
گروه دیپلماسی  دیپلماسی-کارش��ناس پرونـــــده گروه 
مسائل سیاس��ت خارجی گفت: سازوکار مالی که 
اروپا در قبال ایران به کار گرفته نس��بتا ضعیف و 
غیر کاربردی اس��ت و این سازوکار نمی تواند ایران 

را به حقوق قانونی خود از برجام برساند.
عباس ضیایی نیری گفت: بیش از اینکه به قابلیت 
و کاربرد حقیقی اینس��تکس بپردازیم در ابتدا باید 
ببینی��م س��از و کار به اصطالح مال��ی در واقعیت 
چیس��ت، در اوایل س��ال ۹۷ که ترام��پ خارج از 
عرف و به صورت یکجانبه از توافق هسته ای خارج 
شد، دولت های اروپایی همسو با اهداف خود وعده 
دادن��د تا با ایجاد س��ازوکاری، تجارت بین ایران و 
اروپا را در نقابل تحریم های ایاالت متحده در امان 

نگاه می دارند.
وی اف��زود: آنها نخس��ت ط��رح کانال وی��ژه مالی 
اس.پی.وی را ارائه نمودند ولی بعد از گذشت بیش 
از ۸ ماه و وقت کشی و قول های پی در پی در انتها 
و در بهمن ماه س��ال گذشته سازوکار دیگری را به 
عنوان بخش��ی از اس.پی.وی به نمایش درآوردند، 
در عبارتی س��اده تر اینکه این س��ازوکار جایگزین 
ط��رح قبلی ش��ده ب��ود و از آن با نام اینس��تکس 
یاد ش��د، یعنی ابزار پش��تیبانی مبادالت تجاری، 
اروپائیان با پیشنهاد این طرح وارد مرحله جدیدی 

از نجات برجام شدند.
وی بیان داش��ت: ثبت این به اصطالح س��از و کار 
اجرایی در فرانسه به معنی اعالم موجودیت سازوکار 
ویژه مالی اروپا برای تجارت با ایران اس��ت و بانک 
مرکزی ایران نیز باید همچون اروپایی ها ش��رکتی 
در ته��ران ایج��اد کند که طرف حس��اب مقابل با 
این شرکت باشد، بر همین اساس اوایل اردیبهشت 
ماه امسال شرکت سهامی خاص با عنوان سازوکار 
وی��ژه تجارت و تامین مالی ای��ران و اروپا اس.تی.
اف.ای یا نهاد متناظر اینس��تکس به ثبت رس��ید، 
حال باید توجه داشته باش��یم اینستکس در واقع 
بانک نیس��ت و یک شرکت تسویه حساب مالی به 
شمار می آید و به عبارت ساده تر این شرکت وظیفه 
تس��ویه حساب بین شرکتهای ایرانی و اروپایی که 
قص��د ص��ادرات و واردات به یک��ی از دو مقصد را 
دارند به عهده خواهد گرفت و موسسه ای است که 
ای��ن اجازه را میدهد که بدون انجام مراودات مالی 
بین ای��ران و اتحادیه اروپ��ا تجارت ها همچنان بر 
قوت خود باقی بمانند به این شکل که یک شرکت 
ایران��ی تولیدات خود را ب��ه اروپا صادر و در مقابل 
اعتباری به دس��ت می آورد که ان شرکت و یا یک 
واردکننده ایرانی دیگر می تواند از آن برای واردات 
کاال از اروپا به ایران استفاده نماید بدون آنکه پولی 

بین دو طرف مورد تبادل قرار گیرد.
به باور ضیایی نیری؛ همین سازوکار نیز به همین 
شکل برای صادرکنندگان و واردکنندگان اروپایی 
نیز می تواند مورد اس��تفاده قرار گی��رد، یعنی در 
نتیج��ه این س��ازوکار قرار نیس��ت ای��ران پولی را 
دریافت کند، م��واد و کاالهای صادراتی خود را به 
کشور های اروپایی می دهد و در مقابل از آنها اقالم 
مورد نی��از خود را دریافت می کن��د، حال باید در 

نظ��ر بگیریم که این س��از و کار در صورت نهایی 
ش��دن و اجرای ان در مرحله نخست روی مبادله 
مواد غذایی و محصوالت کشاورزی همچنین دارو 
و تجهیزات پزش��کی متمرکز خواهد بود، و سران 
سه کشور ارائه دهنده این طرح اعالم داشته اند که 
کشورهای دیگر نیز در صورت تمایل قدر خواهند 

بود در ادامه مسیر وارد اینستکس شوند.
این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارج��ی بیان 
داش��ت: اما نکته  ای که بایس��تی قاب��ل توجه قرار 
گیرد ابهامات و ایرادات این س��ازوکار مالی است، 
برخی این طرح را کانال مالی مختص س��ه دولت 
اروپایی و ایران می دانند اما، در عین  حال س��ران 
این کشورها اینستکس را سازوکاری برای استفاده 
همه کش��ورهای اروپایی معرف��ی می کنند و عدم 
حضور دیگر کش��ورها از جمله چین و روس��یه که 
از ش��رکای اس��تراتژیک ما و تقریبا در یک جبهه 
سیاس��ی ق��رار داری��م در ش��روع راه ان��دازی این 
س��ازوکار باعث ش��ده تا در مورد کالبد حقیقی ان 

تردیدهایی ایجاد شود.
وی گفت: همچنین تمرکز این مکانیس��م بر غذا و 
دارو و عدم تحویل پول به کش��ور از دیگر ایراداتی 
اس��ت که برای اینستکس به ش��مار میآید به این 
دلی��ل که مبادالت غذا و دارو تا پیش از راه اندازی 
ای��ن کان��ال نی��ز از مس��یرهای مختل��ف صورت 
می گرفت، عالوه بر آن این س��ازوکار می بایس��ت 
در چارچوب قوانین مربوط به شفافیت مالی عمل 
کند و از این رو ممکن اس��ت، ایران را به اجبار به 
پذی��رش و تصویب اف.ای.تی.اف س��وق دهد و در 
صورت عدم تصویب و اجرای آن  توس��ط کشور به 
وعده های خود برای ایم��ن کردن تجارت با ایران 

پایبند نبوده و اینستکس را متوقف کنند.
ضیایی نیری اظهارداشت: در صورتی که این سامانه 
عمال هیچ ارتباط و ش��باهت ذاتی به مکانیسم های 
بانکی ندارد و قاعدتا یک سامانه تهاتری محدود به 
غذا و اقالم پزشکی است و تحریم هایی که اروپایی ها 
در برجام متعهد به برداش��ته شدن آنها شده اند، با 
وجود این سیاس��ت رفع نخواهد شد، اینستکس به 
نوعی صاح��ب تصمیم  گیری اس��ت چرا که تحت 
کنترل دولت هایی است که در حقیقت از همپیمانان 
تحریمی آمریکا بر علیه ایران هستند؛ بدین منظور 
ک��ه قادر خواهند بود اصال��ت یک یا چند مبادله را 
تایید نکنند، در نتیجه امکان دارد اینستکس اجازه 
خری��د برخی اقالم را به کش��ورمان ندهد و مجددا 
محدودیت هایی در مبادالت را با استدالل و منطق 

خود برای ایران وضع کند.
وی افزود: این سیستم مراقبت خواهد کرد ایران 
کااله��ای در لیس��ت تحریم را خری��داری نکند 

و در ص��ورت خری��د این نوع 
کااله��ا ب��ه دس��ت نهادها و 
اش��خاص تحریم شده نرسد، 
ج��دا از این معضالت یکی از 
اینس��تکس  معایب  بارزترین 
ع��دم تضمی��ن خری��د نفت 
ایران اس��ت، اروپایی ها با این 
سیاس��ت ثابت کردند که در 

زمین��ه تحریم حت��ی اگر در کنار ای��االت  متحده 
نباشند به هیچ وجه در مقابل او هم قرار نخواهند 
گرفت و تا مبص��ر کالس اجازه خرید نفت به آنها 
را نده��د، این دولت ه��ا نفت ای��ران را خریداری 

نخواهند کرد.
وی بیان داشت: یکی از مهم ترین بند های موجود 
در بیانیه س��ه کش��ور اروپایی، مجبور کردن ایران 
به تعهدات برجامی خود اس��ت، در حالی که گویا 
حافظه آنها ی��اری نمی کند که این آمریکا بود که 
با بدعهدی همیش��گی از برجام خارج شده و آنها 
نیز ب��ه یک دهم از تعهدات خود عمل نکردند اما، 
از ایران می خواهند همچنان به این سند بی ارزش 
متعهد باش��د، از مضرترین مش��کالت  اینستکس 
ایج��اد امید کاذب اس��ت و نش��انه های آن هم در 
حال هویدا ش��دن است، ایران سالهاست که فریب 
وعده های توخالی غرب را خورده و تا این امیدهای 
حبابی وجود دارد نمی توان تصمیمات درس��ت در 

تمام  مسائل بویژه اقتصادی اتخاذ کرد.
ضیایی نیری گف��ت: اتحادیه اروپا در پایان خرداد 
ماه اعالم داش��تند مقام های بلندپایه این اتحادیه 
و اعض��ای برج��ام درب��اره چگونگ��ی برخ��ورد با 
مش��کالت ناشی از خروج امریکا از توافق هسته ای 
و بازگردان��دن تحریم ه��ا علیه ای��ران به گفت وگو 
خواهند پرداخت، وضعیت کنونی را از سخت ترین 
شرایط می پندارند و اظهار می دارند تمرکزشان بر 
این است که توافق هس��ته ای را زنده نگه دارند و 
اج��رای کام��ل ان را حفظ کنند ک��ه این هم جز 
همان وقت کشی های همیش��گی است که پایانی 
ندارد، آنه��ا معتقدند این س��ازوکار آماده اجرایی 
ش��دن است و انتظار دارند که ایران با این وعده ها 
و گوش��ه چشم های بی فرجام به اجرای تعهداتش 
پایبند باش��د، در حالی که قرار این نبود و در واقع 
انچه دادیم در مقابل انچه که دریافت کردیم مثال 
کوه در برابر کاه است، و می بینیم که در تازه ترین 
اقدامات خصمانه امریکا تحریم های جدیدی علیه 
ایران ش��کل گرفت��ه و برخی از مقامات کش��ور را 
نش��انه گرفته اس��ت که این تحریم ه��ا نیز ذره ای 
اثر و ارزش نخواهد داش��ت چرا که ایران  اسالمی 
چهار دهه اس��ت که با این گربه رقصانی ها دس��ت 
و پنج��ه ن��رم می کند و ای��ن  تحریم ه��ا فقط بار 
دیگ��ر ذات حقیقی غرب را نمایان می کند، ترامپ 
اعالم داشته خواس��تار مذاکرات بدون پیش شرط 
با ایران برای رس��یدن به توافق تازه ای اس��ت و 
ب��ا توئیت نگاری ه��ای خ��ارج از ع��رف 
دیپلماسی س��عی در ایجاد فضاهای 
جدید برای فرار از تنگناها و مشکالت 
ناشی از تصمیمات نابخردانه خود و 

اتاق فکر صهیونیستی است.
این کارشناس مس��ائل سیاست 
خارجی تصریح کرد: از طرفی 
امریکا س��عی کرد با ایجاد 
تن��ش و ماجراجویی در 
فارس  خلی��ج  منطقه 
از  گمانه زنی های��ی 
وقوع درگیری نظامی 

بی��ن دو طرف را پدیدار س��ازد و به ش��کلی ایران 
را مج��اب به مذاک��ره نماید که در انه��دام پهباد 
جاسوس��ی خود پاس��خ دن��دان ش��کنی از ایران 
دریافت کرد و مطمئنا به این نتیجه رسیده که در 
صورت کوچکترین  اقدامی خلیج فارس گورس��تان 
آنها خواهد شد و منافع انها به مانند آتالنتیس در 

صفحه روزگار محو خواهد شد.
مقام��ات کش��ورمان با کاهش تعه��دات در برجام 
علنا هش��دار داده ان��د این کاهش تعه��دات ادامه 
پی��دا خواهد کرد مگر آنکه مناف��ع ایران از برجام  
تامی��ن به رور کامل تامین ش��ود ب��ا اینحال وزیر 
خارجه فرانس��ه در نطقی اعالم کرد ایران با نقض 
تعهدات خود در چارچوب توافق هسته ای مرتکب 
خطای جدی خواهد ش��د و چنین اقدامی پاسخی 
نادرس��ت به فش��ارهای ایاالت متحده علیه تهران 
است و همین موضع گیری ها می تواند اثبات کننده 
این مس��ئله باش��د که حتی اگر اروپائیان به اجبار 
بندهایی از منافع ایران در برجام را در دستور کار 
قرار دهند چه به واسطه اینستکس و چه سازوکار 
دیگ��ر مطمئن��ا نمی تواند به طور کام��ل و دائمی 

خواسته های کشور را تامین کند.
وی خاطرنش��ان کرد: بعید اس��ت این سازوکار با 
وجود تحریم های گس��ترده امری��کا در حوزه های 
مختلف فرجام مناس��بی را داش��ته باشد، مقامات 
کش��ور گرچه با تاخیر اما، به درستی و تصمیم به 
جا در کاهش پل��ه ای تعهدات در واقع می خواهند 
تا به طرف های اروپایی برجام یعنی بریتانیا فرانسه 
و آلم��ان اعالم کنند ضرورتی در پایبندی ایران به 
این سند وجود ندارد و زمانیکه منافع کشور تامین  
نش��ده نیازی نیس��ت آنها هم خواب آرامی داشته 
باش��ند گرچه ما اعالم داشته ایم هیچ گاه به دنبال 
س��الح هس��ته ای نبوده و نخواهیم بود و این یک 
سیاس��ت کم در برابر کم است و هیچ دولتی قادر 
نخواهد بود ب��ا لفاضی و یا بیانیه های تلویزیونی از 

انجام تعهدات خود شانه خالی کند.
وی در پای��ان گفت: مکانیزم��ی هم که اروپا به این 
منظ��ور در نظر گرفته اس��ت نس��بتاً ضعیف و غیر 
کاربردی اس��ت و این سازوکار نمی تواند ایران را به 
حقوق قانونی خود از برجام برس��اند، البته شرکای 
برجام تاکنون طرف تهران را گرفته و واشنگتن در 
این میان به طرز غیرمعمولی منزوی شده است اما، 
این انزوا اثر مثبتی برای ما نخواهد داش��ت چرا که 
ذات این  تقابل اروپ��ا در برابر آمریکا مصداق بارز با 
گرگ دنبه می خوره و با چوپان گریه می کند است، 
در صورتی که پایبندی ای��ران به تعهدات برجامی 
تاکن��ون در گزارش های رس��می متوالی از س��وی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته ای 
ایران تأیید ش��ده است دیگر کشور نیازی به اثبات 
نیت ش��فاف خود ندارد اما، اتالف وق��ت و بازی با 
زمان  از سوی دولت های اروپایی به مرحله ای رسید 
که اقدامی جدی و عملی را از ایران  ش��اهد باشند و 
آنها نیز باید دریابند که یا وعده هایی که دادند عملی 
کنند یا به انتظار بنشینند و نظاره  گر دوران جدیدی 
باشند که جز پشیمانی برای غرب و آمریکا و نوکران 

منطقه ای آنها ثمره دیگری نخواهد داشت.
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تناقض گویی ترامپ در مورد ایران 
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی 
فاکس نی��وز ضمن تک��رار ادعا های همیش��گی خود 
درباره ایران، در ژس��تی عوام فریبانه خواستار مذاکره 

با تهران شد.
دونالد ترامپ با اش��اره به ادعای اخیرش درباره صدور 
دس��تور لغو حمل��ه نظامی به ایران پس از س��رنگونی 
پهپ��اد گلوبال ه��اوک در تنگه هرمز ب��ار دیگر ضمن 
تعریف و تمجید از خود تهران را تهدید کرد. ترامپ در 
این مصاحبه مدعی شد این تصمیِم او اعتبار بزرگی را 
برایش در میان آمریکایی ها به ارمغان آورده است.وی 
در ادامه مصاحبه با تاکر کارلسون مجری شبکه فاکس 
نیوز، که از مخالفان جدی مواضع جان بولتون مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید است، مدعی شد این اعتبار به 
این معنی است که او حاال در موقعیتی قرار گرفته که 
اگر اتفاقی بیافت��د، می تواند کار های بدتر از آن انجام 
دهد.  هرچن��د بالفاصله ابراز امی��دواری کرد که این 
اتف��اق نیفتد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه تکرار کرد 
خواهان جنگ با ایران نیس��ت اما بالفاصله گفت نباید 
به تهران اجازه دهیم به سالح هسته ای دست یابد. او 
گفت: ما خواهان صلح هس��تیم؛ اما تهران نباید سالح 

هسته ای داشته باشد.  باشگاه خبرنگاران

درخواست ماکرون از ایران 
 رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه به زودی گام هایی 
برای اطمینان از پایبن��دی ایران به برجام برمی دارد، 
گفت تهران باید بدون تأخیر ذخایر اورانیوم خود را به 

سطح معین در برجام برگرداند.
امانوئ��ل ماک��رون در بیانیه ای که کاخ الیزه منتش��ر 
کرده، تعهد فرانس��ه به برجام را یادآور شده و از ایران 
خواس��ته است که بدون هرگونه تأخیری این تجاوز از 
س��قف برجام را به عقب بازگرداند و ضمنا از اقدامات 
بیش��تری که تعهدات هسته ای این کشور را زیر سؤال 
می برد، خودداری کند. وی افزود: در روزهای پیش رو 
گام هایی برمی دارم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران 

تعهداتش را اجرا می کند.  ایرنا  

اخبار

باید مصونیت  اروپا  کافی نیست  اینستکس 
ایران از تحریم را تضمین کند

قائم  مقام پیشین وزارت امور خارجه درباره اینستکس 
گف��ت: مجموعه مالحظات سیاس��ی و اقتصادی به ما 
دیکته نمی کند که اینستکس راه حل مشکل و راه حل 

برون رفت ما از تحریم است.
علیرضا شیخ عطار درباره راه اندازی ضمنی اینستکس 
مق��ارن با پای��ان ضرب االجل 60 روزه کش��ورمان به 
اروپایی ه��ا درخص��وص برجام و اینکه آی��ا این کانال 
مال��ی می تواند نیازه��ای ما را برطرف کن��د؟، گفت: 
درب��اره اینس��تکس ک��ه در طول نزدیک به یکس��ال 
گذش��ته تعریف ش��ده، جدای از اینکه ما می خواهیم 
اق��دام متقابلی را در مهل��ت 60 روزه انجام دهیم؛ از 
همان ابتدا هم کارشناسان معتقد بودند که اینستکس 
پاسخگوی مشکالت تحریمی ما که به صورت یکجانبه 

از سوی آمریکا برقرار شده نیست.
وی افزود: به عبارت دیگر گرچه اروپایی ها ظاهرا در این 
تحریم ش��رکت ندارند و حتی برای اثبات سخن خود 
دس��ت به این ابتکار عمل زدند ولی این ابتکار عمل با 
توجه به واقعیت های سیاسی و نظام بانکی بین المللی، 
نمی تواند پاسخگوی ما باشد. زیرا اوال این یک حساب 
بانکی اس��ت، گرچه آن را به ش��کل بانک قرار دادند و 
یک مدیر هم برایش تعریف کردند ولی این یک حساب 
بانکی است که همان محدودیت هایی که توسط آمریکا 
به صورت یکجانبه بر هر حساب بانکی دیگری تحمیل 

شده، می تواند بر این هم تحمیل شود.
این تحلیلگر مس��ائل بین الملل��ی در ادامه تصریح کرد: 
اینس��تکس را مجموعه ای از بانک های اروپایی درس��ت 
کردن��د و آمریکا تهدید هم کرده اس��ت؛ نه اینکه فقط 
حرف کارشناسی باش��د بلکه تهدید کرده بانک هایی را 
که در اینستکس هستند در صورتی که خالف اقدامات 
تحریمی آمریکا کاری انجام دهند، تحریم می کند و یا با 
آنها  برخورد یا جریمه اعمال می کند. در طول حدود ۷ 
س��ال اخیر که ما با این دوره های تحریم های سخت که 
چه به صورت یکجانبه از س��وی آمریکا و چه به صورت 
چندجانبه بوده که کشورهای دیگر هم در آن مشارکت 
داشتند انجام داده است، بنابراین یک کانال مالی معمولی 

تضمین الزمی برای مصونیت از تحریم ها نیست.
ش��یخ عطار خاطر نش��ان کرد: با اع��الن مواضعی که 
ترامپ هم کرده که تقریبا صریح هم هس��ت که آمریکا 
قصد جنگ ندارد زیرا موقعیتش برای جنگ مناس��ب 
نیست اما قصد فشار اقتصادی دارد برای اینکه تغییرات 
حاکمیتی در کش��ور ما و تحری��ک مردم به ریختن در 
خیابان ه��ا ایجاد کند، بنابراین آمری��کا نمی آید با یک 
اقدام اروپا دست از سیاست کلی خود بردارد. تجربه هم 
نش��ان داده اروپا هم فعال در شرایط اینکه مقابله جدی 
با آمریکا کند و در مقابل استراتژی های آمریکا مخالفت 

صریح و شدید داشته باشد، نیست.  تسنیم 

از نگاه دیگران 

باید با فشار حداکثری ایران را به پایبندی 
به تعهداتش وادار کرد

وزیر مشاور دولت عربستان سعودی در امور خارجی به کشورهای جهان توصیه 
کرد با اعمال فشار حداکثری، ایران را به پایبندی به توافق هسته ای وادارند.

عادل الجبیرگفت: به اعتقاد ما، باید با اعمال فشار حداکثری، ایران را به پایبندی 
به تعهداتش واداشت.وی افزود: ما همچنین اعتقاد داریم که ساز و کار بازرسی های 

این توافق باید سختگیرانه تر شود.اظهارات این مقام سعودی در حالی مطرح می شود 
که ریاض همواره از منتقدان توافق هس��ته ای با ایران بوده و در دو س��الی که از دولت 
»دونالد ترامپ« در آمریکا می گذرد، همواره از اعمال تحریم های بیشتر علیه مردم ایران 
و همچنین خروج واشنگتن از توافق هسته ای حمایت کرده است. اردیبهشت ماه امسال 
در س��الگرد خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای، جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد 

بخشی از تعهدات خود در برجام را به حالت تعلیق درمی آورد.  مهر

واکنش پامپئو به عبور ذخایر اورانیوم ایران از 300 کیلوگرم
وزی��ر امور خارجه آمریکا به عب��ور ذخایر اورانیوم ایران از 300 کیلوگرم واکنش 
نش��ان داد و گفت که ایران گام های جدیدی را برای پیش��برد بلندپروازی های 

هسته ای خود برداشت.
مایک پامپئو در بیانیه ای که وزارت خارجه آن را منتش��ر کرد مدعی ش��د: رژیم 

ایران گام های جدیدی را برای پیش��برد بلندپروازی های هسته ای خود برداشت. 
یک بار دیگر، رژیم از برنامه هس��ته ای خود ب��رای باج خواهی از جامعه بین المللی و 

تهدید امنیت منطقه ای اس��تفاده می کند. پامپئو در ادامه مدعی ش��د: به حامیان ارشد 
تروریسم جهان اجازه داده نخواهد شد اورانیوم را در هر سطحی غنی کنند.

وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده است: »در هیچ توافق هسته ای نباید 
به رژیم ایران اجازه غنی سازی در هیچ سطحی داده شود.گفتنی است؛ تاکنون اروپا به 

هیچ کدام از تعهدات خویش در قبال برجام عمل نکرده است.  فارس 

افزایش ذخایر اورانیوم ایران نتیجه اعمال تحریم های آمریکاست
نماینده دائم روس��یه در س��ازمان های بین المللی در وین یادآور ش��د، افزایش 
ذخایر اورانیوم غنی س��ازی ش��ده در ایران نقض برجام نیست، هرچند انحراف 
از تعه��دات داوطلبانه تهران اس��ت و واقعیت این اس��ت که ای��ن اقدام نتیجه 
تحریم های آمریکاست.میخائیل اولیانوف یادآور شد: در حال حاضر حجم ذخایر 

اورانیوم غنی س��ازی شده با غنای کم در ایران به بیشتر از 300 کیلوگرم رسیده 
اس��ت. این مس��ئله انحراف از تعهدات داوطلبانه ای اس��ت که جمهوری اسالمی در 

چارچوب برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( بر عهده گرفته بود، ولی این مس��ئله به 
هیچ وجه نقض توافق هس��ته ای  یا تالش برای تولید س��الح هسته ای به شمار نمی رود. 
آژان��س بی��ن المللی انرژی اتمی پس از اعالم مقامات تهران تایید کرد که این کش��ور 
میزان ذخایر اورانیوم غنی س��ازی شده خود را به بیش از 300 کیلوگرم رسانده است. 

  صداوسـیما 

سرنوشت اسداهلل اسدی دیپلمات بازداشت شده ایرانی 
در ابهام:

 وزارت خارجه برای دیپلمات خود چه کرد؟
با گذش��ت ی��ک س��ال از دس��تگیری و  زندانی ش��دن دیپلمات ایران در بلژیک، راهبـــــرد
وزارت خارج��ه هن��وز اقدامی ب��رای آزادی وی نکرده و حتی 
دادگاه��ی برای رس��یدگی به آنچه پلیس بلژی��ک ادعا کرده، 

برگزار نشده است.
11 تیرماه س��ال 13۹۷ اسداهلل اسدی دیپلمات ایرانی سفارت 
جمهوری اس��المی در اتریش، درحالی که ایام تعطیالت خود 
را در نزدیکی ش��هر آش��افنبورگ واقع در ایال��ت بایرن آلمان 

می گذراند، با حکم جلبی که توس��ط دولت بلژیک در اتحادیه 
اروپا صادر شده بود دستگیر شد.

20 تیرماه س��ال گذشته، دادس��تانی کل آلمان مدعی شد که 
وی به یک زوج س��اکن در آنتورپ در بلژیک س��فارش داده تا 

میتینگ ساالنه منافقین را منفجر کنند.
بعد از دستگیری اسدی که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش 
بود، دولت این کشور با لغو مصونیت دیپلماتیک موجب شد تا 
آلمان وی را به بلژیک مسترد کند و اکنون یک سال است که 

در زندانی در این کشور به سر می برد.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در اولین واکنش به 
این دس��تگیری، در توئیتی نوشت "چقدر جالب: همین که ما 
سفر در س��طح رئیس جمهور را به اروپا آغاز کردیم، )گزارشی 

منتشر شد که( ظاهراً عملیاتی ایرانی اتفاق افتاده و توطئه گران 
آن دستگیر ش��ده اند. ایران صراحتاً هرگونه خشونت و ترور را 
در هر جایی که باش��د محکوم کرده و آمادگی دارد تا با همه 
طرف های ذی نفع برای پرده برداش��تن از چیزی که یک طرح 

شیطانی عملیات فریب است، همکاری کند."
بهرام قاس��می س��خنگوی وقت وزارت خارجه نی��ز اعالم کرده 
بود. جمهوری اس��المی موضوع اس��ترداد این دیپلمات خود را 
دنبال می کند. دولت آلمان به واقعیت ها وقوف کامل پیدا کند و 
دیپلمات مزبور تبرئه و به ایران عودت داده شود. سفرای بلژیک 
و فرانسه و کاردار سفارت آلمان نیز همان زمان برای ابالغ مراتب 

اعتراض جمهوری اسالمی به وزارت خارجه فراخوانده شدند. 
گروهک منافقین )سازمان مجاهدین خلق( که قریب 12 هزار 

نفر را در طول 4 دهه گذشته در ایران ترور کرده و به شهادت 
رس��انده اند، هرس��اله میتینگی در فرانس��ه دارند که با حضور 
برخی ش��خصیت های سیاسی آمریکا و اروپا که از قدرت کنار 
رفته اند برگزار می ش��ود و برای ش��لوغ کردن این گردهمایی، 
بی خانمان ها یا دانشجویان کشورهای اروپای شرقی را با وعده 

پول و غذا یا سفر به فرانسه به آنجا می آورند.
درواقع از تابس��تان س��ال گذش��ته تا امروز، بج��ز چند مورد 
اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی، موضع خاصی از سوی 

وزارت خارجه در این باره اتخاذ نشده است.
13 اس��فند ۹۷، به��رام قاس��می )س��خنگوی وق��ت وزارت 
امورخارجه( در نشس��ت خب��ری اعالم کرد: ای��ن موضوع در 

دستور کار کشور قرار دارد.  تسنیم 

آگهى مزایده هاى عمومى 

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

دوم
ت 
نوب

شهردارى کاشان

شهردارى کاشان در نظر دارد نسبت به واگذارى تعدادى از امالك خود به شرح جدول ذیل مطابق اسناد و مدارك منضم از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقوقى و حقوقى واجد شرایط اقدام نماید.

*مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/04/20 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/04/22 و بازگشایى پاکات در مورخ 98/04/23 مى باشد.
- مبلغ سپرده شرکت در مزایده  طبق جدول مذکور و بصورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در وجه شهردارى کاشان مى باشد.

- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد گردید. 
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.
تلفاکس: 55440055(031)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده شرح مزایدهشماره آگهى

140/000/000 ریالفروش یک باب مغازه تجارى شهردارى واقع در نبش بلوار شهید معمار98/40

100/000/000 ریالفروش یک قطعه (قطعه شماره 5) زمین ملکى شهردارى واقع در میدان شهیدان زارع ، پشت تعمیرگاه واجدى98/42

135/000/000 ریالفروش سرقفلى یک واحد (واحد شماره 29) واقع در زیرزمین مجتمع تجارى و ادارى بهشت نبش میدان جهاد98/43

102/000/000 ریالفروش سرقفلى یک واحد (واحد شماره 40) واقع در زیرزمین مجتمع تجارى و ادارى بهشت نبش میدان جهاد98/44

35/000/000 ریالفروش یک قطعه (قطعه شماره 89) زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار قطب راوندى روبروى ورزشگاه رفاه کارگران98/45

35/000/000 ریالفروش یک قطعه (قطعه شماره 90) زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار قطب راوندى روبروى ورزشگاه رفاه کارگران98/46

35/000/000 ریالفروش یک قطعه (قطعه شماره 108) زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار قطب راوندى روبروى ورزشگاه رفاه کارگران98/47

کارشناس مسائل سیاست 
خارجی:

سازوکار 
مالی اروپا، 
ایران را به 

حق قانونی 
در برجام 

نمی رساند

رویترز:
 اروپا فعال قصد ندارد سازوکار اختالف برجام را فعال کند

بنابر اعالم خبرگزاری رویترز، س��ه کش��ور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس فعال  رسـانه سازوکار اختالف برجام موسوم به مکانیزم ماشه را فعال نمی کنند.بـازي 
دیپلمات های فرانس��ه، آلمان و انگلیس اعالم کردند علی رغم آخرین اخباری که تهران درباره توافق 
هس��ته ای اعالم کرده مبنی بر اینکه ایران از س��قف ذخایر اورانیوم غنی ش��ده خود عبور کرده است، 
پاریس، برلین و لندن در این مرحله در نظر ندارند سازوکار اختالف برجام )موسوم به مکانیزم ماشه( 
را فعال کنند. مکانیزم ماشه بندی از توافق هسته ای بوده و منجر به اعمال مجدد تحریم های سازمان 

ملل علیه ایران می شود.
یادآور می شود، یک سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای ایران و همچنین ژست های 
عوام فریبان��ه مقامات این کش��ور مبنی بر آمادگی گفت وگو با ایران همزمان با فش��ار های تحریمی و 
همچنین بدعهدی طرف های دیگر برجام به ویژه کش��ور های اروپایی، سرانجام حسن روحانی، رئیس 
جمهور کش��ورمان 1۸ اردیبهش��ت سال جاری در پاس��خ به این گونه اقدامات، از توقف فروش مازاد 
اورانیوم غنی شده و آب سنگین خبر داد. بر این اساس، ایران محدودیت های مربوط به ذخیره سازی 
آب سنگین و اورانیوم غنی شده را رعایت نخواهد کرد. در عین حال، یک منبع آگاه ضمن تأیید عبور 
ذخای��ر اورانیوم ایران از 300 کیلوگرم اعالم کرد که بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی بعد از توزین 
روز چهارش��نبه هفته گذش��ته )پنجم تیر ماه(، مجددا وزن تولید مواد غنی شده ایران را اندازه گیری 

کردند. باشگاه خبرنگاران


