوس�تانه تجارت با ایران
آغاز خواهد کرد که مش�مول تحریمهای آمریکا
نیس�تند .ایجاد مکانیزمی که از تجارت مشروع با
ایران در مقابل تحریمهای آمریکا حمایت نمیکند،
چگونه میتواند معنادار باشد؟ آیا این سازوکار ،در
مراحل بعدی ،تجارت تحریمش�ده را نیز پوشش
خواهد داد؟ مهمتر اینک�ه ،این موضوع چهزمانی
میتواند اتفاق بیفتد؟

مهم این است که سازوکارهای جدید را سریعاً
ب��ه جریان بیندازیم .تمرکز اینس��تکس در مرحله
اول ب��ر آن بخشهایی که برای مردم ایران حیاتی
اس��ت ،خواهد بود که اوالً بخش اساس��ی صادرات
فعل��ی اروپ��ا به ای��ران را ش��امل میش��ود :دارو،
محصوالت پزشکی ،مواد غذایی و اقالم کشاورزی
و ثانی��اً مهمترین بخش از نیازه��ای روزانه فعلی
مردم ایران است .در عمل مشخص خواهد شد که
با چه سرعتی میتوانیم کار را پیش ببریم.
آی�ا کش�ورهای غیراروپایی ق�ادر خواهند بود
در آین�ده از ای�ن س�ازوکار ب�رای تج�ارت ب�ا
ای�ران اس�تفاده کنن�د؟ آی�ا کش�ورهای دیگر
(غیراروپاییها) تمایلی برای انجام چنین کاری

انگیزه امنیتی برای اروپا در برجام

ایران دیگر نمیتواند امنیت اروپا را تأمین کند

هستهای تلقی میکند و اعتقاد دارد که اگر برجام
از بین برود ،ایران به سوی ساخت سالح هستهای
خواهد رفت.
اروپا همچنان سیاس��ت ایران هراسی را دنبال
میکند و برای شدت دادن به آن موضوع هستهای
را نی��ز به میان میکش��د .اروپا خ��ود نیز میداند
که توانمندی موش��کی و نظام��ی ایران برای دفاع
از خود مقابل همه تهدیداتی اس��ت که از س��وی
آمریکا و اسرائیل میشود.
محمدج��واد ظری��ف وزی��ر خارجه ای��ران در
نشس��ت امنیتی مونیخ در پاسخ به سخنان برخی
از س��خنرانان علی��ه ایران به خاطر پیش��رفتهای
موش��کی قاطعانه واکنش نشان داد .او گفت که آیا
قرار است مقابل دشمنان خود با شمشیر بجنگیم؟
ظریف خط��ر جنگ علیه جمهوری اس�لامی
از س��وی رژیم اس��رائیل را مطرح کرد که موضوع

درستی اس��ت و تلآویو درپی حمله به جمهوری
اس�لامی ایران است و اگر تاکنون دست از پا خطا
نکرده است ،به خاطر وجود موشکهای بالستیک
نیروهای مسلح ایران است.
روشن است که دشمن با حربه مذاکره و توافق
قصد دارد جمهوری اسالمی ایران را خلع سالح کند
تا بتواند با خیال راحت به اهداف خود دست یابد.
جمهوری اسالمی ایران اکنون پیشتاز در مبارزه
با تروریس��تهای تکفیری وهابی در منطقه است،
نقش آفرینی ایران بود که از گسترش داعش و دیگر
گروههای تروریستی در منطقه جلوگیری کرد.
تص��ور کنید اگ��ر ایران در س��وریه و عراق به
کم��ک دولته��ا و ملتهای این دو کش��ور نرفته
بود ،آیا کش��ورهای دیگر نیت مبارزه با تروریست
را داش��تند؟ همانگونه که در این س��الها نه تنها
کمک��ی به کش��ورهای محور مبارزه با تروریس��م

سفیر آلمان:

هدف اینستکس دور زدن تحریمهای آمریکا نیست
دارند؟ اگر جواب مثبت است ،چهزمانی این امر
میتواند محقق شود؟

اینکه با چه س��رعتی میتوانی��م پیش برویم تا
حد زیادی بس��تگی به اعتماد بازیگران بازار نس��بت
به شفافیت کل این مکانیسم دارد که شامل سازوکار
همتای ایرانی نیز میشود ،به همین خاطر نباید وقت
هدر دهیم و باید کارشناسانمان را واداریم تا ساختارها
و فرآیندهای الزم را تکمیل و اجرایی کنند.

ش�ما تا چهحد اسپیوی و ساحات (اینستکس)
را جدی قلمداد میکنید؟ برخی بر این باورند که
اینها اقداماتی نمادین هستند تا ایران را متقاعد
کنند که در توافق هستهای بماند .آیا این درست
است؟ آلمان در این زمینه تا چهحد جدی است؟

آلمان ،فرانسه و بریتانیا مصمم هستند و همچنان
در تالشند تا برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را
که با قطعنامه  2231ش��ورای امنیت سازمان ملل
بهتصویب رس��ید ،پابرجا نگ��ه دارند ،از همین رو ما
اینستکس را تأسیس کردیم که وظیفهاش تسهیل
روابط تجاری میان ایران و اروپاس��ت و از این طریق
مج��ددا ً ب��ر اراده و تالش خود ب��رای حفظ ضوابط
اقتص��ادی برجام مهر تأیید زدی��م .ما از همان ابتدا
مصمم بودیم که همراه با دیگر شرکای اروپاییمان
مزایای اقتصادی پیمان هستهای وین را حفظ کنیم،
چراکه بر این باوریم که پایبندی به برجام برای همه
طرفه��ا خوب و مهم اس��ت ،از ای��نرو آلمان یکی
از سه سهامدار اینستکس اس��ت و رئیس اداره کل
اقتصاد و توسعه پایدار وزارت امور خارجه آلمان در
شورای نظارت این نهاد بهنمایندگی از آلمان حضور
دارد ،عالوه بر این ،اینستکس توسط یک مدیر بانکی
آلمانی باتجربه هدایت میشود.

دو بح�ث در ای�ران درخص�وص س�احات
(اینس�تکس) وجود دارد .عدهای میگویند که
اینستکس تصویب و تأیید نهایی اف.ای.تی.اف
در ای�ران را بهعنوان یک ش�رط یا پیشش�رط
برای اجرای این سازوکار مطرح میکند .عدهای
دیگر هم میگویند که این ش�رط نیس�ت بلکه
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ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ)ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺳﻤﻨﺪ  LX-XU7ﺭﻧﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﻣﺪﻝ  1395ﭘﻼﻙ
964-82ﻕ 55ﺵ ﻣﻮﺗــﻮﺭ 124K0827516ﺷﺎﺳــﻰ NAAC91CE9GF088000ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﺳﻴﺪﻩ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭ ﻛﺎﻣﻰ ﺵ ﺵ  9ﻛﺪﻣﻠﻰ  5689868582ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ 10/1251/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛــﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧــﻪ ﮔﻠﺒــﺎﺯ ﺵ ﺵ  11108ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  97/11/19ﺩﺭ
ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘــﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ
ﺑﻪ-1:ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﺵ ﺵ  0020234337ﻣﺘﻮﻟﺪ  1378ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
-2ﻣﺤﺴﻦ ﺵ ﺵ  0078529239ﻣﺘﻮﻟﺪ  1367ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -3ﻣﺮﻳﻢ
ﺵ ﺵ  40852ﻣﺘﻮﻟــﺪ  1363ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -4ﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ 40852
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1363ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻤﮕﻰ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭ ﻛﺎﻣﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ .ﺍﻳﻨﻚ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻫﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺑﻞ

یک توصیه است .کدامیک از این گزاره درست
است؛ شرط یا توصیه؟

اینس��تکس بای��د اس��تانداردهای بینالمللی
درخصوص مبارزه و ممانعت از پولش��ویی و تأمین
مالی تروریس��م را بهص��ورت صددرصد مورد توجه
ق��رار دهد .این ام��ر برای جلب اعتماد و اس��تفاده
بخش خصوصی از اینس��تکس اجتنابناپذیر است،
در واقع این امر باید برای همه روش��ن و مش��خص
باشد .واقعیت این است که :بانکهای طرف قرارداد
با ش��رکتهای اروپایی که ایران روی همکاریشان
حس��اب کرده اس��ت خود را متعهد به توصیههای
گ��روه ویژه اقدام مال��ی (اف.ای.ت��ی.اف) در زمینه
مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
کردهاند ،این بدان معناس��ت که پرداختهای آنها
ب��رای معامالتی که از طریق اینس��تکس تس��ویه
ش��دهاند تنها زمان��ی امکانپذیر اس��ت ک��ه امور
شرکای تجاری ایرانیشان هم طبق استانداردهای
بینالمللی بررس��ی ش��ده باش��ند ،به همین دلیل
هم صحبت شرط و ش��روط نیست ،این یک بحث
ی است که با واقعیات همخوانی ندارد و ذهن
انحراف 
مردم ایران را منحرف میسازد.

آی�ا آمریکا میتواند اینس�تکس و اسپیوی را
تحریم کن�د؟ اروپا چه ابتکار عملهایی را برای
مقابله با چنین تحریمهای احتمالی دارد؟

اینس��تکس علیه هیچ کشوری نیست و هدف
آن نی��ز نق��ض و ی��ا دور زدن تحریمه��ای آمریکا
نیست .اینستکس فقط میخواهد معامالت قانونی
را امکانپذیر سازد .این ایده براساس قاعده دو حوزه
مالی مستقل از هم شکل گرفته است .در اروپا پول
تنها میان شرکتهای اروپایی و در ایران فقط میان
شرکتهای ایرانی در جریان خواهد بود.
آیا اروپا با بهتأخی�ر انداختن اسپیوس ،بهدنبال
خرید زمان در قبال ایران و توافق هستهای است
تا اینکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا
را ببیند و سپس بهنحو مقتضی بهپیش رود؟

باور کنید ایجاد چنین مؤسسهای برای تسویه

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ 139704010373000442/1:ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﭘﻨﺎﻫﻰ ﻑ ﺍﺭﺳﻼﻥ)ﺍﺣﺪﻯ
ﺍﺯ ﻭﺭﺍﺙ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﺭﺳــﻼﻥ ﭘﻨﺎﻫﻰ( ﺳــﺎﻛﻦ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ-ﺷﻴﻼﺕ-ﻟﺸــﮕﺮﻙ – ﮔﺴﺘﺎﻥ 15ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ
ﻭﺭﺍﺙ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 16914
ﻭ  16915ﻭ 10413ﺩﻓﺘــﺮ  99ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺟﻬﺖ ﻭﺻــﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ  3363855814ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1397/9/10ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺎﺭﻭﺯ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﺪﻫﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9700528
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  97/9/14ﻣﺄﻣﻮﺭ ،ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ
ﺷــﺮﺡ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ
ﻣﻔــﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ
ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﻇﺮﻑ ﻣــﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻧﺴــﺒﺖ
ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳــﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﻃﻠﺐ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ
ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ97/200/6300
ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺻﻬﺒﺎ-ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  950362ﻣﺪﻧﻰ ﻟﻪ ﻧﻘﻰ ﺣﺎﺟﻰ ﺁﻗﺎﭘﻮﺭ ﻛﻠﻪ ﺑﺴﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﺍﺻﻐﺮﻧﺴــﺐ ﻣﺒﻨﻰ ﺑــﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﺷــﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻘﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻧﺴــﺐ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ –ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺸﺖ-ﻳﻮﺭﻣﺤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻞ ﻓﻠﺰﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻛﻮﭼﻪ ﻛﻮﺛﺮ  5ﭘﻼﻙ  514ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  3/420ﺍﺻﻠﻰ  ،ﺑﺨﺶ  12ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  296/84ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﺷﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  12/92ﻣﺘﺮ ﭘﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻰ ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﻪ  186ﺷــﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻫﺎﻯ  6/42ﻣﺘﺮ –  9/23ﻣﺘﺮ ﻭ  6/76ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  187ﺟﻨﻮﺑﺎ
ﺑــﻪ ﻃﻮﻝ  9/49ﻣﺘﺮ ﺑــﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻏﺮﺑﺎ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻃــﻮﻝ  27,93ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ 183
ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  3,25ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﺳــﻮﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  2,25ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  185ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭼﻨﺪ
ﺩﺭﺧﺖ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺣﺴــﺐ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ
ﻣﻠــﻚ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﺩﺭﺏ ﻓﻠﺰﻯ ﺩﻭ ﻟﻨﮕﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﻣﺸــﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻠﻮﻛﻰ ﭘﻼﻙ ﻏﺮﺑﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻓﻠﺬﺍ ﻣﻠﻚ ﺳﻬﻞ
ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺭ
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نکردهاند بلکه چوب الی چرخ آنها هم گذاشتهاند
و مانعتراشی کردهاند.
اما به نظر میرس��د که هنوز ب��ه این واقعیت
دس��ت نیافتهاند که اکنون نیز اگ��ر ایران بخواهد
از نقش خود در منطقه بکاهد یقیناً تروریس��تها
فرصت بازسازی خواهند یافت.
نتیجه بازسازی تروریستهای تکفیری وهابی
چه خواهد بود؟ درس��ت است که اروپا انگیزه خود
را از برج��ام امنیتی میداند اما این انگیزه نباید به
خاطر خطر هس��تهای ش��دن ایران باشد ،بلکه به
خاط��ر خطرات دیگری که در منطقه وجود دارد و
اروپا را هم تهدید میکند.
ش��اید رژیم اس��رائیل همپیمان اروپا باش��د اما
مهمتری��ن و بدتری��ن تهدید منطق��ه و اروپا وجود
نامش��روع رژیم اس��رائیل و سیاس��تهایی است که
در منطقه دنبال میکند .با داش��تن صدها کالهک

نمای نزدیک
سفیر آلمان در
گفتو گــ�و
تهران با بیان
اینکه سه کشور
اروپایی آلمان ،فرانسه و بریتانیا مصمم
هستند که برجام را پابرجا نگه دارند،
گفت که هدف سازوکار اینستکس نقض
و دورزدن تحریمهای آمریکا نیست.
کلور برشتولد در بخشی از
مصاحبه میگوید که ما اینستکس را
تأسیس کردیم که وظیفهاش تسهیل
روابط تجاری میان ایران و اروپاست و
از این طریق مجددا ً بر اراده و تالش
خود برای حفظ ضوابط اقتصادی برجام
مهر تأیید زدیم .وی بر این باور است
که اینستکس علیه هیچ
کشوری نیست و هدف
آن نیز نقض و یا
دور زدن تحریمهای
آمریکا نیست.
ینستکس
ا
فقط میخواهد
معا مال ت
را
قانونی
ا مکا نپذ یر
سازد.
متـــــــن
کاملمصاحبه
با
تسنیم
برشتولد را
بخوانید.

وجوه دادوستدهای تجاری خصوصی ،امری پیچیده
و بسیار هزینهبر بود .ما میبایست در طرف اروپایی
به توافق میرسیدیم و با سایر اعضای اتحادیه اروپا
و خود اتحادیه هماهنگ میشدیم .به هر حال سه
کشور اروپایی  E3سهامداران اینستکس میباشند.
ما با اینس��تکس از نظر سیاسی قدم به سرزمینی
ناشناخته گذاشتیم .این تالش فوقالعاده سیاسی
را نباید دستکم گرفت.
س�فیر فرانسه در آمریکا ،با اشاره به موضوعات
غیربرجام�ی ،اخیرا ً در توییتی نوش�ت که برای

هستهای و عدم پایبندی به قوانین بینالملل آیا رژیم
اسرائیل برای صلح منطقه و جهان خطرآفرین نیست؟
آیا رژیم س��عودی که زادگاه تروریستهای تکفیری
وهابی است برای امنیت اروپا خطرناک نیست؟
تاکنون چه خطری اروپا را از سوی ایران تهدید
کرده است؟ واقعیت این است که از سوی اروپا علیه
ایران توطئههای زیادی برنامه ریزی شده است که
نمونهه��ای آن را میتوان نام برد ،اما هیچگاه ایران
علیه اروپا خطر و تهدیدی نبوده است.
با چنین ش��رایطی آیا قرار اس��ت ایران امنیت
اروپا را تأمین کند؟ آیا برجام تنها برای این منظور
بود؟ اگر اروپا چنین تلقی از توافق هس��تهای دارد،
باید هزینه آن را نیز پرداخت کند .اروپا با وجود این
که توانایی اجرای برج��ام را بدون آمریکا دارد ،اما
نمیخواهد هزینه ایستادن مقابل آمریکا را بدهد.
ادامه سیاس��ت کنونی اروپا نس��بت ب��ه ایران،
نمیتواند ادامه داشته باشد ،ادامه چنین روندی زیان
بزرگی ب��ه جمهوری اس�لامی وارد میکند .هزینه
فایده معامله هستهای تنها فایده برای اروپا و آمریکا
داشته است .از این پس نباید در انتظار اجرای کامل
تعهدات ایران باشند .اتاق خبر 24

"ازس�رگیری این گفتوگوها [با آمریکا] ،ضمن
تأکی�د مج�دد ب�ر پایبندی ب�ر برج�ام آماده"
هستند .آیا برنامهای یا گفتوگوهایی بین اروپا
و آمری�کا درخصوص برجام و س�ایر موضوعات
وجود دارد؟ اگر چنین اس�ت ،در چه ش�رایطی
این موارد میتوانند اتفاق بیفتند؟

اینطور نیست که برنامه هستهای تنها نگرانیمان
بوده باش��د .ما همواره بهصورت خیلی ش��فاف بیان
کردهای��م که در بس��یاری از زمینهه��ا اختالف نظر
زیادی با هم داریم و اینکه باز هم از لحاظ سیاسی
به هم نزدیک شویم تنها زمانی امکانپذیر است که
بتوانیم راجع به همه موضوعات با هم صحبت کنیم.
این چیزیست که انتظار ماست و بیانیه مورد اشاره
شما هم به همین امر اشاره دارد.
آیا اسپیوی و اینستکس میتواند ابتکار عملی
فراتر از موضوع ایران باش�د ،تا اینکه استقالل
اقتص�ادی کش�ورهای اروپای�ی را در قب�ال
کشورهای دیگر از جمله آمریکا تقویت کند؟

اینس��تکس از طرف اروپایی و سازوکار مشاب ه
ط��رف ایران��ی وظیف��ه خطی��ری بهعه��ده دارند.
اعتم��اد تنها زمان��ی بهوجود میآی��د که هر دوی
ال ش��فاف با یکدیگر
این س��اختارها بهصورت کام ً
کار کنند و تضمین نمایند که تنها دادوس��تدهای
تجاری قانونی و براساس استانداردهای بینالمللی
م��راودات مالی صورت میگیرن��د ،به همین خاطر
کارشناس��ان آلمان��ی ،فرانس��وی و بریتانیای��ی با
کارشناسان ایرانی بهصورت تنگاتنگی به تبادل نظر
مشغولند تا با کمک هم فرآیندهای الزم را طراحی
کنند .اما همه ما باید واقعبین باش��یم :اینش��رط
الزم هست ،اما کافی نیست .اینستکس و سازوکار
مش��ابه ایرانی آن میتوانند فقط یک راهکار برای
اقتصاد خصوصی باش��ند .آنها ،یعنی ش��رکتهای
خصوصی در ایران و اروپا خودشان تصمیم خواهند
گرفت که آیا مایل به تجارت با هم هس��تند یا نه.
هیچ ک��س نمیتواند آنها را به تجارت مجبور کند.
ولی ما مطمئنیم که اینس��تکس به ش��رکتهایی
که برنامههای تجاریش��ان تا به امروز به بنبست
خوردهاند ،کمک خواهد کرد .ما همزمان با مقامات
اقتصادی آلمان و اروپا برای توس��عه اینستکس در
حال مذاکرات فشردهای هستیم.
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اخبار
پشتپرده چراغ سبز آمریکا
به عربستان برای دستیابی به سالح اتمی

حمایت تس��لیحاتی آمریکا از رژیم س��عودی تنها
به تجهیز این رژیم به مواد و تجهیزات بسیار حساس
هستهای  -که احتماالً مقدمه ساخت تسلیحات اتمی
از س��وی س��عودیهای متجاوز خواهد بود  -منحصر
نمیشود ،بلکه آمریکا بزرگترین تجهیز و تأمینکننده
تسلیحاتی آلسعود است.
رژی��م س��عودی ط��ی س��الهای اخیر ب��ر حجم
جنایته��ای خ��ود بویژه در یمن و ش��رق س��رزمین
عربستان بصورت مستقیم و در عراق و سوریه و بحرین
بصورت غیرمس��تقیم ،افزوده است .گوشهای از منطقه
غرب آس��یا نیس��ت که ردپایی از ش��رارت و اقدامات
تروریستی عناصر وابسته به رژیم آل سعود نباشد.
ش��رارتورزی و مبادرت به تروریسم دولتی رژیم
س��عودی بویژه پ��س از ق��درت گرفت��ن «محمد بن
س��لمان» به عنوان ولیعهد این رژیم ،چند برابر ش��ده
اس��ت .بنسلمان به سبب اش��تیاقش به نظامیگری و
کش��تار مردم مظلوم به «صدامک» معروف است .حاال
خبر رسیده که رژیم سعودی با انبانی از جنایتپیشگی
و کشتار مردم مظلوم منطقه ،با کمک آمریکاییها قصد
حرکت به سمت ساخت تسلیحات اتمی را دارد.
آنطور که کمیس��یون نظ��ارت مجلس نمایندگان
آمریکا گزارش داده دولت «دونالد ترامپ» روند انتقال
مواد بسیار حساس هس��تهای به عربستان سعودی را
سرعت بخشیده است.
«الیج��ا کامینگز» رئیس دموکرات کمیته نظارت
و اصالح مجلس نمایندگان آمریکا اخیرا ً طی گزارشی
 ۲۴صفح��های ،اعالم کرده اس��ت ک��ه چندین نفر از
اعضای فعلی و س��ابق دولت ترام��پ از جمله «جارد
کوش��نر» داماد و مشاور او و همچنین «مایکل فلین»
مش��اور اس��بق امنیت ملی آمریکا ،پ��روژهای را پیش
میبرن��د که بر مبنای آن مواد و تجهیزات الزم جهت
س��اخت راکتورهای هس��تهای در اختیار عربس��تان
سعودی قرار میگیرد.
در گزارش کمیس��یون نظارت مجلس نمایندگان
آمریکا قید ش��ده که تالش دول��ت ترامپ برای مجهز
کردن عربس��تان س��عودی به مواد و تجهیزات بسیار
حساس هستهای ،ضریب اش��اعه سالحهای اتمی در
منطقه غرب آسیا را افزایش میدهد و موجب بیثباتی
این منطقه میش��ود .اما تالش کاخ سفید برای انتقال
مواد و تجهیزات فوقالعاده حساس هستهای به ریاض
در ش��رایطی اس��ت که در این زمینه در داخل آمریکا
منع قانونی وجود دارد .اواخر آذرماه سال جاری در اوج
ماجرای قتل خاشقجی توسط سعودیها ،قانونگذاران
آمریکای��ی از دو ح��زب دموک��رات و جمهوریخ��واه
پیشنوی��س قانون��ی را ارائه کردند ک��ه به موجب آن
امضای هر گونه توافقنامه هس��تهای میان واشنگتن و
ریاض منوط به تایید کنگره آمریکا میشود.
در ماج��رای ت�لاش رژی��م آمریکا ب��رای تجهیز
سعودیها به مواد و تجهیزات بسیار حساس هستهای،
ردپای ش��رکتهای خصوصی وابسته به شخص ترامپ
و دام��اد صهیونیس��ت وی یعنی «جادر کوش��نر» نیز
نمایان است .آنطور که واشنگتنپست در همین زمینه
گزارش داده است ،شرکت «واشنگتن هاوس الکتریک»
از زیرمجموعههای «شرکت سرمایهگذاری بروکفیلد»
وابس��ته ب��ه «جارد کوش��نر» از معامله اتم��ی با رژیم
س��عودی ،سود سرش��اری به جیب میزنند .اما انتشار
تصاویر ماهوارهای از کارخانه موشکسازی عربستان که
درتاریخ  ۴بهمن  ۹۷توسط روزنامه آمریکایی واشنگتن
پس��ت ،افش��اء ش��د ،نگرانی افکار عمومی جهانیان از
حرکت رژیم س��عودی به ساخت تسلیحات اتمی را به
موازات تالش رژی��م آمریکا برای تجهیز ریاض به مواد
بسیار حساس هستهای ،دوچندان کرده است.
آنطور که در گزارش واش��نگتن پس��ت به تاریخ
 ۴بهم��ن  ۹۷آمده بود ،س��عودیها در حال س��اخت
و توس��عه یک کارخانه موش��کی در منطقه «الوطح»
واق��ع در جنوب غربی ریاض هس��تند؛ کارخانهای که
به اعتقاد تحلیلگران واشنگتن پست نشاندهنده میل
سعودیها به دستیابی به تسلیحات اتمی است.
اما حمایت تسلیحاتی آمریکا از رژیم سعودی تنها
به تجهیز این رژیم به مواد و تجهیزات بسیار حساس
هستهای – که احتماال مقدمه ساخت تسلیحات اتمی
از س��وی س��عودیهای متجاوز خواهد بود -منحصر
نمیش��ود ،بلک��ه آمری��کا بزرگتری��ن تجهیزکننده و
تامینکننده تسلیحاتی آلسعود است؛ ارزش مبادالت
تس��لیحاتی میان واش��نگتن و ری��اض از حد متعارف
بینالمللی فراتر رفته است.
تس��لیحات و جنگ افزارهای میلی��ارد دالری که
س��عودیها از آمریکا میخرند مس��تقیما برای کشتار
کودکان و غیرنظامیان یمنی بکار میرود .روز پنجشنبه
 ۱۸مرداد  ،۱۳۹۷رژیم س��عودی ی��ک اتوبوس حامل
 ۴۰دانش آموز دبس��تانی یمنی بین  ۶تا  ۱۱ساله را با
بمب  ۲۲۷کیلوگرمی از نوع  ۸۲ MKس��اخته شرکت
آمریکایی «الکهید مارتین» هدف قرار داد که در جریان
این حمله وحش��یانه ،همه سرنشینان اتوبوس از جمله
آن  ۴۰کودک معصوم ،ج��ان باختند.حاال فرض کنید
این کودککش��ان س��عودی ،عالوه بر بمبهای ۲۲۷
کیلوگرمی آمریکایی ،با چراغ سبز و کمک واشنگتن به
تسلیحات اتمی هم مجهز شوند! میزان

