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 پشت پرده 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 
هسته ای - که احتماالً مقدمه ساخت تسلیحات اتمی 
از س��وی س��عودی های متجاوز خواهد بود - منحصر 
نمی شود، بلکه آمریکا بزرگ ترین تجهیز و تأمین کننده 

تسلیحاتی آل سعود است.
رژی��م س��عودی ط��ی س��ال های اخیر ب��ر حجم 
جنایت ه��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. گوشه ای از منطقه 
غرب آس��یا نیس��ت که ردپایی از ش��رارت و اقدامات 

تروریستی عناصر وابسته به  رژیم آل سعود نباشد.
ش��رارت ورزی 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. بن سلمان به سبب اش��تیاقش به نظامی گری و 
کش��تار مردم مظلوم به »صدامک« معروف است. حاال 
خبر رسیده که رژیم سعودی با انبانی از جنایت پیشگی 
و کشتار مردم مظلوم منطقه، با کمک آمریکایی ها 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��ته ای به عربستان سعودی را 

سرعت بخشیده است.
»الیج��ا کامینگز« رئیس دموکرات کمیته نظارت 
و اصالح مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً طی گزارشی 
۲۴ صفح��ه ای، 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��روژه ای را پیش 
می برن��د که بر مبنای آن مواد و تجهیزات الزم جهت 
س��اخت راکتور های هس��ته ای در اختیار عربس��تان 

سعودی قرار می گیرد.
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 هسته ای، ضریب اش��اعه سالح های اتمی در 
منطقه غرب آسیا را افزایش می دهد و موجب بی ثباتی 
این منطقه می ش��ود. اما تالش کاخ سفید برای انتقال 
مواد و تجهیزات فوق العاده حساس هسته ای 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 سعودی ها، قانونگذاران 
آمریکای��ی از دو ح��زب دموک��رات و جمهوری خ��واه 
پیش نوی��س قانون��ی را ارائه کردند ک��ه به موجب آن 
امضای هر گونه توافقنامه هس��ته ای میان واشنگتن و 

ریاض منوط به تایید کنگره آمریکا می شود.
در ماج��رای ت��الش رژی��م آمریکا ب��رای تجهیز 
سعودی ها به مواد و تجهیزات بسیار حساس هسته ای، 
ردپای ش��رکت های خصوصی وابسته به شخص ترامپ 
و دام��اد صهیونیس��ت وی یعنی »جادر کوش��نر« نیز 
نمایان است. آنطور که واشنگتن پست در همین زمینه 
گزارش داده است، شرکت »واشنگتن هاوس الکتریک« 
از زیرمجموعه های »شرکت سرمایه گذاری بروکفیلد« 
وابس��ته ب��ه »جارد کوش��نر« از معامله اتم��ی با رژیم 
س��عودی، سود سرش��اری به جیب می زنند. اما انتشار 
تصاویر ماهواره ای از کارخانه موشک سازی عربستان که 
درتاریخ ۴ بهمن ۹۷ توسط 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 هسته ای، دوچندان کرده است.
آنطور که در گزارش واش��نگتن پس��ت به تاریخ 
۴ بهم��ن ۹۷ آمده بود، س��عودی ها در حال س��اخت 
و توس��عه یک کارخانه موش��کی در منطقه »الوطح« 
واق��ع در جنوب غربی ریاض هس��تند؛ کارخانه ای که 
به اعتقاد تحلیلگران واشنگتن پست نشان دهنده میل 

سعودی ها به دستیابی به تسلیحات اتمی است.
اما حمایت تسلیحاتی آمریکا از رژیم سعودی تنها 
به تجهیز این رژیم به مواد و تجهیزات بسیار حساس 
هسته ای – که احتماال مقدمه ساخت تسلیحات اتمی 
از س��وی س��عودی های متجاوز خواهد بود- منحصر 
نمی ش��ود، بلک��ه آمری��کا بزرگتری��ن تجهیزکننده و 
تامین کننده تسلیحاتی آل سعود است؛ ارزش مبادالت 
تس��لیحاتی میان واش��نگتن و ری��اض از حد متعارف 

بین المللی فراتر رفته است.
تس��لیحات و جنگ افزار های میلی��ارد دالری که 
س��عودی ها از آمریکا می خرند مس��تقیما برای کشتار 
کودکان و غیرنظامیان یمنی بکار می رود. روز پنجشنبه 
۱۸ مرداد ۱۳۹۷، رژیم س��عودی ی��ک اتوبوس حامل 
۴۰ دانش آموز دبس��تانی یمنی بین ۶ تا ۱۱ ساله را با 
بمب ۲۲۷ کیلوگرمی از نوع MK ۸۲ س��اخته شرکت 
آمریکایی »الکهید مارتین« هدف قرار داد که در جریان 
این حمله وحش��یانه، همه سرنشینان اتوبوس از جمله 
آن ۴۰ کودک معصوم، ج��ان باختند.حاال فرض کنید 
این کودک کش��ان س��عودی، عالوه بر بمب های ۲۲۷ 
کیلوگرمی آمریکایی، با چراغ سبز و کمک واشنگتن به 

تسلیحات اتمی هم مجهز شوند!  میزان

اخبار

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 بحران های 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 طرف های درگیر به بی فایده بودن درگیری های 
نظامی پی ببرند و به سمت فرایند سیاسی حرکت کنند.

وی اضافه کرد: درگیری ها همچنان ادامه دارد و فاجعه انسانی در مقیاس وسیعی در 
حال افزایش است. میلیون ها یمنی گرسنه هستند و امکان دریافت دارو و خدمات الزم 
را ندارند، آنها به کمک نیاز دارند. زیرساخت های عمومی نیز تخریب شده است و هزینه 

بازسازی اقتصاد خراب شده کشور به طور اساسی رو به افزایش است. ایرنا

غرب آسیا
واکنش ظریف به فروش فناوری هسته ای به عربستان

وزیر امور خارجه می گوید نگرانی های واش��نگتن نه درخصوص حقوق بش��ر 
و نه درخصوص ]اش��اعه[ فناوری هسته ای واقعی نیست و این نشان از ریاکاری 

آمریکا دارد.
گزارش اخیر منتشر شده مبنی بر تالش برخی مقامات آمریکایی برای فروش 

فن آوری هس��ته ای 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 روشن تر می شود: نه حقوق بشر و نه برنامه  هسته ای نگرانی 
واقعی ایاالت متحده نیستند. اول یک روزنامه نگار قطعه قطعه شده و اکنون فروش غیرقانونی 

فن آوری هسته ای به عربستان سعودی به طور کامل ریاکاری آمریکا را افشا می کنند.
کنگره آمریکا قرار است درخصوص گزارش های منتشر شده مبنی بر تالش عده ای از 

مقامات آمریکایی برای فروش غیرقانونی فن آوری هسته ای به عربستان تحقیق کند.

دیپلمات
مشکالت اقتصادی با اینستکس حل نمی شود

س��فیر اسبق ایران در آلمان با بیان اینکه اینستکس ناجی اقتصاد ما نیست، 
گفت: اگر گمان کنیم با این سازوکار مشکالت ما حل می شود، 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 می تواند تامین کننده منافع ایران باشد یا 
نه؟ اظهار داش��ت: اگر گمان کنیم که با اینس��تکس مشکالت مالی ما حل می شود، 

اش��تباه اس��ت چراکه عمده مشکالت اقتصادی ما ناشی از س��وء مدیریت داخلی است و 
بخش کمی از آن به تحریم های خارجی بر می گردد. 

وی افزود: ما باید متوجه این نکته باش��یم که اقتصاد اروپا اقتصاد آزاد اس��ت و اگر 
شرکت ها و بخش خصوصی آن، به این نتیجه برسند که از ناحیه همکاری با ایران منافع 

آنها مورد تهدید واقع می شود قطعاً چنین کاری را انجام نخواهند داد. مهر

دیدگاه

مفقودى
125RD رنــگ مشــكى مــدل 95 ش موتــور  بــرگ ســبز موتورســيكلت تيــپ 
0120N2N911065 ش تنــه N2N125G9512155 پــالك588-96126 مفقــود 

گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اصل ســندكارخانه و برگ ســبز مربوط به ســوراى پژو پارس پالك72-779س32 
شاســى 19E840786 ش موتــور 12488086808مفقود گرديــده و فاقد اعتبار مى 

باشد. سارى

گواهينامه موقت پايان تحصيالت دانشــگاه آزاد واحد قائم شهر به نام سيده فاطمه 
جعفرپور رضائى ف عيسى كدملى 2050363461 رشته تحصيلى زيست شناسى سلولى 

و مولكولى-ميكروبيولوژى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كليه اســناد و مدارك هيونداى X55 اوراكروز متاليك پالك 72-142و38 شاسى 
HNU81CDCU14085 ش موتور G6DABA764443 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى 

را به عهده گيرد. سارى

ســند مالكيت(برگ ســبز) پژو 405 جى ال ايكس رنگ عنابــى متاليك مدل 1379 
پالك 82-319س87 ش موتور 22527903015 شاســى 79305313 به نام ســيد 

حسين اسماعيلى سنگتابى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند مالكيت(برگ سبز) ســوارى سمند LX-XU7 رنگ ســفيد مدل 1395 پالك 
82-964ق55 ش 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 9 كدملى 5689868582 به شــرح دادخواســت 
به كالســه 10/1251/97از اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيــح داده كــه شــادروان پروانــه گلبــاز ش ش 11108 در تاريــخ 97/11/19 در 
اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-محمدمهدى ش ش 0020234337 متولد 1378 محل تولد تهران پســر متوفى 
2-محسن ش ش 0078529239 متولد 1367 محل تولد تهران پسر متوفى 3-مريم 
ش ش 40852 متولــد 1363 محل تولد تهران دختــر متوفى 4- على ش ش 40852 
متولد 1363 محل 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 نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى ابالغ اجراييه
ش پ:139704010373000442/1 بدين وسيله به على پناهى ف ارسالن(احدى 
از وراث مرحوم ارســالن پناهى) ســاكن تنكابن-شيالت-لشــگرك – گستان15 احدى از 
وراث مرحوم ابالغ مى شــود كه بانك اقتصاد نوين به اســتناد سند رهنى شماره 16914 
و 16915 و10413 دفتــر 99 تنكابن جهت وصــول مبلغ 3363855814 ريال تا تاريخ 
1397/9/10 به انضمام خسارت تاخير تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تاروز تسويه كامل 
بدهى طبق مقررات عليه شما اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه 9700528 
در اين اداره تشــكيل شــده و طبق گزارش مورخ 97/9/14  مأمور، محل اقامت شــما به 
شــرح متن سند شــناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بســتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا 
مفــاد اجراييه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود 
و چنانچــه ظرف مــدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ 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 امالك تنكابن

آگهى مزايده مال غيرمنقول
درخصوص پرونده كالسه 950362 مدنى 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 5 پالك 514 شش دانگ  
به شماره پالك ثبتى 3/420 اصلى ، بخش 12 حوزه ثبتى بابلسر پالك موردنظر توقيف كه 
به مســاحت 296/84 مترمربع به حدود اربعه شماال به طول 12/92 متر پى اشتراكى به 
قطعه 186 شــرقا به طول هاى 6/42 متر – 9/23 متر و 6/76 متر به قطعه 187 جنوبا 
بــه طول 9/49 متر بــه باقى مانده پالك اصلى و غربا اول به طــول 27,93 به قطعه 183 
دوم به طول 3,25 متر به كوچه فرضى ســوم به طول 2,25 متر به قطعه 185 داراى 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 پالك مشــروط به تخريب 
اعيانى احداث در پالك جنوبى و تخريب ديوار بلوكى پالك غربى مى باشــد فلذا ملك سهل 
البيــع نبوده معبر با معارض مى باشــد على رغم آن ارزش شــش دانگ پالك موصوف در 
وضعيــت فعلى به مبلــغ 593,680,000 يال قيمت پايه ارزيابــى گرديده كه مراتب فوق 
توســط كارشــناس رســمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و در تاريخ 97/12/20 
روز دوشنبه از ساعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى  
به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم 
نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده 
و مابقــى مبلــغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبيــن مى توانند پنج روز قبل از 
برگزارى مزايده به اجراى احكام مدنى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.

ضمنا.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

موضوع روش��ن بود و اکنون  بیشتر روش��ن شده ایران اگر پرونـــــده
قصد تولید سالح هس��ته ای را داشت چرا مذاکره 
کرد و به توافق رس��ید و فناوری هسته ای خود را 
تعطیل کرد؟! ایران می توانس��ت ب��ه فعالیت های 
هس��ته ای خود ادامه دهد و تحریم ها نیز همچون 

حال حاضر که توافق وجود دارد، باقی بماند.
اگر برای اروپا حفظ برجام یک موضوع امنیتی 
اس��ت، اما برای جمهوری اس��المی ایران از همان 
ابتدای مذاکرات هسته ای تاکنون، لغو تحریم های 

اقتصادی علیه جمهوری اسالمی بوده است.
لغ��و تحریم های اقتص��ادی علی��ه جمهوری 
اس��المی ایران احقاق حقی اس��ت که باید اعمال 
ش��ود، تحریم ه��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 گزارش های دوپهلوی آژانس بود 

که علیه ایران جوسازی شد.
اروپا پ��س از خ��روج آمریکا از برج��ام دلیل 
مان��دگاری در توافق هس��ته ای را امنیتی می داند، 
به واقع اتحادیه اروپ��ا ایران را همچنان یک خطر 

هسته ای تلقی می کند و اعتقاد دارد که اگر برجام 
از بین برود، ایران به سوی ساخت سالح هسته ای 

خواهد رفت.
اروپا همچنان سیاس��ت ایران هراسی را دنبال 
می کند و برای شدت دادن به آن موضوع هسته ای 
را نی��ز به میان می کش��د. اروپا خ��ود نیز می داند 
که توانمندی موش��کی و نظام��ی ایران برای دفاع 
از خود مقابل همه تهدیداتی اس��ت که از س��وی 

آمریکا و اسرائیل می شود.
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��رفت های 
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��المی 
از س��وی رژیم اس��رائیل را مطرح کرد که موضوع 

درستی اس��ت و تل آویو درپی حمله به جمهوری 
اس��المی ایران است و اگر تاکنون دست از پا خطا 
نکرده است، به خاطر وجود موشک های 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��ت های تکفیری وهابی در منطقه است، 
نقش آفرینی ایران بود که از گسترش داعش و دیگر 

گروه های تروریستی در منطقه جلوگیری کرد.
تص��ور کنید اگ��ر ایران در س��وریه و عراق به 
کم��ک دولت ه��ا و ملت های این دو کش��ور نرفته 
بود، آیا کش��ورهای دیگر نیت مبارزه با تروریست 
را داش��تند؟ همانگونه که در این س��ال ها نه تنها 
کمک��ی به کش��ورهای محور مبارزه با تروریس��م 

نکرده اند بلکه چوب الی چرخ آنها هم گذاشته اند 
و مانع تراشی کرده اند.

اما به نظر می رس��د که هنوز ب��ه این واقعیت 
دس��ت نیافته اند که اکنون نیز اگ��ر ایران بخواهد 
از نقش خود در منطقه بکاهد یقیناً تروریس��ت ها 

فرصت بازسازی خواهند یافت.
نتیجه بازسازی تروریست های تکفیری وهابی 
چه خواهد بود؟ درس��ت است که اروپا انگیزه خود 
را از برج��ام امنیتی می داند اما این انگیزه نباید به 
خاطر خطر هس��ته ای ش��دن ایران باشد، بلکه به 
خاط��ر خطرات دیگری که در منطقه وجود دارد و 

اروپا را هم تهدید می کند.
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��ت هایی است که 
در منطقه دنبال می کند. با داش��تن صدها کالهک 

هسته ای و عدم پایبندی به قوانین بین الملل آیا رژیم 
اسرائیل برای صلح منطقه و جهان خطرآفرین نیست؟ 
آیا رژیم س��عودی که زادگاه تروریست های 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 توطئه های زیادی برنامه ریزی شده است که 
نمونه ه��ای آن را میتوان نام برد، اما هیچ گاه 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��ته ای دارد، 
باید هزینه آن را نیز پرداخت کند. اروپا با وجود این 
که توانایی اجرای برج��ام را بدون آمریکا دارد، اما 

نمی خواهد هزینه ایستادن مقابل آمریکا را بدهد.
ادامه سیاس��ت کنونی اروپا نس��بت ب��ه ایران، 
نمی تواند ادامه داشته باشد، ادامه چنین روندی زیان 
بزرگی ب��ه جمهوری اس��المی وارد می کند. هزینه 
فایده معامله هسته ای تنها فایده برای اروپا و آمریکا 
داشته است. از این پس نباید در انتظار اجرای کامل 
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هرچند سـاحات )اینسـتکس( اخیراً ثبت شده 
اسـت، تاریخ دقیقی برای اجرای آن ذکر نشده 
اسـت و این موضوع هنوز نامشـخص است. آیا 
شما می دانید که این سازوکار چه زمانی دقیقًا یا 

حدوداً عملیاتی خواهد شد؟
اینس��تکس مطالب��ات و تعه��دات پرداختی 
برگرفت��ه از م��راودات تجاری میان ش��رکت های 
اروپایی و شرکت های ایرانی را ثبت و تهاتر خواهد 
کرد، به گون��ه ای 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 

شرکت های ایرانی را ثبت و تسویه نماید.
ایـده اولیه حمایت از منافع اقتصـادی ایران ذیل 
توافق هسـته ای به نظر می رسـید کـه مبتنی بر 
مقررات مسدودساز اتحادیه اروپا و علیه تحریم های 
یکجانبه آمریکا باشد. اما اینستکس کار خود را با 
پرداختن به ابعاد انسان دوسـتانه تجارت با ایران 
آغاز خواهد کرد که مشـمول تحریم های آمریکا 
نیسـتند. ایجاد مکانیزمی که از تجارت مشروع با 
ایران در مقابل تحریم های آمریکا حمایت نمی کند، 
چگونه می تواند معنادار باشد؟ آیا این سازوکار، در 
مراحل بعدی، تجارت تحریم  شـده را نیز پوشش 
خواهد داد؟ مهمتر اینکـه، این موضوع چه زمانی 

می تواند اتفاق بیفتد؟
مهم این است که سازوکارهای جدید را سریعاً 
ب��ه جریان بیندازیم. تمرکز اینس��تکس در مرحله 
اول ب��ر آن بخش هایی 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 می ش��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 می توانیم کار را پیش ببریم.
آیـا کشـورهای غیراروپایی قـادر خواهند بود 
در آینـده از ایـن سـازوکار بـرای تجـارت بـا 
ایـران اسـتفاده کننـد؟ آیـا کشـورهای دیگر 
)غیراروپایی ها( تمایلی برای انجام چنین کاری 

دارند؟ اگر جواب مثبت است، چه زمانی این امر 
می تواند محقق شود؟

اینکه با چه س��رعتی می توانی��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 می شود، به همین خاطر نباید وقت 
هدر دهیم و باید کارشناسان مان را واداریم تا ساختارها 

و فرآیندهای الزم را تکمیل و اجرایی کنند.
شـما تا چه حد اس پی وی و ساحات )اینستکس( 
را جدی قلمداد می کنید؟ برخی بر این باورند که 
اینها اقداماتی نمادین هستند تا ایران را متقاعد 
کنند که در توافق هسته ای بماند. آیا این درست 
است؟ آلمان در این زمینه تا چه حد جدی است؟

آلمان، فرانسه و بریتانیا مصمم هستند و همچنان 
در تالشند تا برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را 
که با قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت سازمان ملل 
به تصویب رس��ید، پابرجا نگ��ه دارند، از همین رو ما 
اینستکس را تأسیس کردیم که وظیفه اش تسهیل 
روابط تجاری میان ایران و اروپاس��ت و از این طریق 
مج��دداً 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 اروپایی مان 
مزایای اقتصادی پیمان هسته ای وین را حفظ کنیم، 
چراکه بر این باوریم که پایبندی به برجام برای همه 
طرف ه��ا خوب و مهم اس��ت، از ای��ن رو 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 به نمایندگی از آلمان حضور 
دارد، عالوه بر این، اینستکس توسط یک مدیر بانکی 

آلمانی باتجربه هدایت می شود.
سـاحات  درخصـوص  ایـران  در  بحـث  دو 
)اینسـتکس( وجود دارد. عده ای می گویند که 
اینستکس تصویب و تأیید نهایی اف.ای.تی.اف 
در ایـران را به عنوان یک شـرط یا پیش شـرط 
برای اجرای این سازوکار مطرح می کند. عده ای 
دیگر هم می گویند که این شـرط نیسـت بلکه 

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

بین المللی  اس��تانداردهای  بای��د  اینس��تکس 
درخصوص مبارزه و ممانعت از پولش��ویی و تأمین 
مالی تروریس��م را به ص��ورت صددرصد مورد توجه 
ق��رار دهد. این ام��ر برای جلب اعتماد و اس��تفاده 
بخش خصوصی از اینس��تکس اجتناب ناپذیر است، 
در واقع این امر باید برای همه روش��ن و مش��خص 
باشد. واقعیت این است که: بانک های طرف قرارداد 
با ش��رکت های اروپایی که ایران روی همکاری شان 
حس��اب کرده اس��ت خود را متعهد به توصیه های 
گ��روه ویژه اقدام مال��ی )اف.ای.ت��ی.اف( در زمینه 
مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
کرده اند، این بدان معناس��ت که پرداخت های آنها 
ب��رای معامالتی که از طریق اینس��تکس تس��ویه 
ش��ده اند تنها زمان��ی امکان پذیر اس��ت ک��ه امور 
شرکای تجاری ایرانی شان هم طبق استانداردهای 
بین المللی بررس��ی ش��ده باش��ند، به همین دلیل 
هم صحبت شرط و ش��روط نیست، این یک بحث 
انحرافی  است که با واقعیات همخوانی ندارد و ذهن 

مردم ایران را منحرف می سازد.
آیـا آمریکا می تواند اینسـتکس و اس پی وی را 
تحریم کنـد؟ اروپا چه ابتکار عمل هایی را برای 

مقابله با چنین تحریم های احتمالی دارد؟
اینس��تکس علیه هیچ کشوری نیست و هدف 
آن نی��ز نق��ض و ی��ا دور زدن تحریم ه��ای آمریکا 
نیست. اینستکس فقط می خواهد معامالت قانونی 
را امکان پذیر سازد. این ایده براساس قاعده دو حوزه 
مالی مستقل از هم شکل گرفته است. در اروپا پول 
تنها میان شرکت های اروپایی و در ایران فقط میان 

شرکت های ایرانی در جریان خواهد بود.
آیا اروپا با به تأخیـر انداختن اس پی وس، به دنبال 
خرید زمان در قبال ایران و توافق هسته ای است 
تا اینکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا 

را ببیند و سپس به نحو مقتضی به پیش رود؟
باور کنید ایجاد چنین مؤسسه ای برای تسویه 

وجوه دادوستدهای تجاری خصوصی، امری پیچیده 
و بسیار هزینه بر بود. ما می بایست در طرف اروپایی 
به توافق می رسیدیم و با سایر اعضای اتحادیه اروپا 
و خود اتحادیه هماهنگ می شدیم. به هر حال سه 
کشور اروپایی E۳ سهامداران اینستکس می باشند. 
ما با اینس��تکس از نظر سیاسی قدم به سرزمینی 
ناشناخته گذاشتیم. این تالش فوق العاده سیاسی 

را نباید دست کم گرفت.
سـفیر فرانسه در آمریکا، با اشاره به موضوعات 
غیربرجامـی، اخیراً در توییتی نوشـت که برای 

"ازسـرگیری این گفت وگوها ]با آمریکا[، ضمن 
تأکیـد مجـدد بـر پایبندی بـر برجـام آماده" 
هستند. آیا برنامه ای یا گفت وگوهایی بین اروپا 
و آمریـکا درخصوص برجام و سـایر موضوعات 
وجود دارد؟ اگر چنین اسـت، در چه شـرایطی 

این موارد می توانند اتفاق بیفتند؟
این طور نیست که برنامه هسته ای تنها نگرانی مان 
بوده باش��د. ما همواره به صورت خیلی ش��فاف بیان 
کرده ای��م که در بس��یاری از زمینه ه��ا اختالف نظر 
زیادی با هم داریم و این که باز هم از لحاظ سیاسی 
به هم نزدیک شویم تنها زمانی امکان پذیر است که 
بتوانیم راجع به همه موضوعات با هم صحبت کنیم. 
این چیزی ست که انتظار ماست و بیانیه مورد اشاره 

شما هم به همین امر اشاره دارد.
آیا اس پی وی و اینستکس می تواند ابتکار عملی 
فراتر از موضوع ایران باشـد، تا اینکه استقالل 
قبـال  در  را  اروپایـی  کشـورهای  اقتصـادی 

کشورهای دیگر از جمله آمریکا تقویت کند؟
اینس��تکس از طرف اروپایی و سازوکار مشابه  
ط��رف ایران��ی وظیف��ه خطی��ری به عه��ده دارند. 
اعتم��اد تنها زمان��ی به وجود می آی��د که هر دوی 
این س��اختارها به صورت کاماًل ش��فاف با یکدیگر 
کار کنند و تضمین نمایند که تنها دادوس��تدهای 
تجاری قانونی و براساس استانداردهای بین المللی 
م��راودات مالی صورت می گیرن��د، به همین خاطر 
کارشناس��ان آلمان��ی، فرانس��وی و بریتانیای��ی با 
کارشناسان ایرانی به صورت تنگاتنگی به تبادل نظر 
مشغولند تا با کمک هم فرآیندهای الزم را طراحی 
کنند. اما همه ما باید واقع بین باش��یم: این  ش��رط 
الزم هست، اما کافی نیست. اینستکس و سازوکار 
مش��ابه ایرانی آن می توانند فقط یک راهکار برای 
اقتصاد خصوصی باش��ند. آنها، یعنی ش��رکت های 
خصوصی در ایران و اروپا خودشان تصمیم خواهند 
گرفت که آیا مایل به تجارت با هم هس��تند یا نه. 
هیچ ک��س نمی تواند آنها را به تجارت مجبور کند. 
ولی ما مطمئنیم که اینس��تکس به ش��رکت هایی 
که برنامه های تجاری ش��ان تا به امروز به بن بست 
خورده اند، کمک خواهد کرد. ما همزمان با مقامات 
اقتصادی آلمان و اروپا برای توس��عه اینستکس در 

حال مذاکرات فشرده ای هستیم.

سفیر آلمان:
هدف اینستکس دور زدن تحریم های آمریکا نیست

انگیزه امنیتی برای اروپا در برجام

ایران دیگر نمی تواند امنیت اروپا را تأمین کند

در  آلمان  سفیر 
گـــو بیان گفت و با  تهران 

کشور  سه  اینکه 
اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا مصمم 
هستند که برجام را پابرجا نگه دارند، 
گفت که هدف سازوکار اینستکس نقض 

و دورزدن تحریم های آمریکا نیست.
از  بخشی  در  برشتولد  کلور 
را  اینستکس  ما  که  می گوید  مصاحبه 
تأسیس کردیم که وظیفه اش تسهیل 
روابط تجاری میان ایران و اروپاست و 
بر اراده و تالش  از این طریق مجدداً 
خود برای حفظ ضوابط اقتصادی برجام 
مهر تأیید زدیم. وی بر این باور است 

اینستکس علیه هیچ  که 
کشوری نیست و هدف 
یا  و  نقض  نیز  آن 
تحریم های  زدن  دور 

نیست.  آمریکا 
ینستکس  ا
می خواهد  فقط 
ت  مال معا
را  قانونی 
یر  ن پذ مکا ا

سازد.
متـــــــن 
کامل مصاحبه 
با  تسنیم 
را  برشتولد 

بخوانید.

نمای نزدیک


