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یف به پاکستان سفر ظر
سخنگوی وزارت خارجه از سفر امروز ظریف به پاکستان 
خب��ر داد و گف��ت: هیأتی 30 نفره از بخش ه��ای اقتصادی و 

بازرگان��ی وزیر خارجه را در این س��فر همراهی می کنند و 2 
نشست تجاری نیز در اسالم آباد و کراچی برگزار خواهد شد.

به گزارش فارس، بهرام قاس��می اف��زود: وزیر امور خارجه 
کشورمان در این سفر عالوه بر دیدار با همتای خود، با مقامات 

عالی رتبه پاکس��تانی دیدار و درخصوص بس��ط و گسترش هر 
چه بیش��تر روابط در همه زمینه های م��ورد عالقه گفت وگو و 
تبادل نظر خواهد کرد. وی از جمله اهداف این س��فر را تالش 
برای تسهیل و ایجاد زمینه های الزم در جهت گسترش روابط 

فیمابین، دو کش��ور عن��وان کرد و گفت: دو نشس��ت تجاری 
نی��ز بین فعاالن و مس��ئوالن تجاری و اقتصادی دو کش��ور در 
ش��هرهای اسالم آباد و کراچی برگزار می شود که ظریف در این 

نشست ها شرکت و سخنرانی خواهد کرد.

 نگاه کارشناس چینی به ایستادگی
یسم ور یه در مقابل تر ایران و سور

یک کارشناس امور رس��انه و ارتباطات در دانشگاه 
روابط خارجی چین گفت ایران در کنار دولت س��وریه 
مقابل تروریسم ایستاد و امروز پایان دوران تروریست ها 

در این کشور نزدیک است.
جیان��گ مانین در مصاحبه با ایرنا خاطرنش��ان کرد: 
جنگ با تروریسم در سوریه وارد هشتمین سال خود شده 
اس��ت و امروز دولت سوریه با حمایت های ایران و روسیه 
می کوش��د تا این پدیده را ریش��ه کن ک��رده و نهایتا کار 
بازسازی کشور را شروع کند. وی با توجه به موفقیت های 
بدست آمده در س��وریه در این راستا گفت: تروریست ها 
در این سال ها از نابود کردن آثار تاریخی و تمدنی سوریه 
و کش��تارهای جمعی کوتاهی نکردند و خسارات مرگبار 

اقتصادی، تجاری و انسانی به این کشور وارد کردند.
کارش��ناس چین��ی تاکید کرد اگر ایران و س��پس 
روس ها در این موضوع وارد نمی ش��دند و کنار دولت و 
ارتش سوریه ایس��تادگی نمی کردند امروز این مصیبت 

می توانست از مرزهای سوریه فراتر رفته باشد.
وی گفت: ایران با شکس��ت تروریست ها در عراق و 
کمک های امروز خود به بازسازی این کشور نشان داده 
است که همواره نیرویی محوری برای مقابله با تروریسم 
بوده اس��ت و هدف اصلی تهران این است که شرایطی 
بس��یار با ثبات برای خاورمیانه ایجاد شود تا کشورهای 

منطقه در آرامش تبادالت و همکاری داشته باشند.
کارشناس امور رسانه و ارتباطات این دانشگاه ادامه 
داد متاسفانه غرب نتوانست در این راستا مسیری درست 
را دنبال کند و اشتباهات راهبردی فراوانی مرتکب شد و 

امروز هم مانع تراشی هایش برای سوریه وجود دارد.
جیانگ گفت: امروز وقت آن رسیده است قدرت های 
بزرگی نظیر چین از نفوذ بیشتر خود برای پیشبرد صلح و 
ثبات در خاورمیانه استفاده کنند و همه باید اجازه دهند 
تا سرنوشت سوریه به دست مردم این کشور تعیین شود.
کارش��ناس چینی تاکید کرد اگر تالش های دولت 
س��وریه و ایران نبود مصایبی که امروز در سوریه وجود 
دارد گریبان دیگر کش��ورهای منطق��ه را نیز می گرفت 
و امنی��ت امروز بس��یاری از کش��ورها در گ��رو همین 
تالش هاس��ت. وی پیش بینی کرد ک��ه هفته های آینده 
برای س��وریه و کشورهایی که در کنار دولت این کشور 
در مبارزه با تروریس��م ایس��تادند، حیاتی اس��ت و باید 
تالش ها آنقدر ادامه یابد تا همه چالش ها برطرف ش��ده 

و سوریه از بحران این سال های طوالنی خارج شود.
پیشتر نیز محمد امین ماجومدر که ریاست سازمان 
اجتماعی فدراس��یون مهاجران روسیه را نیز برعهده دارد، 
گفته بود: ایران در راه مبارزه با تروریس��م شهدای زیادی 
داده اس��ت و ه��زاران نفر از افراد این کش��ور در مبارزه با 
گروه های تروریستی به شهادت رسیده یا سالمتی خود را 
ازدست داده اند. گفتنی است، تهران بیشترین نقش آفرینی 

را برای مبارزه با تروریسم در منطقه انجام داده است.
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هدی دهقان بذرافشان

زمزمه های سفر رئیس جمهور 
فرانس��ه ب��ه ای��ران اواخرماه پرونـــــده

آوری��ل در حال��ی ب��ه گوش 
می رس��د که ناظران سیاس��ی بر این باورند س��فر 
هریک از مقامات فرانسوی و حتی دیگر کشورهای 
اروپایی به ایران با هدف وادار کردن کش��ورمان به 
تجدیدنظر در برنامه های موش��کی و سیاست های 
منطقه ای اس��ت اما، برخی در داخل چشمان خود 
را به روی همه سیاس��ت های ض��د ایرانی غرب از 
جمله فرانسه بسته اند بدون این که به نتایج واقعی 

چنین سفرهایی توجه کنند!
آمریکا و اروپا از زم��ان روی کار آمدن دونالد 
ترامپ ب��ر روی این موضوع به اجماع رس��یده اند 
که با تحت فش��ار ق��رار دادن باید سیاس��ت های 
منطقه ای و برنامه های دفاع��ی ایران را تغییر داد 
و در این بین حس��اب ویژه ای بر اهرم برجام برای 

امتیازگیری های جدید باز کرده اند. 
از ح��دود دو ماه قبل که دونالد ترامپ تهدید 
ب��ه کنار گذاش��تن برج��ام و عدم تمدی��د تعلیق 
تحریم های هس��ته ای کرد، اروپایی ها نیز همراه با 
آمریکا برنامه جدیدی از فشار مداوم را برای تغییر 
رفت��ار ایران ش��روع کرده اند. اگر چ��ه مدتی قبل 
روزنامه واش��نگتن پس��ت خبر داده بود که ترامپ 
ماندن در برجام را منوط به تغییر سیاس��ت ایران 
در ۶ حوزه کرده و خواس��تار هم��کاری اروپایی ها 
در این زمینه ها ش��ده اس��ت. اما به نظر می رس��د 
اروپایی ه��ا حداق��ل در دو زمینه تغییر سیاس��ت 
منطقه ای و محدود کردن برنامه موشکی ایران نه 
تنه��ا ورود کرده اند و بنا به منافع خود حتی بعضا 
از آمریکایی ه��ا نی��ز فراتر رفته ان��د و به فکر وضع 

محدودیت های تحمیلی بیشتری می باشند. 
چند روز پیش که وزیر خارجه فرانسه میهمان 
مقامات ایرانی بود، حاش��یه های سفر وی پیش از 
آمدنش به تهران آغاز ش��د، چنانچه وی ادعا کرده 
اگر ایران خواستار بازگش��ت به جامعه بین المللی 
باش��د باید نگرانی های ناش��ی از برنامه موشکی و 

سیاست های منطقه ای اش را برطرف کند. 
البته دوباره این وزی��ر خارجه در مصاحبه ای 
ضمن تکرار ادعاهای پیشین درباره برنامه موشکی 
ای��ران، خواس��تار اج��رای بی کم و کاس��ت توافق 

هسته ای ایران و گروه ۱+۵ شده است.
لودریان، در مصاحبه با رسانه فرانسوی »سی نیوز« 
درباره برجام گفت: به این توافق نباید دست زد، بلکه 
بای��د آن را اجرا ک��رد و این چیزی اس��ت که ما در 

جاهای دیگر هم خواهیم گفت. رئیس جمهور ماکرون 
در دی��دار با رئیس جمهور ترامپ که در اواخر آوریل 

انجام می شود هم آن را خواهد گفت.
وزیر خارجه فرانس��ه همچنی��ن در اظهاراتی 
ادعامحور گفت فروپاش��ی برجام باعث خواهد شد 
ایران به سمت دستیابی به سالح های اتمی حرکت 
کن��د و بعد از آن، کش��ورهای دیگر در منطقه نیز 

مسیر مشابهی را طی خواهند کرد. 
لودری��ان درباره س��فرش به ته��ران گفت: در 
دیدارهایی که در ایران داشتم، بعضی موارد اختالف 
و مناقش��ه وجود داش��ت که من مواضع فرانسه را 
بسیار آش��کار بیان کردم و مقاصد مقام های ایران 
به وی��ژه در حیطه بالس��تیک را زیر س��وال بردم. 
منظور از حیطه بالستیک موشک ها است؛ ایرانی ها 
نوعی اش��تیاق برای ظرفیت سازی در این زمینه و 

دستیابی به موشک های بیشتر و بیشتری دارند.
وزی��ر خارجه فرانس��ه گف��ت: آنها خواس��تار 
دس��تیابی به موش��ک های کوتاه ب��رد و همچنین 
موش��ک های میان ب��رد و دوربرد هس��تند که این 
موش��ک ها دیگر دفاعی نیس��تند، بلک��ه تهاجمی 
هس��تند و می توانند برای حمله مورد استفاده قرار 
بگیرند که موضوعی نگران کننده اس��ت. وی گفت: 
از ی��ک طرف این موضوع مطرح اس��ت و از طرف 
دیگر اینکه ایران، برای نهادهای غیرکش��ور مانند 
حزب اهلل و حوثی ها موش��ک ارس��ال می کند. این 
باعث می شود کل منطقه در معرض خطر بی ثباتی 
قرار داش��ته باش��د. من به ایرانی ها بیان کردم که 
ما درب��اره این خطر نگران هس��تیم و آنها باید در 
راس��تای منافع خودش��ان به ثب��ات منطقه کمک 
کنند، بنابراین آنها باید مواضع بس��یار متعادل تری 

درباره توان بالستیک خودشان اتحاذ کنند.

یاوه گویی ه��ای ادامه دار مقامات و مس��ئوالن 
فرانس��وی علیه اقتدار منطقه ای و موش��کی ایران 
در ش��رایطی بود که پاری��س از قِبل توافق برجام، 
بیش از سایر شرکای اروپایی اش، کیسه اندوخت و 
شرکت های غول آسای فرانسوی از جمله »توتال« 
و »ایرب��اس« قرارداد ه��ای چش��مگیر و عمدت��ا 

یکطرفه ای با ایران منعقد کردند. 
به نظر می رس��د دوباره شاهد آغاز بازی پلیس 
خوب و پلیس بد هس��تیم. پلیس بد دونالد ترامپ 
اس��ت که هر لحظه صحبت از تحریم های جدید و 
لغو برجام صحبت می کند و پلیس خوب کشورهای 
اروپای��ی و علی الخصوص فرانس��ه می باش��د که با 
ژس��ت خیرخواهانه و رفع اختالفات به فکر تحمیل 
محدودیت های جدید بر ایران می باش��د اما چنین 
تاکتیک��ی عماًل می تواند حتی برجام را نیز به خطر 

بیندازد.
پس از سفر لودریان به تهران برخی فرانسوی ها 
در تالش هس��تند تا القا کنند که برخی با تخریب 
س��فر وزیر خارجه فرانس��ه ب��ه تهران مانع س��فر 
ماکرون رئیس جمهور این کشور می شوند! آن وقت 
افرادی س��عی دارند چش��مان خود را به روی همه 
سیاست های ضد ایرانی فرانسه ببندند و تنها به سفر 
یک مقام اروپایی به ایران توجه داشته باشند بدون 
این که به نتایج واقعی چنین سفرهایی توجه کنند!

ناظران سیاس��ی بر ای��ن باورند؛ ب��ا توجه به 
همراهی فرانس��ه با آمریکا سفر رئیس جمهور این 
کش��ور به ایران نه تنها نمی تواند مش��کالت پیش 
گفت��ه را حل نماید بلک��ه آنها به فکر تامین منافع 
یک س��ویه خویش بوده و به دنب��ال انرژی ارزان تر 
و ب��ازار فروش پررونق تر از محص��والت مصرفی و 
چرخ��ش کارخانج��ات مختلف خوی��ش از جمله 

کارخانجات اتومبیل سازی خود می باشند.
ب��ه همین دلیل برخی ناآگاهان داخلی س��فر 
چن��د مقام اروپای��ی به ایران را نش��ان از اختالف 
اروپا و آمریکا می شمارند و به خیال خام خود و با 
برجسته سازی غیرواقعی دستورد سفری هیچ برای 
جمهوری اس��المی ایران س��عی در نادیده گرفتن 
هم��ه خیانت ه��ای دولتمردان پاری��س علیه ملت 
ای��ران دارند! اما، هنوز متوجه نش��دند که اکثریت 
ملت ایران به همپیمانی و همراهی فرانسه و دیگر 
س��ران غربی با سیاس��ت های راهبردی ضد ایرانی 

آمریکا آگاهند و امکان فریب آنان وجود ندارد.

وارونه نگاری برخی برای سفر مقامات 
اروپایی به تهران

دکتر س��یدرضا صدرالحس��ینی در گفت و گو با 
سیاس��ت روز گفت: در مورد سفر کم نتیجه لودریان 
وزیر خارجه فرانسه به ایران باید گفت علی رغم اقدامات 
غیردوستانه فرانسه در طول چهار دهه گذشته وی نیز 
ب��ر همان مواضع به ش��یوه ای جدید تاکید نمود و بر 
روی سیستم های دفاعی مشروع کشور و بر روی نفوذ 
انقالب اس��المی و محبوبیت جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه مطالبی را ببان نمود که نش��ان از تاکید بر 

مواضع گذشته این کشور می باشد.
وی اف��زود: نبای��د فرام��وش کرد مل��ت ایران 
حافظه تاریخی خویش را با پیروزی انقالب اسالمی 
تقویت نموده اس��ت و نسل های پس از انقالب نیز با 
مطالعه کتب مفید تاریخی پی به اقدامات و اهداف 
اس��تعمارگرانه انگلیس و فرانسه برده اند و تحرکات 
این دو کش��ور را در کنار خباثت آمریکا در موضوع 
هسته ای و توافق نامه برجام در مقابل خویش دارند. 
این اس��تاد دانش��گاه در ادامه ای��ن گفت وگو 
تصریح کرد: بر این اس��اس تعدادی از دانشجویان 
با بصیرت دانش��گاه های کش��ور در هنگام حضور 
اخیر وزیر خارجه فرانس��ه در مقایل اتومیبیل وی 
شعارهای ضد اس��تعماری و آگاه کننده جامعه را 
سر داده و با پالکاردهای مختلف بصیرت و آگاهی 
سیاسی دانش��جویان را درقابل چشم وزیر خارجه 

فرانسه به نمایش گذاشتند. 
این کارشناس مس��ائل سیاست خارجی اظهار 
داشت: نباید فراموش کرد دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کش��ور با س��خنان منطقی، قاطع و با صالبت 
خود پیام ملت ایران را به وزیر خارجه فرانسه ابالغ 
نمود و فضای رس��انه های داخل کش��ور نیز با عدم 
برجسته س��ازی این سفر با خواس��ت اکثریت ملت 
ایران همراهی نمودند اما، در این میان غرب باوران 
فراموش کار نس��بت به این س��فر ذوق زده شده و 
تصور نمودن��د با تداوم این س��فرها و حضور آقای 
ماکرون رئیس جمهور فرانسه به ایران همه مشکالت 
موجود اعم از مسائل اقتصادی، تجاری و بانکی حل 

خواهد شد و آنان نیز به نوایی خواهند رسید!
به باور صدرالحسینی؛ نباید فراموش کرد سفر 
رئیس جمهور فرانس��ه به ایران ن��ه تنها نمی تواند 

مشکالت پیش گفته را حل نماید بلکه باید بدانیم 
آنان به دنبال افزایش صادرات کاالهای غیرمهم و 
مصرفی به ایران بوده و بیش از آنکه به مس��ئله با 
اهمیت انتقال تکنولوژی و حل معضالت اقتصادی 
ایران بیاندیش��ند ب��ه فکر تامین منافع یکس��ویه 
خوی��ش ب��وده و به دنب��ال انرژی ارزان ت��ر و بازار 
ف��روش پررونق تر از محصوالت مصرفی و چرخش 
کارخانجات مختل��ف خویش از جمله کارخانجات 

اتومبیل سازی خود می باشند. 
وی گفت: ملت ایران می دانند عقد قراردادهای 
سنگین با بعضی کارخانجات اتومبیل سازی فرانسه 
در س��ال های نه چن��دان دور آن کارخانجات را از 
ورشکس��تگی نج��ات و کارگ��ران اعتصاب کننده 
را مج��ددا به کار ب��از گرداند اما، در ش��وک های 
تحریم��ی همان کارخانجات ب��رای تامین قطعات 
خودروهای صادرشده به ایران هیچ حرکتی نکرده 
و آنان نیز با دولت مس��تکبر و زورگوی آمریکا در 

این تحریم ها همراهی نمودند
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
خاطرنش��ان کرد: بعضی در داخل کشور سفر چند 
مق��ام اروپایی به ایران را نش��ان از اختالف اروپا و 
آمریکا دانسته و آن س��فرها را بیش از پیش برای 
ملت ایران برجس��ته کرده و با تولید حاش��یه هایی 
غیرواقعی ملت را از پرس��ش از معضالت اقتصادی 
دور نمایند اما، آگاهی و بصرت ملت و خیانت های 
تعدادی از کشورهای اروپایی هم پیمان آمریکا برای 
ملت کامال واضح و آشکار است و کسی نمی تواند با 
این اقدام کوچ��ک ملت بزرگ ایران را فریب دهد. 
در حقیق��ت اکثری��ت ملت ایران ب��ه هم پیمانی و 
همراهی با سیاست های راهبردی ضد ایرانی آمریکا 

آگاهند و امکان فریب آنان وجود ندارد. 

برخی در داخل همصدا با غرب شده اند
محمدصادق کوشکی کارشناس مسائل سیاست 
خارجی نیز گفت: مقاملت فرانسوی چه قبل از سفر 
لودری��ان و چه بعد از س��فر وی ب��ا صراحت اعالم 
کردند هدف آنها از این س��فر به تهران وادار کردن 
کش��ورمان به تجدید نظر در برنامه های موشکی و 

سیاست های منطقه ای است.
وی افزود: اگر دولت می خواست در چارچوب 
مناف��ع ملی و امنیت ملی حرکت کند می بایس��ت 
س��فر وزیر خارجه فرانس��ه لغو می شد که این کار 
صورت نگرفت، چراک��ه قوه مجریه برایش اهمیت 
دارد تهران را ویترین س��فر مقامات اروپایی کند و 

این را نقطه مثبتی می داند. 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: امائول ماکرون 
رئیس جمه��ور فرانس��ه نیز بارها اعالم داش��ته در 
صورت س��فر به تهران هدفش فشار بر ایران برای 
پذیرش برجام موشکی و منطقه ای است. وی گفت: 
تنها کسانی موافق سفر مقامات فرانسوی به تهران 
هستند که ناآگاهانه پذیرش برجام های تحمیلی از 

سوی غرب برایشان حل شده است. 

سفرنوبتیفرانسویهابهتهرانبرایتحمیلبرجامموشکیومنطقهای

برخی هنوز خوابند!

آگهى مفقودى
برگ سبز اتومبيل پرايد سوارى  مدل 1375 به شماره شاسى s1442275125260و شماره موتور12191و 

شماره انتظامى 87-587س67 بنام محسن سهرابى مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.زنجان 

اصل سند كمپانى مادر و اصل  سند مالكيت (برگ سبز) خودروى سوزوكى ويتارا 2400  به شماره انتظامى 
393  ص 61 ايران  18 و به شماره  موتور J24B1072182  و شماره شاسى NAAS39SEAKO13143  به نام 

سوينج رضائى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان

برگ ســبز پرايد به شــماره پالك 672 س 77 ايران 32 مدل 1387 بنام على نيستانى مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد.بجنورد

برگ سبز پيكان به شماره پالك278 و 31 ايران 32 مدل 1365 بنام اسماعيل بنى اسدى كالته سرى مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ ســبز پيكان به شــماره پالك 281 ب 37 ايران 32 مدل 1376 بنام هادى فالحى مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

گواهى موقت پايان تحصيالت بنام حميد فرهمند آزاد به شــماره دانشجويى 7744029 از دانشگاه دولتى 
سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

ســند كمپانى و شناسنامه(برگ سبز) خودرو وانت سيســتم پيكان تيپ 1600OHV برنگ سفيد-شيرى 
روغنى مدل 1393 بشــماره موتور 118P0052006 و شــماره شاســى NAAA36AA7EG654786 و شماره 

پالك ايران 84 – 436 س 54 به نام سعيد دولتى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند كمپانى و شناسنامه خودرو وانت دوكابين سيســتم تويوتا تيپ هايلوكس برنگ سفيد-روغنى مدل 
2014 بشــماره موتور 2TR5350888 و شماره شاسى MR0FX22G3E1408605 و شماره پالك ايران 85 – 

742 س 51 به نام عبدالغياث پاك توتازهى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت هوشــمند راننده بارى به شماره 2899507 تاريخ اعتبار 1397/12/16 به نام عبدالحميد رنجبر با 
كد ملى 3479461026 به شماره بيمه 0085128350 نوع گواهينامه پايه يك مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد . بندرعباس

اصل برگ ســبز وانت پيكان مدل 1384 رنگ ســفيد و شماره شــهربانى 657ص31- ايران 73 و شماره 
موتور 11284064916 و شماره شاسى 12141199 بنام خانم جان دهدارى دريسى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. شيراز

ســند كمپانى پژو ســوارى 405 جى ال ايكس آى 8/1 به رنگ نقره اى متاليك مدل 1390 به شماره پالك 
636ص76 ايران 18 به شــماره موتور 12489248923 و شماره شاسى NAAM01CA0BE215426 به نام 

جواد رضائى مشكين فرزند فرج اله مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. همدان

كارت هوشــمند راننده به شــماره 1970225 تاريخ صدور 1392/10/18 راننده بارى بنام على يوســفى 
به كدملى شــماره 4051659569 به شــماره گواهينامه 9010113045 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. بهار

سند كمپانى خودرو سوارى سمند EFV-TC مدل 95 به شماره انتظامى 615ج38- ايران 49 و به شماره 
موتور 153H0001413 و به شــماره شاسى NAACY1YE0GF920903 به نام داود عباسى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شماره 139660324009007620-1396/26010 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاى بهادر شــجاعى فرزند حسين بشماره شناســنامه 15 صادره از دشتستان به شماره ملى 3521049612 در 
ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 207 مترمربع پالك 33 فرعى از 2494 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 
2494/31 اصلى واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از سيد محمدعلى موسوى فرزند سيد عبداهللا مالك رسمى 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/2239- تاريخ انتشار نوبت اول: 96/12/5- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 96/12/20 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660324009008072-1396/11/24 هيــات موضــوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاى عبدالكريم مواجى فرزند محمد مهدى بشماره شناسنامه 3490047869 صادره از بوشهر به شماره 
ملى 3490047869 در ششــدانگ يكباب ســاختمان به مساحت 192/36 مترمربع پالك 2 فرعى از 145 اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك 145/1 اصلى واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از عصمت شيل مالك رسمى گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/2401- تاريخ انتشــار نوبت اول: 96/12/5- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

 96/12/20
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139660326005001081- مــورخ 1396/11/21 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى خانم / آقاى والى نظرى فرزندمحمد موســى بشــماره شناســنامه 5 و به شــماره ملى 
3962188797 صادره نهاوند ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 14/92 مترمربع قسمتى از پالك 19 فرعى از 
5 فرعى از 4393 اصلى بخش يك حوزه ثبتى نهاوند واقع در ميدان امام جنب كبابى اصيل حقوق ارتفاقى ندارد 
خريدارى از مالك رسمى محمد موسى و نظامعلى نظرى تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1396/12/5 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 

1396/12/20- م الف/1323
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 1396/1292 مورخ 1396/11/18 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسد آباد تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى عليرضا سرابى فرزند نجف على بشماره شناسنامه 1937 صادره از اسد آباد در ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى آبى به مســاحت 74700/49 مترمربع دو قســمتى از پالك 39 اصلى موسى آباد خريدارى از مالك 
رســمى آقاى نجف على ســرابى شعار دهقان محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت 

اول: 96/12/5- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/12/20- م الف/2076
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660326002001235-1396/11/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى نبى اسدى فرزند ذبيح اله بشماره شناسنامه 677 صادره از كبودر آهنگ در يك 
و دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 141985/09 مترمربع پالك 358 فرعى 
از 246 اصلى واقع در قراگل خريدارى از مالك رسمى آقايان ابوالقاسم انصارى ، محسن انصارى و محمد انصارى 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول:1396/12/5 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 1396/12/20- م الف/456
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660326002001240- 1396/11/24هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى نبى اسدى فرزند ذبيح اله بشماره شناسنامه 677 صادره از كبودر آهنگ در يك 
و دو دهم دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 76743/57 مترمربع پالك 259 فرعى 
از 246 اصلى واقع در قراگل خريدارى از مالك رسمى آقايان ابوالقاسم انصارى ، محسن انصارى و محمد انصارى 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول:1396/12/5 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 1396/12/20- م الف/474
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شــماره 139560316009000182 مورخ 1395/4/6هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سنقر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم معصومه بشيرى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 383 صادره از سنقر در ششدانگ يك 
قطعه زمين و بناى احداثى در آن به مســاحت 71/51 مترمربع در قســمتى از پالك 2221 اصلى واقع در ســنقر 
شهرك شهدا كوچه شهيد پروينى خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى روح اله متوليان محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 96/12/5 – تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/12/20- م 

الف/6/28
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سنقر – محمد ابراهيم بشيرى

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9610422521800167 شــماره پرونده 9609982521800369 شماره بايگانى 
شــعبه: 960369 مشــخصات محكوم له حســينعلى غالمى زارچ فرزند محمد نشــانى قم خ امام ك 32 پ 27 
مشــخصات محكوم عليه داود عشــقى فرزند روح اله  محكوم به: بموجب درخواســت اجــراى حكم مربوطه به 
شــماره وشــماره دادنامه مربوطه 9609972521800586 محكوم عليه محكوم اســت به ضمن تنفيذ فسخ 
قــرارداد حكــم راى بر محكوميت خوانده به تخليه عين مســتاجره و پرداخت مبلــغ 200000000 ريال بابت 
اجور معقوقه تا پايان آبان 96 و مبلغ 4930000 ريال هزينه دادرســى در حق خواهان و پرداخت نيم عشــر 

دولتى هزينه اجراى احكام 
 مسئول دفتر شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – حسن كرم گنجه

اجرائيه 
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: محمد يزدانى نيا فرزند اسمعيل به نشانى چهارمحال و بختيارى- شهركرد 
خ كاشــانى ك 30 پ 3 – مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: عليرضا درخشــان به نشــانى مجهول المكان – 
محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9610093845300690 و شماره دادنامه مربوطه 
9609973845300685 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 4/500/000 ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 2/650/000 ريال بابت خسارات دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى در حق واجد 
اجرا. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنى). 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل 
تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر 
عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه 
اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالى 1394). 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محكوميــت مالــى 1394). 5- انتقال مالى به ديگرى به هر نحو با انگيــزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده 
اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به 
يا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل 

توسط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).
محل امضاء قاضى: على اكبر جليل پيران – دبير شعبه شوراى حل اختالف شماره 13 شهرستان 
شهركرد- افسانه موسائى گله

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدينوسيله 
فاطمه كامياب و زهرا جليل  آقايان عليرضا و على  اكبر كامياب و خانمها  به 
كرمانشاهى به نشانى تهران 45 مترى رسالت خ بنى هاشم كوچه فروردين پ آبى 
185 ابالغ مى شود كه وزارت علوم تحقيقات فناورى جهت وصول طلب خود به 
مبلغ 2/325/838/973 ريال اصل طبق مقررات به موجب سند/اسناد رهنى شماره 
نموده  اجرائيه صادر  عليه شما  تهران  دفترخانه شماره 24  تنظيمى   163323
و پرونده اجرائى بكالسه 9204091 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 93/11/26 مأمور مربوطه آدرس شما بشرح متن سند فوق شناخته نشده 
و آدرس فعلى شما نيز براى اين اجرا مشخص نمى باشد لذا به تقاضاى وارده 
آيين نامه اجرا مفاد  شماره 13009047- 93/03/31 بستانكار و طبق ماده 18 
اجرائيه يك مرتبه در يكى از جرائد كثيراالنتشار آگهى مى شود چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدامى ننمائيد مورد وثيقه مندرج در سند/اسناد رهنى فوق با 
تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن 

طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفاء خواهد شد.
21410/م.الف                                                   رئيس اداره سوم اجراى اسناد رسمى- نقيبى

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدينوسيله 
به خانم نرگس على لوى مقدم فرزند مهدى شماره شناسنامه 5175 به نشانى 
خ   -2 اول  ط   126 پ  شانزدهم  و  چهاردهم  بين  فرهنگ  خ  وليعصر  خ   -1
كه  شود  مى  ابالغ   8 واحد  پ33  شرقى  پنجم  شقايق  بلوار  كاشانى  آيت اهللا 
اقاى محمد نصر اصفهانى براى وصول طلب يك فقره چك برگشتى شماره 
366977-95/10/7 به مبلغ 27/000/000 ريال عهده بانك شهر شعبه شهردار 
اداره  اين  مركز عليه شما اجرائيه صادر و پرونده به كالسه 9604093 در 
تشكيل شده و با توجه به گزارش مورخ 96/10/11 مامور ابالغ پست مبنى بر 
عدم شناسايى آدرس، ابالغ قانون به شما ميسر نبوده و بستانكار هم اعالم 
به  لذا  نمايد،  معرفى  واقعى  ابالغ  جهت  را  شما  از  آدرسى  نمى تواند  نموده 
موجب تقاضاى بستانكار بوارده شماره 14045176- 96/11/5 و طبق ماده 
18 آئين نامه اجراء از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ اجرائيه محسوب 
است چنانچه ظرف ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائيد عمليات 

اجرائى جريان خواهد يافت.
21407/م.الف                                            اداره چهارم اجراى اسناد رسمى تهران-شبيبى

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدينوسيله 
فاطمه كامياب و زهرا جليل  آقايان عليرضا و على  اكبر كامياب و خانمها  به 
كرمانشاهى به نشانى تهران 45 مترى رسالت خ بنى هاشم كوچه فروردين پ آبى 
185 ابالغ مى شود كه وزارت علوم تحقيقات فناورى جهت وصول طلب خود به 
مبلغ 2/325/838/973 ريال اصل طبق مقررات به موجب سند/اسناد رهنى شماره 
نموده  اجرائيه صادر  عليه شما  تهران  دفترخانه شماره 24  تنظيمى   163323
و پرونده اجرائى بكالسه 9204091 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 93/11/26 مأمور مربوطه آدرس شما بشرح متن سند فوق شناخته نشده 
و آدرس فعلى شما نيز براى اين اجرا مشخص نمى باشد لذا به تقاضاى وارده 
آيين نامه اجرا مفاد  شماره 13009047- 93/03/31 بستانكار و طبق ماده 18 
اجرائيه يك مرتبه در يكى از جرائد كثيراالنتشار آگهى مى شود چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدامى ننمائيد مورد وثيقه مندرج در سند/اسناد رهنى فوق با 
تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن 

طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفاء خواهد شد.
21410/م.الف                                                   رئيس اداره سوم اجراى اسناد رسمى- نقيبى

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدينوسيله 
به خانم نرگس على لوى مقدم فرزند مهدى شماره شناسنامه 5175 به نشانى 
خ   -2 اول  ط   126 پ  شانزدهم  و  چهاردهم  بين  فرهنگ  خ  وليعصر  خ   -1
كه  شود  مى  ابالغ   8 واحد  پ33  شرقى  پنجم  شقايق  بلوار  كاشانى  آيت اهللا 
اقاى محمد نصر اصفهانى براى وصول طلب يك فقره چك برگشتى شماره 
366977-95/10/7 به مبلغ 27/000/000 ريال عهده بانك شهر شعبه شهردار 
اداره  اين  مركز عليه شما اجرائيه صادر و پرونده به كالسه 9604093 در 
تشكيل شده و با توجه به گزارش مورخ 96/10/11 مامور ابالغ پست مبنى بر 
عدم شناسايى آدرس، ابالغ قانون به شما ميسر نبوده و بستانكار هم اعالم 
به  لذا  نمايد،  معرفى  واقعى  ابالغ  جهت  را  شما  از  آدرسى  نمى تواند  نموده 
موجب تقاضاى بستانكار بوارده شماره 14045176- 96/11/5 و طبق ماده 
18 آئين نامه اجراء از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ اجرائيه محسوب 
است چنانچه ظرف ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائيد عمليات 

اجرائى جريان خواهد يافت.
21407/م.الف                                            اداره چهارم اجراى اسناد رسمى تهران-شبيبى

با توجه به تیرگی بیشتر روابط 
آمری��کا و اروپا، کارشناس��ان معادلـــــه

امکان پیروی از خروج آمریکا 
از برجام را بعید دانسته اند.

به گزارش تسنیم، روزنامه نیزاویسیمایا گازیتا 
در تحلیلی نوش��ته اس��ت: رهبران آمریکا بار دیگر 
وعده دادند که از توافق هس��ته ای منعقد شده بین 
ای��ران و گروه کش��ورهای »۱+۵« خ��ارج خواهند 
شد. مایکل پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در 
سخنرانی خود در کنفرانس ساالنه سازمان البیست 
و بانفوذ »کمیته روابط اجتماعی آمریکا - اسرائیل« 

در واشنگتن چنین تهدیدی را دوباره مطرح کرد.
بدین ترتیب بعید نیس��ت که آمادگی آمریکا، 
اسرائیل و ایران برای اصرار بر تامین منافع خویش 
به زودی مناقش��ه نظامی تم��ام عیاری را برای کل 

منطقه خاورمیانه به ارمغان آورد.
پنس چنین تهدید کرد: »نباید ش��ک کرد که 
این آخرین ش��انس آنها )ایرانی ها( است. اگر توافق 
هسته ای طی یکی دو ماه آینده اصالح نشود، آمریکا 
فورا از آن خارج خواهد شد. واشنگتن قصد ندارد به 
تهران اجازه دهد که به سالح هسته ای دست یابد.«

سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا تفاوتی با 
سخنرانی ماه ژانویه وی در کنست )پارلمان( اسرائیل 
نمی کرد، ول��ی اینبار این حقیقت که در ماه مه کاخ 
سفید باید تصمیم خود درباره تایید یا عدم تایید توافق 
هسته ای را اعالم کند، به سخنان وی وجهه دیگری 
بخشید. با توجه به اینکه آمریکا این پرونده هسته ای 
را ج��دای از سیاس��ت خارجی ای��ران در خاورمیانه 
نمی داند، برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( واقعا 

در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
این مسئله که جامعه جهانی باید منافع اسرائیل 
در خاورمیانه را نیز در نظر داش��ته باشد در جریان 
س��خنرانی "ران درما" سفیر اسرائیل در آمریکا در 
کنفرانس مذکور ش��نیده شد. این دیپلمات یادآور 
شد که تل آویو به هیچ کس اجازه نمی دهد تا کسی 
از خ��ط قرمزهای آنها عبور کنند. نمونه این تهدید 
هم حمل��ه اخیر هواپیماهای اس��رائیلی به مناطق 

مرزی در خاک سوریه بود.
روزنامه »واش��نگتن پس��ت« هم چندی پیش 
در تحلیل��ی نس��بت به بروز یک جن��گ تمام عیار 
بین اسرائیل و نیروهای طرفدار ایران در خاورمیانه 
هشدار داد. این در حالی است که جامعه بین المللی 
حاضر نیس��ت تا از آمریکا در ص��رف نظر کردن از 

توافق هسته ای با ایران پیروی کند.
اشتفان مایستررئیس برنامه شرق اروپا و آسیای 
مرکزی در شورای سیاست خارجی آلمان به روزنامه 
نیزاویس��یمایا گازیتا« گفته است: »آلمان و اتحادیه 
اروپا از چنین اقدامات یکجانبه ای از طرف واشنگتن 
حمای��ت نمی کنند. برای اینکه توافق هس��ته ای با 
ای��ران برای مقامات برلی��ن اهمیت زیادی دارد. هر 
اقدامی که منجر به تیره کردن روابط با تهران شود، 
در ش��رایطی که همه خاورمیانه در وضعیت هرج و 

مرج بسر می برد، بسیار خطرناک خواهد بود.
به گفته وی، ضمن اینکه این در شرایطی است که 
تعیی��ن تعرفه های گمرکی برای فوالد در حال تبدیل 
ش��دن به دومین موض��وع مخ��رب و خطرناک برای 
کشورهای اروپایی است و می تواند روابط بین اتحادیه 
اروپا و ایاالت متحده را تیره تر از قبل کند. حتی اگر با 
برخی از سیاست های ایران در سوریه و منطقه مخالفت 
وجود داشته باشد، آلمان باز هم همه تالش خود را بکار 

خواهد برد تا توافق هسته ای حفظ شود.
تردیدی وج��ود ندارد ک��ه موض��وع مقابله با 
ای��ران در منطق��ه، خاورمیان��ه را در معرض خطر 
مش��کالت ت��ازه ای ق��رار خواه��د داد. "بنیامی��ن 
نتانیاهو" نخس��ت وزیر اسرائیل در جریان مذاکرات 
چند روز قبل خود با "دونالد ترامپ" مدعی شد که 
جمهوری اسالمی بزرگترین چالش برای اسرائیل و 
آمریکا در خاورمیانه بش��مار می رود. به عقیده وی، 

توافق هس��ته ای راه را برای دس��ت یافتن ایران به 
بلندپروازهای هسته ای هموار کرده است.

این در حالی اس��ت که مس��ئله پیرامون برجام 
این هفت��ه موضوع مذاک��رات "محمدجواد ظریف" 
وزیر ام��ور خارجه ایران و "ژان ایو لودریان" همتای 
فرانسوی وی در تهران بود. ظریف تاکید کرد: »برجام 
توافقنامه ای چندجانبه است که اروپا هم در موفقیت 
آن سهیم است. اروپا می تواند سهم سازنده تری برای 
حفظ این توافق مهم بین المللی ایفا کند و تعهدات 
خود در چارچوب این سند را بطور کامل اجرا نموده 
و بر آمریکا هم فشار وارد آورده و مانع از آن شود تا 
ایاالت متحده خواسته های غیرقانونی و غیرمنطقی 

خود را بر آنها تحمیل کند.«
البته مقامات تهران وعده داده اند که اگر آمریکا 
از توافق هسته ای خارج شود، ایران هم قادر خواهد 
بود تنها ظرف 48 ساعت، سطح غنی سازی اورانیوم 
را ت��ا 20 درصد افزایش دهد. اوض��اع از آن جهت 
پیچیده می ش��ود که جمهوری اسالمی قصد ندارد 
از برنامه موش��کی خود که بهانه اصلی آمریکا برای 

اعمال تحریم های یکجانبه است، صرف نظر کنند.
در این بین در محافل کارشناسی روسی نسبت 
به سناریوی نظامی پیرامون مسائل ایران هشدار داده 
اند. "یولیا س��وویچنیکووا" کارش��ناس ارشد مدرسه 
عالی اقتصاد مسکو به این روزنامه گفته است: »تهدید 
حمله نظامی به ایران می تواند از لحاظ ابعاد و شدت 

بسیار متفاوت باشد.
 برای درک اینکه این سناریو دقیقا به چه شکل 
اس��ت، بای��د درک نمود که صحبت بر س��ر چه نوع 
حمله ای است. چراکه نظامیان آمریکایی از اقداماتی 
در سطوح مختلف صحبت به میان آورده اند. مسئله 
این اس��ت که هر اقدام نظام��ی کوچکی علیه ایران 
خطر تبدیل شدن به یک جنگ تمام عیار و گسترده 
را دارد، ب��ه این دلیل ک��ه مقامات تهران قطعا به هر 
اقدام نظامی از سوی آمریکا با شدیدترین حالت پاسخ 
خواهند داد و از منافع خویش دفاع می کنند و طرف 
آمریکای��ی هم توانایی آن را ندارد تا از همه متحدین 

خویش در منطقه حمایت کند.«

آیاآمریکاتصمیم
بهخروجیکجانبه

ازبرجامخواهدگرفت؟


