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باند مخوف خرید و فروش پُست در شهرداری
دبیرکل حزب مردمی اصالحات گفت: باالخره اصالحات، پایگاه خودش را با 
کم کاری های دولت روحانی دارد از دس��ت می دهد. همچنین شاهد هستیم که 
در ش��ورای شهر و ش��هرداری، باند مخوف خرید و فروش پست ها شکل گرفته 
و افرادی که می خواهند پس��ت بگیرند، با پرداخت پول به هدف خود می رسند، 

یا افرادی که بخواهند در لیس��ت ش��ورای ش��هر قرار بگیرند، پول های میلیاردی 
پرداخت می کنند. بنابراین اعتماد مردم از دست رفته است.

 محّم��دزارع فومنی با اش��اره به اظه��ارات حجاریان مبنی بر اس��تفاده اصالحات از 
س��لبریتی  ها، گف��ت: تا دیروز، راه کارهایی ش��بیه آنچه آقای حجاری��ان مطرح می کند را 
»پوپولیستی« می دانستیم و می گفتیم اصالحات نباید کار پوپولیستی انجام دهد و آن را 
محکوم می کردیم. وی گفت: اصالح طلبان می دانند که باالخره این دولت تمام می شود اما 
درست نیست از احساسات پاک مردم، استفاده کنیم تا به اهداف خود برسیم.  فارس

احزاب
ایران و اروپا برای مقابله با امریکا متحد شوند

نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: ایران و کشورهای اتحادیه اروپا 
از جمله آلمان می توانند با مش��ارکت و همکاری خس��ارات ناشی از تحریم های 

آمریکا را جبران کنند.
یحیی کمالی پور گفت: کش��ور آلمان در زمان بررس��ی برجام نیز تالش های 

زی��ادی انجام داد و رابط��ه خوبی با ایران برقرار کرد که اکن��ون نیز تمایل دارند 
ای��ن روابط ادامه پیدا کند. علی رغم اینک��ه آلمان با آمریکا در حوزه دالر تبادل دارد 

نمی خواهد به صورت دس��ت بس��ته در اختی��ار آمریکایی ها قرار بگی��رد. وی افزود: در 
فاصله ای که آمریکا از برجام خارج شد، آلمانی ها سعی کرده اند مواردی را نادیده گرفته 

و رابطه خود با ایران را در راستای برجام حفظ کنند.
کمالی پور گفت: کشورهای اروپایی باید با یکدیگر متحد شوند و ایران را اهرمی برای 

حفظ منافع خود قرار دهند تا جلوی خسارت های آمریکا را بگیرند.  خانه ملت

پارلمان
پشت  پرده پیامک های دولتی ها به وکالی ملت برای حذف وزرا

عض��و کمیس��یون برنامه و بودجه گفت: این روزها برخ��ی افراد در دولت به 
نمایندگان مجلس پیام می دهند که فالن وزیر را استیضاح کنید.

حسینعلی حاجی دلیگانی درباره تغییر در تیم اقتصادی دولت و تحلیل هایی 
که درباره بهبود اقتصاد با برکناری ورا اعالم ش��ده است گفت: این روزها برخی 

افراد در دولت به نمایندگان مجلس پیام می دهند که فالن وزیر را استیضاح کنید 
و یا آنقدر به وی فش��ار بیاورید تا برکنار شود. وی ادامه داد: هدف این دولتمردان از 

ارس��ال چنین پیامک هایی به وکالی ملت این است که رقبای سیاسی خود را از صحنه 
خارج کنند و گروه مورد نظر خودشان را تقویت کنند.

نماینده مردم شاهین شهر در ادامه تاکید کرد: البته نمایندگان توجهی به این پیام ها 
ندارند اما معتقدند که افراد ناتوان در دولت باید برکنار شوند و تیم اقتصادی دولت تغییر 

کند.  باشگاه خبرنگاران

وتوش بدون ر

خواب آشفته اروپا تعبیر نخواهد شد
ک جمل��ه ی کوتاه راجع به برجام بگویم. از برخی 
حرفهای بعضی از دولته��ای اروپایی این جور برمی  آید 
ک��ه اینها توّقع دارند ملّت ایران، هم تحریمها را تحّمل 
کند و با تحریمها دست وپنجه نرم کند، و هم از فّعالّیت 
هسته ای خود که نیاز قطعی آینده ی کشور است دست 
بکشد و این محدودیّتهایی را که بر او تحمیل کرده اند 
ادامه بدهد. من به ای��ن دولتها میگویم بدانند که این 
خواب آش��فته، تعبیر نخواهد شد؛ ملّت ایران و دولت 
ایران، این را تحّمل نخواهند کرد که هم تحریم باشند، 
ه��م در محدودیّت هس��ته ای و حبس هس��ته ای قرار 
داشته باشند؛ این نخواهد شد. سازمان انرژی هسته ای 
موّظف است سریعاً مقّدمات و آمادگی های الزم را برای 
رس��یدن به ۱۹۰ هزار سو -فعاًل در چهارچوب برجام- 
فراهم بکند و برخی مقّدمات دیگر را که رئیس جمهور 

محترم دستور آن را دادند، از همین فردا آغاز کند.

بیانات در مراسم بیست و نهمین سالگرد 
رحلت امام خمینی )ره(
12 خرداد 97

مخاطب شمایید

رد اتهام
حس��ین یکتا ب��دون رد ک��ردن ادعای محمد 
مهاجری فعال سیاسی اصولگرا مبنی مالکیت 
یک موسسه چندصد میلیاردی توسط وی، ضمن نقل 
کردن حرف هایی که این تهیه کننده برنامه صداوسیما 
را فاقد منزل و اتومبیل می داند نوش��ت: س��رمایه چند 
صد میلیاردیه حسین یکتا، خاطرات اوناییه که پاشون 
به آس��مون باز ش��د و در مکت��ب روح اهلل، تو جبهه یه 
شبه مرد ش��دند. کتاب"مربع های قرمز" روایت صدها 
میلیارد س��رمایه است که جامانده ای از شهدا دعوتتون 

می کنه در مراسم رونماییش شرکت کنید.

دفاع از حیثیت!
مسعود کرباس��یان وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در یاداشتی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور 
نوشت: به هیچ عنوان مطالبات و خواسته های مردم را رد 
نمی کنم و وضعی��ت آنها را درک می کنم.دولت اقدامات 
اصالح��ی و مدیریتی خود را انج��ام می دهد ولی زمانی 
م��ردم از آن آگاه می ش��وند که اثرات��ش را در جامعه و 
اقتصاد ببینند و حتی شاید گاهی هم نیاز به اطالع رسانی 
فراگیرتر در مورد این اقدامات باشد. من وزیر اقتصاد این 
کشور هستم که خودم را با منافع ملی، توسعه و نیازهای 
مردم تراز می کنم. اما یک رس��الت مه��م من به عنوان 
وزیر اقتصاد این اس��ت که از حیثیت اقتصاد ایران دفاع 

کنم. قبول دارم که اخبار منفی مدام در گردش است.
به وضعیت ۹۹.۷۲ درصد س��پرده گذاران ش��ش 
موسس��ه مال��ی و اعتباری منحله بزرگ رس��یدگی و 
مشکالت سپرده گذاران رفع شده  است. تقریبا می توانم 
بگویم که هی��چ اقتصاددانی با ه��ر گرایش فکری در 
کش��ور نیس��ت که موضوعی را مطرح کرده، راهبرد و 
تحلیلی ارائه داده باش��د و ما از آن بی اطالع باشیم یا 
به آن رجوع نکرده  باش��یم. در دو ماهه ابتدای امسال 
میزان صادرات کشور ۲۱.۹ درصد افزایش یافته  است. 
تاکید دول��ت فروش اموال مازاد بانک هاس��ت. نتیجه 
اینک��ه کمیته ف��روش اموال مازاد بانک ه��ا در وزارت 
اقتصاد ش��روع به کار کرد و طی ۶ ماه ۴۴۰۰ میلیارد 

تومان از اموال مازاد بانک ها فروخته شد.
دول��ت موفق ش��د ۹۹.۷۲ درصد س��پرده گذاران 
موسسات مالی و اعتباری را تعیین تکلیف کند، ۱۰۰ 
درصد واگذاری های سال گذشته و دو ماهه امسال به 
بخش خصوصی واقعی بود طی سال های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ 
رقم رشد نقدینگی به ترتیب ۳۲.۸، ۲۲.۳ و ۳۰ درصد 
بوده اس��ت. از سال ۱۳۹۵ حرکت نقدینگی نزولی شد 
و در این سال به ۲۳.۲ درصد رسید. سال ۹۶ هم نرخ 
رش��د نقدینگی ۲۲.۱ درصد بود. سال ۱۳۹۶ تشکیل 
س��رمایه در بخش ساختمان ۹ دهم درصد مثبت، در 
بخش ماشین آالت ۲.۵ درصد مثبت و تشکیل سرمایه 

ثابت ناخالص هم ۱.۴ درصد مثبت بوده است
س��ال گذشته خالص عرضه کار جدید کشور ۷۹۷ 
هزار نفر و خالص اش��تغال جدی��د ۷۹۱ هزار نفر بوده  
است. در خردادماه امسال دو متغیر اصلی شاخص کل 
بورس و ارزش بازار، نسبت به خرداد ماه سال گذشته به 

ترتیب با ۳۸.۳ و ۳۱.۶ درصد رشد مواجه شدند.

 حکومت بحرین
مسئول وخامت حال عیسی قاسم

حس��ین امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رئیس 
مجل��س در ام��ور بین الملل مجلس ش��ورای 
اسالمی نوش��ت: در نتیجه سیاست س��رکوب دستگاه 
امنیت��ی آل خلیفه و اجازه ندادن برای پیگیری عاجل و 
به موقع درمان آیت اهلل ش��یخ عیس��ی قاسم، حکومت 
بحرین مس��ئول اصلی وخامت ح��ال این مرجع بزرگ 
دین��ی و هرگونه عواقب آن اس��ت. ما ب��ا نگرانی برای 

بهبودی ایشان دعا می کنیم.

سیاست مجازی

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه

محمد حسين بخشى ، رئيس هيئت مديره

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت توربوژنراتور شاهرود (سهامى خاص- 
شماره ثبت 1484) و يا نمايندگان قانونى آن ها دعوت بعمل مى آيد تا در جلسه 
مجمع عمومى عادى ساليانه شركت كه در ساعت 8 صبح روز يكشنبه 1397/4/31 
حضور ميگردد  برگزار  شاهرود  صنعتى  شهرك  در  واقع   ، شركت  اين  محل   در 

 بهم رسانند.
، مالى سال 1396  قانونى و صورتهاى  بازرس  استماع گزارش   دستور جلسه: 1- 
   2- بررسى و تصويب صورتهاى مالى سال 1396    3- انتخاب بازرسين اصلى و 
 على البدل  4- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار   5- انتخاب اعضاى هيئت مديره 

  6- ساير موارد كه در صالحيت مجمع باشد.

 ، پشتيبانى  و  بردارى  بهره  خدمات  دارد  نظر  در  سمنان  اى  منطقه  آب  سهامى  شركت 
يك  عمومى  مناقصه  بصورت  را  دامغان  سد  وابسته  تاسيسات  و  سد  نگهدارى  و  تعميرات 
مرحله اى مطابق قانون برگزارى مناقصات به پيمانكار واجد شرايط و داراى گواهينامه تاييد 
 صالحيت بهره بردارى ، نگهدارى و كنترل ايمنى سدها از شركت مديريت منابع آب ايران

 واگذار نمايد.
مبلغ برآورد: حدود 8/850/000/000 ريال

مدت اوليه: 36 ماه
بانكى يا  تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ 442/500/000 ريال بصورت ضمانتنامه 

رسيد بانكى واريز وجه نقد
مناقصه گران مى توانند حداكثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/4/30 نسبت به دريافت 
اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) اقدام و پيشنهاد خود را حداكثر 
تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/5/9 در سامانه ستاد ثبت و پاكت الف را به دفتر 
حراست و امور محرمانه شركت به نشانى سمنان ، بلوار 17 شهريور (شهيد هاشميان) تحويل 

و رسيد دريافت نمايند.
تاريخ بازگشايى پاكتها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/5/9

تلفن تماس جهت پاسخ به سواالت: 33361913-16 (023) 
به پيشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش ، و پيشنهادهايى كه بعد از انقضا مدت مقرر 

واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

فراخوان تجديد مناقصه عمومى 
يك مرحله اى شماره 1-97-55

نوبت اول

شركت آب منطقه اى سمنان 

وزارت نيرو

شرکت مديريت منابع آب ايران

شرکت سهامي آب منطقه اي سمنان

آگهى مناقصه عمومى 

شهردارى شهر قدس درنظر دارد نسبت به احداث پارك محله اى در بلوار امام حسين (ع) با برآورد اوليه 6/069/176/289 ريال از طريق مناقصه عمومى و عقد پيمان با 
پيمانكار حائز صالحيت (شركتهاى داراى حداقل رتبه 5 ابنيه ) اقدام نمايد.

متقاضيان مى توانند ظرف 10 روز كارى از تاريخ چاپ نوبت دوم آگهى كه به فاصله يك هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قرارداد هاى شهردارى واقع در: 
شهر قدس- بلوار انقالب اسالمى – ساختمان مركزى شهردارى شهر قدس – طبقه دوم با ارائه معرفينامه نسبت به دريافت و تحويل اوراق مناقصه اقدام نمايند.

-خريد اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ريال قابل واريز به حساب 0105708298000  بانك ملى شعبه شهر قدس 
-سپرده شركت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اوليه ميباشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمى گردد.
-شهردارى در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است.

-هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه است.
-پرداخت مبلغ قرارداد بصورت 50درصد  نقد و 50 درصد تهاتر ميباشد.

  تاريخ چاپ نوبت اول:1397/04/20
روابط عمومى شهردارى شهر قدس            تاريخ چاپ نوبت دوم:1397/04/27

ت اول
نوب

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

باز ه��م خبری کوتاه از بلوکه  دارایی های پرونـــــده از  بخش��ی  شدن 
ایران در آلمان!! کشوری اروپایی آن هم زمانی که 
هنوز ایران و اروپا س��عی در احی��ای برجام دارند 
منتشر ش��د و مثل همیشه وزارت خارجه تکذیب 
ک��رد!! ام��ا دوروز بع��د از تکذی��ب خبرهای��ی در 
رس��انه هایی مانن��د یورو نیوز از درخواس��ت ایران 
برای بازگرداندن س��رمایه بلوکه شده خبر مخابره 
ش��د!! فارغ از راس��ت ی��ا دروغ ب��ودن این جریان 
روابط ایران و آلمان را به بهانه این اخبار بررس��ی 
می  کنیم و درباره ادامه برجام با کشورهای اروپایی 

به نتیجه ای نزدیک به قطعیت خواهیم رسید.

ارتباط با اروپا
ابتدا الزم اس��ت که درباره ارتباط با اروپا این 
را بدانی��م که با هم��ه بدبینی هایی که براس��اس 
بدعهدی ها صورت گرفته اس��ت اما رهبری در اول 
خرداد س��ال ۸۱ فرمودند: »ملت ای��ران آرمانها و 
مقاصدی دارد که در دنیا هر کس به این مقاصد و 
نیز به ملت ایران احترام گذاشته و نظام جمهوری 
اس��المی را قبول کرده، ملت ایران در طول زمان 
با او مثل ی��ک طرف برابر و مس��اوی وارد میدان 
مذاکره و معامله ش��ده اس��ت. ما با ش��وروی هم 
ارتباط��ات داش��تیم، با اروپ��ا و هم��ه ی دنیا هم 
ارتباط��ات داریم. مس��أله ی امریکا این اس��ت که 
هویت اس��المی و ملی ما را قبول ن��دارد و این را 
ب��ه زبان می آورد. چرا عده ای از مدعیان سیاس��ت 
و فه��م، نمی فهمن��د؟! واقعا جای تأس��ف اس��ت. 
حکومتی که این ط��ور صریحا می گوید می خواهم 
علیه نظام اسالمی و خواست ملت ایران عمل کنم 
و برای براندازی این نظام بودجه می گذارد، ارتباط 
و مذاکره با آن، هم خیانت و هم حماقت اس��ت!« 
ام��ا اروپایی ها این حماقت را با حمایت از منافقین 

انجام داده و حاال آلمان کشوری که در درگیریهای 
سیاسی کمتر ورود می کرد انگار می خواهد طناب 
پوسیده اعتماد جمهوری اسالمی به غرب را کامال 

قطع کند.

جایگاه آلمان در اتحادیه اروپا
آلمان یکی از تاثیرگذارترین کش��ورهای عضو 
اتحادی��ه اروپ��ا و بزرگترین و قوی تری��ن اقتصاد 
این اتحادیه به ش��مار می رود. وزن باالی سیاسی 
جمه��وری فدرال آلمان در س��طح اتحادیه اروپا و 
جهان در چند س��ال اخیر هم��واره رو به افزایش 
بوده اس��ت. به عالوه خروج انگلس��تان از اتحادیه 
اروپ��ا نقش سیاس��ی آلمان در ای��ن اتحادیه را پر 

رنگ تر خواهد کرد.
ای��ن کش��ور همچنی��ن در زم��ره یک��ی از 
قدرت های بزرگ اقتصادی جهان بوده و در س��ال 
۲۰۱۷ در رده چه��ارم جهان��ی )بر حس��ب تولید 
ناخالص داخلی اسمی برابر با ۳.۴۹ تریلیون دالر( 
قرار دارد. در ماه س��پتامبر س��ال جاری، انتخابات 
بون��دس تاگ)پارلمان فدرال آلمان( برگزار خواهد 
ش��د و ای��ن احتمال وج��ود دارد)که ب��ا توجه به 
نتیجه بیش��تر نظر س��نجی ها( ائت��الف موجود با 
برخی تغیی��رات، همچنان در ش��کل دهی دولت 
آینده آلمان ایفای نقش نماید. برگزاری نشس��ت 
س��ران بیست در هامبورگ در تابستان سال جاری 
تاکی��دی بر جایگاه این کش��ور در دفاع از جهانی 
ش��دن و تجارت آزاد خواهد بود. ضمن آنکه آلمان 
می تواند به یکی از کش��ورهای محور در مبارزه با 
یک جانبه گرایی در صحنه بین المللی تبدیل شود.

روابط تاریخی ایران و آلمان
روابط جمهوری اسالمی ایران با آلمان علیرغم 
داش��تن س��ابقه ای دیرینه و وجود برخ��ی فراز و 
نشیب ها در طی دو سه دهه گذشته، از روال نسبتا 

ثابتی برخوردار بوده و تحریم ها کمتیرین آس��یب 
را به روابط اقتصادی دو کشور وارد کرد، به گونه ای 
ک��ه در مجم��وع می توان گفت که این کش��ور در 
مقایسه با سایر کشورهای قاره سبز رویکرد نسبتا 

متعادل تری در مقابل ایران داشته است. 
روابط جمهوری اس��المی ای��ران با جمهوری 
فدرال آلمان از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی قابل بررسی و توجیه است. این روابط در 
دوره پسابرجام وارد مرحله جدیدی شده است. طی 
دو سه سال گذش��ته تهران شاهد ورود هیات های 
متعدد سیاس��ی و اقتصادی و پارلمانی از آلمان به 
ایران بوده اس��ت. در مقابل نیز هیات های متعددی 
از کش��ورمان جهت بس��ط زمینه های همکاری و 

گسترش روابط از این کشور دیدن نموده اند.
حجم روابط اقتصادی ایران با آلمان، در دوره 
پس��ابرجام رش��د قابل مالحظه ای یافته و در سال 
گذش��ته میالدی به رقمی معادل ۲.۹میلیارد یورو 

رسید. 
آلمان و ش��خص اش��تاین مایر، رئیس جمهور 
کنون��ی و وزی��ر خارجه س��ابق آن کش��ور نقش 
بارزی در مذاکرات برجام بین ایران با کش��ورهای 

گ��روه ۱ + ۵ ایفا نموده اس��ت. از همین رو نقش 
آلم��ان در تاکی��د بر حفظ برج��ام و تعهد طرفین 
به تعهداتش��ان در این توافق نیز بسیار مهم تلقی 
ش��ده و می توانست برخی از مش��کالت موجود را 

برطرف کند اما...
بعد از شرطی که برای ایران برای به رسمیت 
ش��ناخت رژیم جعلی داشت این بار با بلوکه کردن 
بخش��ی از دارای��ی جمه��وری اس��المی می تواند 
آخری��ن امیدهای ما را در اعتم��اد به غرب از بین 
برده و باعث شود تا بر تصمیم مرده دانستن برجام 

مصمم تر شویم.

تناقض ها در بلوکه شدن دارایی ایران در 
آلمان

در چن��د روز گذش��ته ابتدا عضو کمیس��یون 
حقوقی و قضایی مجلس از بلوکه ش��دن بخش��ی 
از دارایی های کش��ورمان توس��ط آلمان خبر داد. 
محمد دهق��ان نماین��ده مردم طرقبه و ش��اندیز 
و عض��و کمیس��یون حقوق��ی و قضای��ی مجلس 
ش��ورای اس��المی با این خبر گفت: پس از خروج 
آمری��کا اعتماد ب��ه اروپایی ه��ا کاری غلط به نظر 
می آم��د که این اق��دام آلمانی ه��ا در بلوکه کردن 
دارایی ه��ای ایران این موضوع را به اثبات رس��اند. 
عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس از لزوم 

پیگیری این موضوع توسط دولت تأکید کرد.
اما یک روز بعد سخنگوی وزارت امور خارجه 
با بیان اینکه روابط اقتصادی ایران و آلمان مس��یر 
ع��ادی خ��ود را طی می کند اظهار داش��ت: هیات 
آلمانی در وین در کنار س��ایر اعض��ای برجام و از 
جمله ای��ران )پس از خروج غیرقانون��ی آمریکا از 
توافق وین( چگونگی یافتن سازوکارهای مناسبتر 
ب��رای افزایش همکاری ه��ای اقتصادی و بانکی دو 

کشور را مورد بررسی قرار داد.
بهرام قاسمی یادآور شد: متاسفانه طی روزها 

و هفته ه��ای اخیر و همزمان ب��ا مذاکرات ایران و 
۱+۴ خبرس��ازی و جنگ روانی ب��ه منظور ایجاد 
اخالل در روابط ایران و کش��ورهای اروپایی توسط 
برخی کش��ورهای فرامنطقه ای و گروه های معاند 
ضد ایرانی در جریان اس��ت که باید با هوشیاری و 

دقت الزم با این فضاسازی ها مقابله کرد.
این درحالی اس��ت که رسانه های خارجی این 
خبر را با ادعای درخواس��ت ایران تایید می کنند. 
بر این اس��اس پای��گاه خبری یورونی��وز به نقل از 
روزنام��ه بیلد به نق��ل از یک مق��ام دولتی آلمان 
نوش��ت، تهران به دلیل نگرانی از تحریم های تازه 
ایاالت متحده و مس��دود شدن حساب های بانکی 
قصد دارد ت��ا پول های خ��ود را از »بانک تجارتی 
 Europaeisch-Iranische( »ای��ران و اروپ��ا
Handelsbank AG( ی��ا »eihbank« خارج 
کن��د. به گزارش رویت��رز به نق��ل از روزنامه بیلد 
آلمان، مقامات ایرانی به اداره نظارت بر امور مالی 
آلمان )BaFin( اعالم کرده اند که »به دلیل عدم 
دسترسی شهروندان ایرانی به کارت اعتباری، قصد 
دارند این پول را در اختیار ایرانیانی قرار دهند که 

قصد سفر به خارج از کشور را دارند.«
ای��ن روزنامه می گوید ک��ه اداره نظارت بر امور 
مالی در حال بررسی درخواست تهران است و جهت 
تصمیم گیری، وزارت خزان��ه داری، وزارت دارایی و 
وزارت خارجه آلم��ان را نیز در جریان قرار داده اند. 
براس��اس اطالعات منتشر ش��ده بر روی وب سایت 
بانک )eihbank(، این بانک در سال ۱۹۷۱، پیش 
از انقالب ایران به عنوان بانک تخصصی برای روابط 
شرکای تجاری ایران و آلمان و همچنین فعالیت در 

اروپا و سایر نقاط جهان تاسیس شد.
دفتر مرکزی این بانک در منطقه آزاد تجاری 
هامب��ورگ واقع ش��ده و ش��عبه هایی در تهران و 

منطقه آزاد کیش نیز دارد.

آخرین امید
با این حس��اب اگر آلمان هم به صف انگلیس 
و فرانس��ه ک��ه ید طوالیی در نادی��ده گرفتن حق 
مردم در جمهوری اسالمی دارند بپیوندد نمی توان 
انتظ��ار داش��ت که از برجام جز نام��ی و از اعتماد 

مردم به اروپا جز خاطره ای باقی بماند.

اینبار ژرمن ها برجام را پاره می کنند؟

تیر خالص آلمان به قلب غربگراها

نگاهی به امکان پذیری یک تهدید
آیا بستن تنگه هرمز، قانونی است؟

تهدید به بس��تن تنگه هرمز مس��بوق به  سابقه و مختص شرایط حاد است. عالوه دست بـه نقد
ب��ر دوره جنگ تحمیلی، ایران در س��ال ۲۰۱۱ و در بحبوحه 
تحریم ه��ا نیز چنین تهدیدی کرد و جامعه جهانی این تهدید 

را جدی گرفت و عقب نشینی کرد.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و تهدید آمریکا به »تحریم 
مطلق نفت ایران تا رس��اندن صادرات آن به صفر« روحانی در 
س��فر خود به س��وئیس با تهدید تلویحی به بستن تنگه هرمز 
به آمریکایی ها واکنش نشان داد. تهدید روحانی در قلب اروپا، 
البته با نامه تش��کر س��ردار قاسم س��لیمانی، ضمانت و اعتبار 
اجرای��ی یافت و این پیام را به مخاطب بین المللی مخابره کرد 

که تهدید رئیس جمهور توخالی نیست و جدی است. 
در این میان چند سوال مطرح است.

۱- آی��ا ایران از لحاظ حقوق بین المل��ل و نظامی قادر به 
مسدود کردن تنگه هرمز است؟

۲- تهدید به بستن تنگه هرمز صرفا یک »تهدید« و برای 
کوتاه آمدن طرف مقابل است یا واقعا عملی خواهد شد؟!

در پاسخ به سوال اول باید گفت، منطقه تنگه هرمز جزء آب های 
سرزمینی ایران و عمان است و هیچ منطقه دریای آزاد در آن وجود 
ندارد. حقوق بین الملل دریاها برای عبور از تنگه های بین المللی دو 
حالت عبور »بی ضرر« )کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو( و عبور »ترانزیت« 

)کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبه( را به رسمیت شناخته است.
طبق کنوانس��یون »عبور بی ضرر« که مورد پذیرش ایران 
است، سایر کشورها حق دارند از آن عبور کنند، به شرطی که 

عبور آنها ضرری برای کشورها نداشته باشد.
اما طبق کنوانس��یون »عبور ترانزیت«، عبور و مرور همه 
کش��ورها آزاد است. ایران عضو این کنوانسیون نیست )آمریکا 
هم نیس��ت( و براس��اس عرف موجود، نظام حقوقی حاکم بر 

تنگه هرمز، نظام »عبور بی ضرر« است.
 پس از لحاظ حقوقی، ایران قادر و مجاز اس��ت مانع عبور 
کشتی های دیگر کش��ورها از تنگه هرمز شود. این موضوع در 
کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز به رسمیت شناخته شده: 
کنوانس��یون حقوق دریاها بر نظام حقوقی تنگه هایی که عبور 
و م��رور از آن ها کاًل ی��ا جزئاً براس��اس عهدنامه های خاص از 
مدت ها پیش معمول بوده و همواره َمجراس��ت خدشه ای وارد 

نخواهد کرد. )ماده ۳۵(
جمهوری اس��المی ایران، همواره براس��اس رژیم حقوقی 
»عبور بی ضرر«، رفتار و س��لطه قانونی خود را اعمال و تثبیت 

کرده اس��ت. مثل برخورد ایران با ورود غیرمجاز یک کش��تی 
تج��اری آمریکای��ی در س��ال ۹۴، برخورد با تج��اوز نیروهای 
دریایی آمریکا در س��ال ۹۴ و دس��تگیری آنها، دس��تگیری ۵ 
ملوان انگلیسی در سال ۸۸ که بصورت غیرقانونی وارد آب های 
خلیج فارس شده بودند و..  از لحاظ نظامی، تحدید تنگه هرمز 
به دو صورت امکان پذیر اس��ت: ناامن س��ازی تنگه و اس��تقرار 
حال��ت جنگی در آن یا انس��داد فیزیکی با کاش��تن مین های 
دریایی، حمله به کشتی ها با قایق های تندرو، موشک های ضد 

کشتی و زیردریایی ها و... و توقف کشتی ها.
ای��ران در جریان جن��گ نفتکش ه��ا )۱۹۸۰-۱۹۸۸( در 
مقاب��ل متحدان صدام، تهدید به بس��تن تنگه هرمز کرده بود 
و با وجود آنکه امکانات نظامی خاصی نداش��ت، توانست باعث 
ایجاد شرایط ناامنی و متضرر شدن تانکرها و کشتی ها شود و 
سازمان ملل و صدام را به تهیه قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ با 

پذیرش مرزهای ایران، سوق داد.
کمبود امکانات نظامی س��بب ش��د عراق و آمریکا، پایانه 
نفتی خ��ارک را بمباران و منهدم کنن��د و آمریکا با حمله به 
هواپیمای مسافربری ایران ایر، ایران را وادار به عقب نشینی از 
بستن هرمز و البته پایان جنگ کند. توان نظامی ایران کنونی 
با ایران دهه شصت، هرگز قابل قیاس نیست و آمریکایی ها به 
خوبی درک می کنند که مس��دود یا مختل کردن عبور و مرور 

در تنگه هرمز، برای ایران سهل و آسان است. به تعبیر یکی از 
فرماندهان نظامی »مثل آب خوردن آسان است«.
اما واقعا ایران قصد دارد تنگه هرمز را ببندد؟

تهدید به بس��تن تنگه هرمز، تهدیدی مس��بوق به سابقه و 
مختص ش��رایط حاد است. عالوه بر دوره جنگ تحمیلی، ایران 
در سال ۲۰۱۱ و در بحبوحه تحریم ها نیز چنین تهدیدی کرد و 

جامعه جهانی این تهدید را جدی گرفت و عقب نشینی کرد.
اکنون نیز با توجه به جنگ تجاری عریان آمریکا با ایران برای 
تحریم کامل نفت ایران، ایران به عنوان یک اهرم فشار از این گزینه 
کمک می گیرد. چراکه دیپلماسی بدون ابزار و قدرت نظامی، بی اثر 
است. آمریکایی ها و اروپایی ها به خوبی می دانند کوچکترین تحرک 
در تنگه هرمز، )نه حتی بستن آن(، باعث افزایش قیمت نفت و بنزین 

و باال بردن هزینه های این کشورها خواهد شد.
بیش از ۱۷ میلیون بش��که نفت خام - یک سوم حمل ونقل 
نفتی جهان از راه دریا - روزانه از تنگه هرمز عبور می کند که 
تحرکات نظامی س��بب باال رفتن هزینه های بیمه کش��تی ها و 

باال رفتن اتوماتیک قیمت نفت خواهد شد. 
با توجه به روحیه کاسبکارانه دولت آمریکا، بعید است آنها 
ای��ن تهدید را جدی نگیرند و دس��ت از تحریم های غیرقانونی 
فزاینده علیه ایران نکشند. در غیر این صورت آنها شاهد "ضرر 

همگی با هم" خواهند بود.  منبع گزارش

آلمان بعد از شرطی که 
برای ایران برای به رسمیت 
شناخت رژیم جعلی داشت 
این بار با بلوکه کردن بخشی 
از دارایی جمهوری اسالمی 
می تواند آخرین امیدهای 
ما را در اعتماد به غرب از 
بین برده و باعث شود تا بر 
تصمیم مرده دانستن برجام 

مصمم تر شویم


