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محکومیت شورای اروپا با شکایت یک 
شرکت ایرانی

ش��عبه عمومی دیوان دادگس��تری اروپ��ا در حکمی 
درخصوص پرونده ش��کایت ش��رکت فولمن از شورای 

اروپا به نفع این شرکت رای داد.
شرکت فولمن از جمله نخستین شرکت هایی  بود که 
به بهانه مشارکت در ساخت تاسیسات هسته ای و ذیل 
سیاس��ت امنیتی و خارجی مش��ترک اروپا در لیست 

تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت.
بر اساس گزارش نورنیوز، کلیه اموال و دارایی های مربوط 
به این شرکت بر اساس تصمیم ۴۱۳ شورای اروپا و آیین 
نامه اجرایی ۶۶۸ سال ۲۰۱۰ نیز مسدود شده بود. حکم 
صادر شده از سوی دیوان دادگستری اروپا در تاریخ ۳۰ 
سپتامبر ۲۰۱۹ )هشتم مهرماه ۹۸( در روزنامه رسمی 

اتحادیه اروپا منتشر شده است.  ایسنا

 تقویت مناسبات دو جانبه 
ایران و گرجستان

سفیر جمهوری اسالمی ایران در گرجستان با ایراکلی 
قریباش��ویلی وزی��ر دف��اع جدید گرجس��تان دیدار و 

گفت وگو کرد.
در این دیدار طرفین بر روابط دوس��تانه دو کش��ور و 

اهمیت ثبات و امنیت منطقه تأکید کردند.
سید جواد قوام شهیدی سفیر کشورمان در این دیدار 
انتصاب ایراکلی قریباشویلی به این سمت را تبریک و 
بر اهمیت تقویت مناس��بات دوجانبه و منطقه ای فی 

مابین تاکید کرد. 
همچنین در این دیدار عباداهلل مختاری وابسته نظامی 
کشورمان در گرجس��تان با ابراز خرسندی از انتصاب 
وزیر دفاع جدید گرجس��تان، پی��ام تبریک وزیر دفاع 

کشورمان خطاب به وی را تقدیم کرد.  مهر 

اخبار

 ایران استفاده از زور علیه کشورها
 به بهانه مبارزه با تروریسم را رد کرد

نمایندگی ایران در س��ازمان ملل متحد به نمایندگی 
از جنبش عدم تعهد، تروریسم را در تمامی اشکال آن 
محکوم کرد و گفت مبارزه با تروریس��م نباید بهانه ای 
برای استفاده از زور علیه کشورها شود. علی نسیم فر 
ادامه داد: این اقدام از س��وی هر کس��ی و در هر کجا 
باش��د بدون توجه ب��ه قربانی��ان آن و دخالت یا عدم 

دخالت دولت ها با توجیه یا ناموجه، محکوم است.
نماینده ایران در کمیته ششم اضافه کرد: جنبش عدم 
تعهد بار دیگر تاکید می کند که اقدامات تروریس��تی 
ی��ک نقض آش��کار در قوانی��ن بین الملل��ی، از جمله 
حقوق بین الملل بشردوس��تانه و حقوق بش��ر به ویژه 
حق زندگی اس��ت که باعث عدم برخورداری کامل از 

حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم می شود.
نس��یم فر تاکید کرد: چنین اقداماتی، تمامیت ارضی 
و ثبات کش��ورها و همچنین امنی��ت ملی، منطقه ای 
و بین الملل��ی را به خطر می اندازد. بی ثبات س��اختن 
دولت های مش��روع یا قانون اساس��ی حاکم و وحدت 
سیاس��ی دولت ها، بر ثب��ات ملت ها و پایه و اس��اس 
جوامع تأثیر می گذارد و بر توسعه اقتصادی و اجتماعی 
پیامدهای مخرب دارد که باعث ویرانی زیرساخت های 
فیزیکی و اقتصادی کشورها می شود.  صداوسیما 

از نگاه دیگران 

اروپا از فرو ریختن سازه برجام استقبال نمی کند
کارشناس مسائل اروپا گفت: اروپا در برجام می ماند تا تبعات سیاسی، اجتماعی 

و امنیتی فروپاشی این توافق جلوگیری کند.
نص��راهلل تاجیک در رابطه با خروج اروپا از برجام، اظهار کرد: به عقیده من اروپا 
از لحاظ حقوقی مش��کلی برای خروج از برجام ن��دارد، اما اروپا از نظر محتوایی 

و سیاس��ی عالقمند نیست که سازه برجام فرو بریزد، چراکه می داند با خروجش 
ایران هم انگیزه ای برای ماندن در این توافق ندارد.

او اف��زود: اروپ��ا عالقه دارد که در برج��ام بماند تا تبعات سیاس��ی، اجتماعی و امنیتی 
فروپاش��ی توافق هسته ای همچنین اثراتی که از مس��ائل خلیج فارس، نفت، خاورمیانه 
و افزای��ش تن��ش جلوگیری کند دامن آنها را نگی��رد. او ادامه داد: ما باید با اراده، تالش 
و برنام��ه ریزی از نیرو های کارآمد بین المللی اس��تفاده کنی��م تا از ظرفیت هایی که در 

مجامع بین المللی وجود دارد بهره مند شویم. باشگاه  خبرنگاران

آدریان دریا محموله خود را به سوریه تحویل داد
وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تصویری ماهواره ای از نفتکش »آدریا دریا ۱« منتشر 
کرده و این بار مدعی ش��ده است که این کشتی محموله نفتی خود را به سوریه 

تحویل داده است.
مایک پامپئو نوش��ته اس��ت: نفت آدریان دریا ۱ در سوریه تخلیه شد. این ثابت 

می کند که ایران به انگلستان و جبل طارق دروغ گفته است.
او با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، نوشته است: اعضای اتحادیه اروپا باید 
این اقدام را محکوم کرده، حاکمیت قانون را حفظ کرده و ایران را بازخواست کنند.

پامپئو هفته پیش هم با انتشار تصویری ماهواره ای ادعا کرده بود که این کشتی کوچکتر 
در حال نفت گیری از آدریان دریا است. این ادعای پامپئو، بعدا از سوی شرکتی که ابتدا 
تصویر ماهواره ای را منتش��ر کرده بود، به چالش کشیده شد.گفتنی است؛ آمریکا هر بار 

ادعاهای جدیدی راعلیه جمهوری اسالمیایران مطرح می کند.  فارس

سفر عمران خان به ایران به درخواست عربستان
عمران خان، نخس��ت وزیر پاکس��تان به درخواس��ت عربستان س��عودی و برای 
پیگی��ری ابتکاری جدید در زمینه رفع س��وء تفاهم ه��ای موجود میان تهران و 

ریاض به زودی به تهران سفر می کند.
عمران خان در جریان س��فر به ای��ران ضمن گفت وگو با مقامات عالی جمهوری 

اسالمی، ابتکارات خود در این خصوص را مطرح خواهد کرد.
رس��انه های پاکس��تان نیز اعالم کردند که عمران خان نخس��ت وزیر این کشور قرار 

اس��ت به زودی به جمهوری اسالمی ایران و عربستان سفر کند. بر اساس گزارش شبکه 
پاکستانی ای آر وای، عمران خان پس از بازگشت از چین به کشورش درباره دیدارهای 
آت��ی اش در ایران  و عربس��تان با مقامات کش��ورش رایزنی خواهد ک��رد و پس از این 
رایزنی ها، تاریخ این سفرها اعالم خواهد.ایران معتقد است عربستان باید از سیاست های 

جنگ افروزانه در منطقه دست بکشد   تسنیم

ظریف:
  تحریم جدید بانک مرکزی

جنایت جنگی است
وزیر امور خارجه با اشاره به اقدامات آمریکا در حوزه تروریسم 
اقتص��ادی گفت: تحریم جدید بانک مرک��زی به معنای تحریم 

غذایی و دارویی ایران است و جنایت جنگی به حساب می آید.
محم��د جواد ظریف با بیان اینکه، آمریکا جنگ اقتصادی را بر 
نقض قوانین بین المللی استوار کرده است، گفت: اقدامات اخیر 
آمریکا علیه ایران حائز ش��رایط اعمال تحریم نیست بلکه حائز 

شرایط برای تروریسم اقتصادی و جنایت جنگی است.
وی با اب��راز اینکه "با اجرای برجام و لغو تحریم های اقتصادی 
به س��مت افزایش قدرت اقتصادی طی ۲.5 سال حرکت کرده 

بودیم" تأکید کرد، اما این روند با روی کار آمدن دولت ترامپ 
و با نقض عهد این دولت دچار آس��یب جدی شد و فعالیتهای 
تجاری کش��ور با مش��کالت عدیده روبه رو شده است. به گفته 
ظریف برای مواجهه با سیاست حداکثر فشار اقتصادی، راهبرد 

کشور مقاومت حداکثری با تأکید بر توانمندی داخلی است.
ظری��ف گفت: حوزه تجارت خارج��ی و مبادالت پولی و بانکی 
از حوزه هایی اس��ت که آمریکا با چیرگی خ��ود بر نظام مالی 

بین الملل��ی از توان باالیی ب��رای رصد معامالت ایران و تحریم 
کشورهای طرف معامله برخوردار است.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: یکی ازمهمترین راهبردهای دیپلماسی 
کشرو در شرایط فعلی اس��تفاده از روشهایی در تجارت خارجی 
اس��ت که در برابر سلطه دالر آسب پذیری کمتری داشته باشد. 
وی افزود: در این راس��تا روش��های قدیمی مثل تهاتر و روشهای 

مدرنتر مثل تجارت متقابل مورد توجه گرفته است. ایرنا

گزارش
در حالی که ترکیه در ش��رق فرات دس��ت ب��ه تحرکاتی زده، 
کارشناس��ان بر این باورند که این اقدامات حاصلی برای آنکارا 

به همراه ندارد و باتالقی شبیه یمن، در انتظار ترکیه است.
ش��نبه ۱۳ مهر ماه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
در اظهاراتی تهدید کرد که ارتش این کشور به زودی عملیات 
زمین��ی و هوایی همزمانی را برای اس��تقرار صل��ح و ثبات در 
مناطق ش��رقی رودخانه فرات در سوریه اجرا می کند. یک روز 
بعد )یکش��نبه( کاخ س��فید از خارج کردن نظامیان آمریکایی 
از ای��ن منطقه خبر داد و دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا 
پ��س از گفت وگوی تلفنی با اردوغ��ان، گفت در صورت حمله 
نظامی��ان ترکی��ه ای به تل ابیض و دیگ��ر مناطق مرزی تحت 
کنترل کردها، واشنگتن از شبه نظامیان کرد حمایت نخواهد 

کرد.
البته ترامپ مدتی بعد قدری اظهاراتش را تعدیل کرد و ضمن 
تمجید از ترکیه یادآور شد: ما شاید در فرآیند خروج از سوریه 
باش��یم، اما به هی��چ وجه ُکردها را رها نکرده ایم؛ کس��انی که 
اف��رادی خاص و جنگجویانی خارق العاده هس��تند. روابط ما با 
ترکیه که شریک تجاری و همپیمان ناتویمان است هم خیلی 
خ��وب بوده اس��ت. ترکیه خودش هم تع��داد زیادی جمعیت 
ُک��رد دارد و کامال این را متوجه اس��ت که ما فقط 5۰ نظامی 
در آن بخش از س��وریه )ش��مال سوریه( داش��تیم و دیگر در 
آن منطقه نیس��تند، اما هرگونه درگی��ری غیر ضروری ترکیه 
)علیه نیروهای آمریکایی در س��وریه( برای اقتصادشان مرگبار 
خواهد بود. ما داریم به ُکردها از نظر مالی و تسلیحاتی کمک 

می کنیم.
در نهایت، دوش��نبه ۱5 مهر م��اه برخی منابع خبری از حمله 
جنگنده های ترکیه  به مرز س��مالکا در اس��تان الحسکه بین 
س��وریه و عراق، و منابع دیگری ه��م از آمادگی ارتش ترکیه 
برای انجام عملیات در ش��مال س��وریه خبر دادند و از س��وی 
دیگر منابعی نیز اعالم کردند که یگان های زرهی ارتش ترکیه 
با عبور از گذرگاه مرزی کیلیس، به منطقه جرابلس وارد شده 

و در حال حرکت به سمت ریف شمالی منبج هستند.
رس��انه های ترکیه چن��د روزپیش گزارش دادن��د که پارلمان 
این کش��ور، مدت الیح��ه اعطای مجوز ب��ه رئیس جمهور این 
کشور جهت صدور فرمان عملیات نظامی در خارج از مرزهای 
خ��ود را تمدید کرد و یک مقام ارش��د دولت آمریکا نیز اواخر 
روز سه ش��نبه به نشریه فارین پالیس��ی اعالم کرد که مقامات 
ترکیه ای به س��فارت آمریکا اعالم کرده اند که عملیات خود را 

طی یک روز آینده آغاز خواهند کرد.
در همین خصوص فخرالدین آلتون مس��ئول رس��انه ای دولت 
ترکی��ه در صفحه ش��خصی توئیتر خود نوش��ت نیروهای این 
کش��ور به هم��راه عناصر مس��لح گروهک ارتش آزاد س��وریه 
ب��ه زودی عملی��ات خود را آغاز ک��رده و وارد خاک س��وریه 

می شوند.

مخالفت ایران با هرگونه عملیات نظامی احتمالی
در پ��ی این خبره��ا و تحرکات، دوش��نبه ش��ب ۱5 مهر ماه 
محمدج��واد ظریف و مولود چاووش اوغلو وزیران امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و ترکیه در تماسی تلفنی در خصوص 
آخرین تحوالت شمال شرق سوریه گفت وگو کردند و چاووش 
اوغلو بر احترام به تمامیت ارضی س��وریه و موقتی بودن اقدام 

ترکی��ه در آن منطقه تاکید کرد و ظریف نیز ضمن مخالفت با 
اقدام نظامی و تاکید ب��ر احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت 
ملی سوریه و لزوم  مبارزه با تروریسم و برقراری ثبات و امنیت 
در سوریه، توافق آدانا را بهترین راه برای سوریه و ترکیه و رفع 

نگرانی های آنها خواند.
وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ایران نیز روز سه شنبه 
۱۶ مهر ماه نیز در خصوص تحوالت اخیر در س��وریه بیانیه ای 
صادر کرد و با نامش��روع خواندن حضور نظامیان آمریکایی در 
س��وریه، اعالم کرد: ایران با ابراز امیدواری برای ایجاد صلح و 
ثبات در س��وریه و منطقه به دنبال اق��دام اخیر آمریکا، اخبار 
نگ��ران کننده از احتمال ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک 
س��وریه را از نزدیک دنبال کرده و معتقد است چنین اقدامی 
در صورت وقوع، ن��ه تنها نگرانی های امنیتی ترکیه را برطرف 
نخواهد کرد؛ بلکه منجر به وارد آمدن خسارات مادی و انسانی 
گسترده ای خواهد شد و بر این اساس جمهوری اسالمی ایران 
ب��ا هرگونه عملیات نظامی احتمالی مخالف اس��ت. ایران برای 
برق��راری تماس فوری ب��ا مقامات ترکیه و س��وریه به منظور 
رفع نگرانی های موجود از طریق مس��المت آمیز آمادگی دارد 
و تاکی��د می کند که احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی 
سوریه و نیز توافق آدنا مبناهای مناسبی برای این گفت وگوها 

می باشند.
دیروز نیز حس��ن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشس��ت 
هی��أت دولت با بیان اینک��ه دولت ترکیه نس��بت به مرزهای 
جنوب��ی خ��ود نگرانی های��ی دارد و ح��ق آنهاس��ت ک��ه این 
نگرانی ش��ان برطرف ش��ود، گفت: معتقدیم باید راه و ش��یوه 
درست در این مسیر انتخاب شود. در اجالس سران سه کشور 

ایران، روس��یه و ترکی��ه به صراحت اعالم کردی��م که راه حل 
امنیت در مرزهای شمالی سوریه و جنوب ترکیه تنها با حضور 

ارتش سوریه امکانپذیر است.
وی از ترکی��ه و دولت این کش��ور خواس��ت ک��ه در این گونه 
امور دقت و حوصله بیش��تری به خرج داده و در مس��یری که 
انتخاب ش��ده، تجدیدنظر کند و افزود: ام��روز موضوع اصلی، 
شمال سوریه و شرق فرات نیست، بلکه مشکل اول در منطقه 
ادلب است که همه تروریست ها در آن منطقه جمع شده اند و 
امیدواریم کش��ورهای منطقه در این زمینه کمککرده و دولت 
ترکیه نیز در این راس��تا دقت بیش��تری را داش��ته باشد که با 

مشکلی جدید در منطقه مواجه نشویم. 
در پ��ی این تح��والت، مولود چاووش اوغل��و وزیر امور خارجه 
ترکیه و س��رگئی الوروف وزیر امور خارجه روس��یه سه شنبه 
تلفنی گفت وگو کردند و وزارت خارجه روس��یه اعالم کرد که 
محور این گفت وگوی تلفنی شرایط در شمال سوریه و عملیات 

احتمالی آنکارا در مناطق شرق رود فرات بوده است.
س��رگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه همچنین سه شنبه 
در اظهارات��ی در واکن��ش به تصمیم اخی��ر آنکارا در خصوص 
حمله نظامی به شمال شرقی سوریه، عنوان کرد: اوضاع شمال 
ش��رقی س��وریه باید از طریق گفت وگو بین دمشق و کردهای 
این کشور آرام ش��ود. روسیه از گفت وگو بین دمشق و کردها 
در شمال ش��رق سوریه حمایت می  کند و جامعه ُکرد و دولت 

سوریه را به برگزاری گفت وگو تشویق می کند.
اقلیم کردس��تان عراق نیز روز سه ش��نبه درباره عواقب حمله 
نظامی ارتش ترکیه به شمال شرقی سوریه هشدار داد و تاکید 
کرد پیامدهای آن فراتر از مرزهای سوریه خواهد بود و زمینه 

بازگشت داعش را فراهم می کند.
از س��وی دیگ��ر خبرها حاکی از آن اس��ت که  بغ��داد نیز به 

مرزهای سوریه، تجهیزات نظامی ارسال کرده است.
در همی��ن خصوص »فیصل المقداد« قائ��م مقام وزیر خارجه 
س��وریه  درباره حمله احتمالی ترکیه به س��وریه خاطرنش��ان 
کرد: ما از همه خاک س��وریه دفاع خواهیم کرد و اشغال یک 
ذره از خاک سوریه را نخواهیم پذیرفت. ولی دیگران هم نباید 
خود را ب��ه مهلکه بیندازند؛ زیرا ما آماده دفاع از خاک و ملت 

خود هستیم«. 
سخنگوی گروه مسلح موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه« 
یا همان »قس��د« نیز اعالم کرد که این گ��روه »برای هرگونه 

حمله احتمالی ترکیه به شمال سوریه آماده است.
در حالی که س��خنگوی ریاس��ت جمهوری ترکیه اعالم کرده 
بود که عملیات نظامی قریب الوقوع ارتش این کشور در شمال 
شرقی س��وریه، برای تغییر چهره جمعیتی آن منطقه نیست، 
بلکه برای تامین امنیت مرزی کش��ور اس��ت، که س��یدهادی 
س��یدافقهی کارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا  گفت که ترکیه 
همچنان که تاکنون در تمام اقدامات و محاسباتش در ارتباط 
با بحران سوریه دچار خطا و شکست شده، این دفعه هم خیره 
سری کرده و خودسرانه وارد خاک سوریه شده و باتالقی شبیه 

یمن در انتظار ترکیه است.
این کارش��ناس بر این باور اس��ت که ترکیه می خواهد دست 
ب��ه ماجرای خطرناک��ی بزند و این کار امنی��ت کل منطقه را 
دوباره بر هم می زند و افزود: به این سادگی نیست که کشوری 
اقدام به لشکرکش��ی کرده و کشوری را که استقالل و سیادت 
دارد و عضو س��ازمان ملل، شورای همکاری اسالمی و اتحادیه 
عرب اس��ت را اش��غال کند. قطعا عکس العمل و پس لرزه این 
حرک��ت نظامی ترکیه ب��ر کل معادالت راهب��ردی منطقه اثر 

خواهد گذاشت.
سعداهلل زارعی کارش��ناس مسائل غرب آسیا نیز با بیان اینکه 
مردم س��وریه قطعاً اجازه نمی دهند ارت��ش ترکیه برای مدت 
زیادی در شهر و دیارشان باقی بماند، گفت: اردوغان در نهایت 
ناگزیر اس��ت با هزینه زیاد، ش��رق فرات و بقیه مناطق تحت 

تصرف ترکیه را تحویل دهد.

ترکیه می خواهد با تولید ناامنی، ایجاد امنیت کند
تحلیلگر مس��ائل غرب آس��یا گفت: دولت ترکی��ه در خطایی 
محاس��باتی می خواهد با ناامن کردن بخش هایی از س��رزمین 
سوریه، امنیت خودش را تامین و با تولید ناامنی، ایجاد امنیت 
کند، ول��ی حتما ضرباتی را در ح��وزه امنیتی، متقبل خواهد 

شد.
سید رضا صدرالحسینی گفت: در این ارتباط کشورهای ضامن 
روند آستانه یعنی ایران، روسیه و ترکیه در نشست های متعدد 
س��وچی، آستانه، تهران و آنکارا به توافقاتی نائل شدند که این 

اقدام نظام سیاسی سوریه، مورد حمایت قرار بگیرد.
این تحلیلگر مس��ائل غرب آس��یا با بیان اینکه اقدامات دولت 
ترکی��ه در روزهای گذش��ته ش��رایط منطقه را بس��یار به هم 
ریخته است، یادآور شد: از یک طرف آمریکایی ها که با ادعای 
حفاظت از منطقه و مقابله با تروریس��م، به منطقه آمده بودند 
س��کوت کرده اند و آقای ترامپ اعالم ک��رده که من هیچگونه 

مسئولیتی در این راستا ندارم. 

 بعد از حمله به آرامکو ریاض و تل آویو
در محاسباتشان تجدید نظر کردند

س��تون نویس روزنام��ه نیویورک تایمز در یادداش��تی در م��ورد تحوالت 
منطقه، نوشته است که حمله اخیر به تأسیسات »آرامکو« موجب شده تا 
سعودی ها، اسرائیلی ها و اماراتی ها در محاسبات خود تجدید نظر کنند.

بع��د از حمالت تالفی جویانه ارتش و انصاراهلل یمن به تأسیس��ات نفتی 
عربستان س��عودی در دو منطقه بقیق و خریص، بسیاری از تحلیلگران 
غرب��ی ای��ن حمله را از منظر ژئوپلتیک مورد بررس��ی قرار داده و آن را 

نقطه عطفی در تحوالت منطقه توصیف کرده اند.
در همین چارچوب، این هفته توماس فریدمن تحلیلگر و س��تون نویس 
روزنامه نیویورک تایمز هم در یادداشتی نوشته است که حمله به آرامکو 
موجب ش��ده تا دشمنان ایران در منطقه در محاسبات خود تجدید نظر 
کنند. وی در ابتدا با اش��اره به تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمری��کا برای خارج ک��ردن نیروهای آمریکای��ی از مناطق تحت کنترل 
ش��به نظامیان کرد در ش��مال سوریه، نوشته اس��ت که حضور نیروهای 
آمریکایی در ای��ن منطقه نه صرفا به عنوان محافظی برای کردها، بلکه 
به عنوان سپری برای جلوگیری از اتصال مسیر زمینی از ایران تا لبنان 
محس��وب می شد، اما با عقب نش��ینی این نیروها امکان حضور ایران در 
نزدیکی مرزهای فلس��طین اش��غالی افزایش یافته، که »ماجرای بزرگ 

خاورمیانه امروز، همین است.
فریدمن مانند بسیاری از رس��انه ها و مقام های غربی حمالت به آرامکو 
را به ایران نس��بت داده و در مورد نحوه انجام این حمله، نوش��ته است: 
پهپادها و موش��ک های ک��روز با چنان ارتفاع پایی��ن و چنان میزانی از 
رادارگریزی حرکت کرده اند که رادارهای سعودی و آمریکایی، نه شروع 

پرواز آن ها و نه مسیر آن ها را به موقع تشخیص نداده اند.   فارس 

 فرار به سبک انگلیسی از پرداخت
 غرامتی ۴۰ ساله

ش��رکت آی ام اس انگلیس که وابسته به وزارت دفاع این کشور و مجری 
قرارداد تانک های چیفتن با ایران بود پس از گذش��ت ۴۰ سال هنوز از 

پرادخت بخشی از غرامت سرباز می زند.
ح��دود پن��ج ماه پیش دادگاه عال��ی بریتانیا در موضوع پرداخت س��ود 
غرام��ت انگلیس به ایران طی س��ال های تحریم )بعد از س��ال ۲۰۰۸( 
در خصوص پرونده خرید تانک های چیفتن به نفع ش��رکت تس��لیحاتی 
انگلیس��ی رای داد و اعالم کرده که س��ود پولی در این سال ها به ایران 

تعلق نمی گیرد.
در همین راس��تا حمید بعیدی نژاد س��فیر جمهوری اسالمی ایران روز 
دوشنیه در حساب توئیتری خود نسبت به رای این دادگاه اعتراض کرد 
و نوشت: در حالی که مقامات انگلیسی بر ضرورت پرداخت بدهی ایران 
ناش��ی از عدم تحوی��ل تانک های چیفتن تاکی��د می کنند، تیم حقوقی 
آن ه��ا )ش��رکت مجری ق��رارداد تانک های چیفت��ن( تمامی روش های 
مختل��ف را به کار می گی��رد تا با هدف تاخیر در پرداخت بدهی، فرآیند 
دادگاه طوالنی گردد. او ادامه داد: دیروز هم دادگاه اعالم کرد که جلسه 

محتوایی بعدی در ۶ ماه بعد برگزار می گردد.
با ش��روع روند بدعهدی انگلیسی ها بخشی از قرارداد های نظامی تهران 
و لندن در دوران نخس��ت وزیری ش��اپور بختیار و بخش دیگری نیز در 
زمان دولت موقت لغو ش��د، یکی از این موارد قرارداد تانک های چیفتن 
بود. ناگفته نماند تمامی این اقدامات در حالی انجام شد که ایران مبلغ 
کل قرارداد ها را به طرف مقابل پرداخت کرده بود. وقتی جنگ تحمیلی 
ش��روع ش��د ایران خواس��تار دریافت تانک های چیفتن خود شد؛ اما با 

مخالفت انگلیس مواجه شد.  باشگاه خبرنگاران
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باتالقی شبیه یمن در انتظار آنکارا !
وقتی ترکیه در شمال فرات دست به تحرکات نظامی می زند 
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