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گروه سیاسی :همزمان با سفر وزیر امور
خارجه ایران به بروکســل بــا هدف تضمین
گرفتن از اروپا درخصوص حفظ برجام ،گوشه
و کنار قاره سبز نیز شاهد تکاپو و تالشهای
جداگانه از ســوی سران کشــورهای مختلف
برای بقای این توافق بینالمللی و ادامه منافع
آن برای اروپاییها است.
بنا بر اعالم کاخ کرملین ،والدیمیر پوتین
رئیــس جمهوری روســیه امروز بــا امانوئل
مکرون همتای فرانسوی خود بصورت تلفنی
در موضوع برجام گفت و گو کرده است و در
جریان آن ،دو رئیس جمهور بر پایبندی خود
بر توافق هستهای سال  2015میالدی تاکید
کردهاند.این گفت و گو در زمانی کمتر از یک
هفته قبل از ســفر مکرون به روســیه برای
شرکت در نشست اقتصادی سنت پترزبورگ
( 24تا  26مه) انجام شده است.
نشریه اشپیگل نیز امروز نوشت شرکتهای
آلمانی فعال در ایران اکثرا به ادامه فعالیت و
ماندن در این کشور فکر میکنند ضمن آنکه
کمیســیون اقتصادی اتحادیه اروپا در صدد
است شرکتهای اروپایی از جمله شرکتهای
آلمانــی تضمین الزم را بــرای ادامه فعالیت
درایران بدهند.
همچنین روزنامه گاردین دیروز نوشــت
وزیــران دارایی و امــور خارجه فرانســه با
 60شــرکت فرانســوی فعال در ایران دیدار
میکنند تا جزئیات نحوه محافظت از تجارت
این شــرکتها دربرابر تحریمهای آمریکا را
بررسی کنند.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد
دارند فردا (چهارشنبه) در نشستی در صوفیه
پایتخت بلغارســتان وضعیــت همکاریهای
اروپایی طرف قرارداد
اقتصادی شــرکتهای
ِ
با ایران را پس از خــروج آمریکا از برجام به
بحث بگذارند.
بنا بر اعالم یکی از مقامات ارشــد اتحادیه
اروپا ،قــرار اســت ژان کلود یونکــر رئیس
کمیســیون اروپا و فدریکا موگرینی مسئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا ،در جریان
نشســت مشــترکی که عصر چهارشنبه در
پایتخت بلغارســتان برگزار میشود ،رهبران
تمام  28کشور عضو را در جریان گزینههای
در دسترس در این باره قرار دهند.
مذاکرات سخت ایران در بروکسل
شــامگاه دیروز (ســه شــنبه) جلســه
وزیرخارجــه ایــران با گــروه ( E3بریتانیا ،
آلمان و فرانســه) به میزبانی اتحادیه اروپایی

ظریف با موگرینی و وزرای خارجه بریتانیا،آلمان و فرانسه مذاکره کرد

ابالغ خطوط قرمز برجام در بروکسل
سران اروپا راههای ادامه همکاری با ایران را بررسی میکنند

برگزار شــد .پیش از این نشست محمد جواد
ظریف در شــورای اتحادیه اروپا در دیداری
دو جانبه با فدریکا موگرینی رییس سیاســت
خارجی اتحادیه اروپــا دیدار کرد .به گزارش
ایســنا ،وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه
تور برجامی خود بعد از چین و روســیه عصر
روز دوشنبه وارد بروکسل آخرین و مهم ترین
مقصد سفرش شد تا عالوه بر دیدار با فدریکا
موگرینــی در دیداری پنــج جانبه با حضور
وزیران خارجه انگلیس ،فرانســه و آلمان به
همراه رییس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا
بر ســر چگونگی ادامه اجرای برجام و گرفتن
تضمینهای عینی گفتوگو کند.
محمد جــواد ظریــف هفته جــاری در
ســفرهایی کوتاه به دیدار همتایان چینی و
روسی خود رفت تا آنطور که خود به آن اشاره
کرده اســت مقامات این کشورها را از مواضع
جمهوری اســامی ایران دربــاره چگونگی و
شرایط ماندن ایران در این توافق آگاه سازد و
از سویی مواضع این کشورها را نیز بشنود.در
همین حال هیاتی از ایران به سرپرستی سید
عبــاس عراقچی معاون سیاســی ظریف روز

دوشــنبه برای گفت وگو و رایزنی در ســطح
کارشناســی پیرامون دســتور کار مذاکرات
روز سه شــنبه وزیران خارجه راهی بروکسل
شده است .معاون ظریف در بدو ورود با هلگا
اشــمید معاون فدریکا موگرینی دیدار کرده
بود .بامداد سه شــنبه ،هیات ایرانی در هتل
محل اقامت جلســات داخلی داشتند و نتایج
مذاکرات کارشناسی هیات ایرانی با سه کشور
اروپایی مورد بررســی قــرار گرفت.همچنین
هیاتهای کارشناسی همزمان با دیدار ظریف
و موگرینــی مذاکرات را در ســرویس اقدام
اتحادیه اروپا از سر میگیرند.
مذاکره چهارجانبه وزیران خارجه ایران و
سه کشــور اروپایی با حضور رییس سیاست
خارجی اتحادیه اروپا امشب برگزار میشود.
محمــد جــواد ظریف وزیر امــور خارجه
کشورمان پس از دیدارش با سرگئی الوروف
با «خــوب و مهم» خوانــدن دیدارهایش در
پکن و مســکو نوشــت :اکنون به بروکســل
میروم تا با مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا و وزیران خارجه سه کشور دیدار کنم.
وی گفتــه اســت که به زودی مشــخص

آمادگی همکاری دفاعی و نظامی ایران و بولیوی
وزیر دفاع گفت :جمهوری اسالمی ایران با افتخار اعالم
میدارد آماده همکاری با کشــورهای دوست و مستقل و
انتقال تجارب خــود در زمینههای دفاعی ،نظامی و فنی
است.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع ،امیر سرتیپ امیر
حاتمی وزیر دفاع کشورمان در دیدار با فرمانده نیروهای
مســلح بولیوی با بیان اینکه آمریکای التین در سیاست
خارجــی و دفاعی دولــت و نیروهای مســلح جمهوری
اسالمی ایران اهمیت ویژه ای دارد ،اظهار داشت :برهمین
اساس ،برای توســعه مناســبات دفاعی نظامی با کشور
بولیوی ارزش قائل هستیم.
وی با اشــاره به اینکه دولت بولیوی سالهاســت پیام
اســتقالل و مقابله با سیاســت های یکجانبــه گرایانه
ســرداده اســت ،افزود :یقیــن دارم همانطــور که امروز
ملتهــای آزادیخــواه از ســیمون بولیوار بــه نیکی یاد

خواهیم کرد گروه  4+1چگونه میتواند منافع
ایران ذیل برجام را تضمین و این دســتاورد
منحصر به فرد دیپلماسی را حفظ کند.
آب سرد مسکو
«ســرگئی الوروف» وزیــر امــور خارجه
روسیه روز سهشنبه در یک کنفرانس خبری
گفت که کشــورهای اروپایی طــرف برجام
شاهد آغاز فشارهای آمریکا پس از خروج این
کشور از توافق هستهای هستند .الوروف ادامه
داد «:پس از خروج آمریکا از توافق هستهای،
سه کشور اروپایی فرانسه ،انگلیس و آلمان که
ادامه پایبندیشــان به توافق را تایید کردهاند،
شــاهد افزایش فشار آمریکا برای قطع روابط
تجاریشان با تهران بودهاند».
وی همچنین گفت «:اولتیماتومها به این
کشورهای اروپایی برای توقف تجارت با ایران
شامل صادرات کاالهای خاص و واردات نفت
ایران داده شــده و ضرباالجلهای  60و 90
روزه نیز در همین راســتا تعیین شده است،
این به نوعی بخشــی از یک طرح برای اعمال
فشار شدید است».
اتفاق دلســرد کننده دیروز بیش از همه

مربــوط به دیپلمات ارشــد روســیه بود« .
ســرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه
روسیه روز سهشنبه (امروز) در یک کنفرانس
تاکیــد کرد که «رایزنی دربــاره آینده برنامه
جامع اقدام مشــترک (برجــام) بدون حضور
آمریکا هم ممکن خواهد بود».
ریابکوف در ســخنانی دلسرد کننده ادعا
کرد« :هر چند حفظ توافق هستهای با ایران
بدون اینکه تهــران امتیازی بدهد غیرممکن
است».
وی همچنیــن با غیرمســئوالن خواندن
تصمیم آمریکا برای خروج از توافق هستهای،
تصریــح کــرد« :خــروج واشــنگتن از این
توافق خطر تشــدید درگیریهای نظامی در
خاورمیانه را افزایش میدهد .ما نمیخواهیم
شــاهد این باشــیم که ایــن اقــدام آمریکا
زمینهای برای افزایــش درگیریهای نظامی
در خاورمیانه باشــد هر چنــد که خطر این
اتفاق کامال مشهود است».
معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود «:بر
اســاس ارزیابیهای ما ،خطر وقوع این اتفاق
پس از تصمیــم اخیر آمریکا در حال افزایش
است».
ریابکــوف همچنین خاطرنشــان کرد«:
دالیل اصلی آمریکا برای خروج از برجام هیچ
ارتباطــی با خود این توافق ندارد و مربوط به
رویکرد واشــنگتن در سیاستهایش در قبال
تهران در خاورمیانه اســت .ما بر این باوریم
کــه این تصمیــم به دالیلی گرفته شــد که
هیــچ ارتباطی با برجام نــدارد و باید بگویم
کــه نمایندگان آمریکا این مســاله را کتمان
نمیکنند».
وی در ادامه تاکیــد کرد« :اگر طرفهای
توافق خواســت سیاســی الزم بــرای حفظ
توافق هســتهای را داشــته باشند این مساله
علیرغم خــروج آمریکا نیز ممکن اســت .ما
باید پارامترهای کار در چارچوب برجام بدون
آمریکا را تعیین کنیم .مــا بر این باوریم که
این کار هم به صورت تئوریک و هم در عمل
ممکن است».
این مقام روس افزود« :مهمترین مســاله
این اســت که عناصر خواست سیاست ایران
در منطقــه و برنامــه موشــکیاش ،خشــم
آمریکاییهــا و متحدانش را بــر میانگیزد.
وزارت امور خارجه (روسیه) بر این باور است
که آمریکا تصمیم خود را تغییر نخواهد داد و
قصد نــدارد تصمیمش درباره خروج از توافق
هستهای را مورد بازبینی قرار دهد».

پاسخ تهران به اتهامات ساختگی مراکش

میکنند ،از دولت و ملت شــما هم به عنوان تداوم بخش
راه آنان به عظمت یاد خواهند کرد.
وزیر دفاع جمهوری اســامی ایران بــا انتقاد از عدم
پایبنــدی و خروج منفعــت طلبانه آمریــکا از توافقنامه
بینالمللی معتبر و چندجانبه از جمله برجام خاطرنشان
کرد :طی  40سال گذشته ملت ایران بارها شاهد بدعهدی
و نیات بدخواهانه آمریکا بوده است ،اما جمهوری اسالمی
ایران ،مقتدر و اســتوار مســیر تعالی و پیشرفت خود را
ادامه خواهد داد.
وی در همیــن زمینه تاکید کرد :جمهوری اســامی
ایران در همین مدت با انواع تحریم های ظالمانه دشــمن
مواجه بوده و همچنان این تهدیدات ادامه دارد و با وجود
این تحریم و تهدیدات ،ملت ایران همچنان با قدرت روی
پای خود ایستاده و خودکفایی و خوداتکایی کشورمان در
حوزه های دفاعی و نظامی موید این موضوع است.

ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان در مورد ادعاهای
اخیر مقامات مراکش در ارتباط با ایران ،تاکید کرد :مقامات
این کشــور چه در مالقات با وزیر امور خارجه کشــورمان و
چه در مصاحبه با رســانههای مختلف هیچ سند و مدرک
معتبری برای اثبات ادعاهایشان ارائه ندادهاند .بهرام قاسمی
در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که مقامات مراکش
پــس از قطع ارتباط با ایران در چند روز اخیر بارها اقدام به
موضعگیری علیه ایران کردهاند ،تصریح کرد :مقامات کشور
مغرب پس از قطع رابطه با جمهوری اسالمی ایران به یک
دلیل واهی و بیاســاس ،اکنون بــرای توجیه افکار عمومی
داخلی و بینالمللی با مشکل مواجه شدهاند و به همین خاطر
در روزهای گذشته شاهد مصاحبهها و اظهارنظرهای تکراری
از ســوی وزیر امور خارجه و سخنگوی دولت آن کشورعلیه
ایران بودهایم.
این دیپلمات ارشد کشــورمان با بیان اینکه آنها در این

مصاحبهها بر اســتقالل مغرب در اتخاذ این تصمیم و عدم
تمکین به فشارهای خارجی برای قطع رابطه با ایران تاکید
کردهانــد و در عیــن حال ادعاهای کذب خــود را مبنی بر
تماسهــای خاص بین حزباهلل لبنان و جبهه پولیســاریو
که مورد شناسایی کشورهای بسیاری است ،تکرار کردهاند،
خاطرنشان کرد :مقامات این کشور چه در مالقات با وزیر امور
خارجه کشورمان و چه در مصاحبه با رسانههای مختلف هیچ
ســند و مدرک معتبری برای اثبات ادعاهایشان ارائه نداده
اند و به همین دلیل تاکنون نتوانستند پاسخ قانع کنندهای
را به ســواالت و ابهامات موجود پیرامون تصمیم اخیرشان
ارائه دهند .سخنگوی وزارت خارجه با اعتقاد بر اینکه به نظر
میرسد مقامات مغربی تصور دارند که با تکرار ادعاهای واهی
خود به جای ارائه سند معتبر میتوانند این ادعاها را به افکار
عمومی بقبوالنند ،افزود :به آنها یادآوری میکنیم که افکار
عمومی جهان به آسانی هر ادعای دروغی را نمیپذیرد.

مزخرفی به اسم استراتژی ترامپ
اشــپیگل در یادداشــتی انتقادی نوشت ،شهرت ترامپ
ریشه در اسطورههای افســانهای آمریکا دارد .ترامپ گفته
است زنانی مانند کارال برونی (همسر نیکوالس سارکوزی)
به او چشــم دارند .چیزی که برونی به شدت تکذیب کرده
است .ترامپ می گوید که به شدت ثروتمند است در حالی
که در سال  1990به خاطر کازینوهایش دچار ورشکستگی
شــد به طوری که  295میلیون دالر بدهی باال آورد .او از
طرف بانکها و حتی پدرش طرد شــده بود .اما بزرگترین
افســانه ،در مورد خبرگی ترامپ در مذاکرات است که این
هم مزخرف اســت .ترامپ ،در هنر مذاکره ،هرگز مهارتی
نداشته است .ترامپ هیچ وقت آماده نیست .او با استراتژی
و تاکتیک کامال بیگانه اســت .تنها هنر ترامپ نابود کردن
است و همین کار را انجام می دهد.
او از توافــق اقلیمــی پاریس خارج شــد در حالی که
قــول یک «توافق بهتر برای آمریــکا» را میداد .نه تنها به
قولــش عمل نکرد بلکه حتی برنامــه ای هم در این رابطه
نداشــت .تنها چیزی که برای ترامپ مهم اســت از اعتبار
انداختن رئیس جمهور ســابق ،باراک اوباما ،است .ترامپ
همچنین قــول داده بود که طرح حوزه ســامت اوباما را
ارتقا بخشد اما جزئیات پیچیده و پر دردسر است .در واقع،

ترامپ طرح ســامت اوباما را نابود کرد و هیچ جایگزینی
برای آن نداشــت .اکنون ،ترامپ دارد همین بال را بر ســر
توافق هستهای ایران میآورد .او به برجام« ،بدترین توافق»
میگویــد به همین خاطر هم از توافــق کناره گیری کرد.
مذاکراتی که در سال  2015منجر به توافق هستهای شد،
شاهکاری در دیپلماسی بینالمللی بود ،اما هیچ برنامه ای
برای شروع مذاکرات جدید وجود ندارد.
ترامــپ میخواهد با اعمال تحریمهــا ،رژیم ایران را به
زانو در آورد .اما با توجه به مالحظات سیاســی داخلی در
تهران ،به نظر نمیرســد که کشور زیر این فشار کمر خم
کند .رهبرانی که از خود ضعف نشان دهند ،در ایران جایی
ندارنــد .گروههایی که تحت حمایت ایران هســتند مانند
حزب اهلل ،انــگار میخواهند بر آتش اختــاف در یمن و
یا لبنان – هرچه نزدیک تر به مرز اســرائیل ،دامن بزنند.
احتمــاال ایران این راه را دنبال نخواهد کرد چون به نفعش
نخواهد بود اما دیگر بازرســان اجازه ی ورود به کشــور را
نخواهند داشت و دیگر اطالعاتی از فعالیتهای غنیسازی
اورانیوم به دست نمیآورند.
منافع این حرکت بنیادین واشــینگتن چیســت؟ هیچ.
فقــط موجب هرج و مرج در منطقه و بی ثباتی آمریکا بعد

میتواند به ایران نشــان دهد که اروپا مایل به حفظ توافق
هستهای است و میتواند برای شرکتهای متوسط تشویقی
برای ادامه تجارت با ایران بدون مداخله آمریکا باشد .شاید
اروپا بتواند راهی برای حمایت از شرکتهای بزرگ نیز پیدا
کند .اروپا باید ســازمان ملل را وادار به اقدام کند حتی اگر
شــده به طور نمادین چون میدانیم که آمریکا حق وتو در
شورای امنیت را دارد.
دشــواری کار ،پیدا کردن تعــادل بین تصمیم و درایت
است .مخالفت با آمریکا به اندازه به مبارزه طلبیدن آمریکا
خطرناک اســت .اما مطیع بودن نیز راه به جایی نمیبرد.
مخالفت همراه با زیرکی الزمه کار است.

مقتدی صدر نقشه تشکیل دولت را توئیت کرد

بازی سعودی در عراق

گروه سیاسی -علی ودایع :وزن کشی
احزاب سیاســی عراق رســما مشخص شده
است .ائتالف «ســائرون» توانســته جایگاه
نخســت را به نام «مقتدی صدر» ثبت کند.
ائتالف « الفتح» به ریاســت «هادی العامر»
و حشدالشــعبیها در جایگاه دوم ایســتادند
و ائتالف «نصر» متعلــق به «حیدرالعبادی»
جایگاهی بهتر از سومی کسب نکرد.
وزن کشــی انتخاباتی تمام شــده اســت
اما تازه کشــتی ســنگین وزن در عراق آغاز
شده اســت .اگرچه سرخوردگی جامعه عراق
در مقابل سیاســتمداران این کشور فرصتی
طالیی بــرای مقتدی صدر بــود اما کمرنگ
شــدن مرزهای قومی و مذهبی را نمیتوان
نادیــده گرفــت« .ایادعالوی» سیاســتمدار
همیشــه شــاکی ســنیها در این انتخابات

تحقیر شــد و در نجف یک خانم کمونیست
رای آورده اســت ؛ این اتفاقات نشان میدهد
تغییراتی در عراق پســاداعش رخ داده است.
ترکیه و حامیان سرســخت ســنیها تالش
کردند حرفی برای گفتن داشــته باشــند اما
آنها هم به دیوار خوردهاند.
ایران باتوجه ب تغییرات فضای سیاســی
عراق تالش کرد با بازیگران تاثیرگذار شیعه و
سنی وارد تعامل شود اما «محمدبن سلمان»
با وسوســههای اقتصادی به میدان آمده بود.
سعودیها که شاهد افول کشنده طیف سنی
مذهب عراق بودند چشم به جیب طیفهای
شــیعه دوختند .عربســتان با حیدرالعبادی
و مقتــدی صدر به طور همزمــان وارد چانه
زنی شــد اما هدایایی گــزاف در جیب رهبر
جریان صدر گذاشت .مقتدی صدر با رویکرد

ویژه

رد ادعای محکومیت ایران در پرونده کرسنت
اداره کل روابــط عمومی وزارت نفت در واکنش به نطق یکی از نمایندگان
محترم مجلس شــورای اسالمی در صحن علنی مبنی بر محکومیت جمهوری
اسالمی ایران به پرداخت جریمه به شرکت کرسنت ضمن تکذیب این موضوع
اطالعیهای صادر کرد.
در این اطالعیه آمده اســت :پرونده قرارداد کرســنت هماکنون در مراحل
پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشــده
است و از این رو بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق
اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست.
در ادامه این اطالعیه تصریح شــده است :سبب شگفتی است در هفتههای
اخیر بار دیگر برخی رســانهها و صاحبان تریبون در حالی که حتی شــرکت
کرسنت در دعوای حقوقی ادعایی چنین اعدادی را مطرح نکرده است با تکرار
و اصرار بر درستی ارقام بیمبنا به عنوان جریمه ایران در این پرونده ،عملکرد
شــبههناکی از خود نشــان داده که به نظر میرسد در پس این موضوع بدون
توجه به تذکرات مراجع عالی کشــور اهداف و اغراض شخصی و جناحی خود
را پیگیری میکنند.
پولتیک

بیانیه مشترک ایران ،روسیه و ترکیه در نشست آستانه

جمهوری اسالمی ایران ،فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنان
رعایت رژیم آتش بس در جمهوری عربی ســوریه پس از پایان نهمین نشســت
آســتانه بیانیه ای را منتشــر کردند .به گزارش ایسنا ،مفاد این بیانیه  9بندی به
شرح زیر است:
 -1مجددا بر پایبندی خود به حاکمیت ،اســتقالل ،وحدت و تمامیت ارضی
سوریه تاکید کردند؛ همگان باید به این اصول احترام گذاشته ،از هرگونه اقدامی
که ناقض آنها بوده یا دستاوردهای فرمت آستانه را تضعیف کند اجتناب ورزند.
 -2بر اهمیت اجرای یادداشت تفاهم مورخ  4می  2017مبنی بر ایجاد مناطق
کاهش تنش در جمهوری عربی ســوریه و نیز دیگر توافقات حاصل شــدهت در
چارچوب فرمت آستانه تاکید کردند.
تحوالت وضعیت میدانی پس از گذشت یک سال از امضای یادداشت تفاهم را
مورد توجه قرار دادند.
 -3بر اهمیت کلیدی نقشی که نواحی کاهش تنش در حفظ رژیم آتشبس،
کاهش خشونت در عرصه میدانی و پایدار سازی وضعیت کلی در سوریه ایفا می
کنند تاکید کردند .ضامنــان تاکید ورزیدند که ایجاد این مناطق اقدامی موقتی
است که تحت هیچ شرایطی حاکمیت ،استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی سوریه
را تضعیف نخواهد کرد.
 -4بر ضرورت ترغیب تالشهایی که به همه سوریها برای اعاده زندگی عادی
و صلح آمیز کمک می کند و نیز در همین راســتا بر ضرورت تامین دسترســی
بشردوســتانه ســریع ،ایمن و نامحدود و ارائه کمکهای بشردوستانه و پزشکی
ضروری به مردم نیازمند ،و همچنین فراهم آوردن شرایط برای بازگشت ایمن و
داوطلبانه آوارگان داخل و خارج از کشور به سکونتگاه اصلی خود و نیز جابهجایی
آزادانه مردم محلی تاکید کردند.
 -5بر عزم خود مبنی بر ادامه مبارزه با تروریسم در سوریه به منظور نابودی
نهایی داعش ،جبهه النصره و دیگر افراد ،گروهها ،تشکلها و موجودیتهای وابسته
به القاعده یا داعش که از ســوی شــورای امنیت سازمان ملل شناسایی شدهاند،
تاکید کردند.
 -6از برگزاری دومین نشست کارگروه آزادی بازداشت شدگان/ربوده شدگان و
تحویل اجساد و شناسایی مفقودان توسط نمایندگان سه کشور ضامن با مشارکت
کارشناسان سازمان ملل و کمیته بینالمللی صلیب سرخ استقبال کردند .ضامنان
به گزارش پیشــرفت این کارگــروه توجه ویژه مبذول داشــته ،بر ضرورت ادامه
تالشهای مشترک به منظور ایجاد اعتماد میان طرفهای درگیر درسوریه تاکید
کردند .آنها توافق کردند که نشست بعدی این کارگروه در ژوئن  2018در آنکارا
برگزار شود.
 -7با رهنمود گرفتن از مفاد قطعنامه  2254شورای امنیت سازمان ملل ،بر عزم
خود مبنی بر ادامه تالشهای مشترک با هدف پیشبرد فرآیند حل و فصل سیاسی،
از طریق تسهیل اجرای توصیه های کنگره گفتوگوی ملی سوریه در سوجی تاکید
کردند .در همین راســتا ،ضامنان توافق کردند که رایزنیهای مشترک نمایندگان
بلند پایه خود را با نمایندته ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و با طرفهای
ســوری به منظور ایجاد شرایطی برای تسهیل آغاز هرچه زودتر کار کمیته قانون
اساسی در ژنو برگزار و این قبیل نشستها را به طور منظم پیگیری کنند.
 -8مراتب قدردانی صمیمانه خود را از جنابآقای نورسلطان نظربایف رئیس
جمهوری قزاقســتان ،و مقامات قزاق برای میزبانی نهمین نشســت عالی درباره
سوریه در آستانه ابراز کردند.
 -9تصمیم گرفتند نشست عالی بینالمللی بعدی درباره سوریه را در سوچی
ژوئیه  2018در شهر سوچی برگزار کنند.
رویداد

از دهها سال ثبات ،میشود.
شــوکه کنندهترین حقیقت که مســتیقما بــر ما تاثیر
خواهد گذاشــت ،این است که :دیگر غرب به آن شکلی که
ما میشــناختیم وجود ندارد .در حال حاضر ،رابطه ی ما با
آمریکا نه دوســتی است ،و نه شــراکت .ترامپ در عملکرد
خود 70 ،ســال اعتماد بین غرب و آمریکا را نادیده گرفته
است و رفتاری سرزنش آلود دارد در حالی که انتظار پیروی
نیز دارد .دیگر ،مســئله این نیست که آیا اروپا و آلمان در
مداخالت نظامی افغانستان و عراق شرکت خواهند کرد یا
نه .بلکه مســاله این اســت که آیا همکاریهای اقتصادی،
سیاســتهای خارجــی و امنیتی ترنــس آتالنتیک ،هنوز
وجود دارد .جواب منفی اســت .اروپا قدرت حفاظتی خود
را از دســت داده است .آنچه ارزشهای مشترک را تضمین
میکرد از بین رفته است .اروپا نفوذ سیاسی جهانی اش را
از دســت داده است به خاطر اینکه دیگر آمریکا را در کنار
خود ندارد .در این دو ســال و نیم باقی مانده (و یا شــش
ســال و نیم باقی مانده) از ریاســت جمهوری ترامپ ،چه
اتفاقاتی خواهد افتاد؟
اروپــا باید خودش را برای آمریکای پس از ترامپ آماده
کند و تا آن زمان واشــنگتن را تحریــک نکند .این رفتار

ناسیونالیســتی گزینه ای است که میتواند
حرفهای عربســتان در تقابل بــا ایران را از
تریبون شیعه بیان کند.
صف بندیهای سنگین
ائتالف پیروز لزوما نخست وزیر را انتخاب
نمیکند و حاال چانه زنیهای ســنگین کلید
میخورد .ائتــاف النصر متعلق به العبادی و
سائرون مورد حمایت مقتدی صدر در مقابل
دو ائتالف الفتح وابســته به حشد الشعبی و
ائتــاف قانون متعلق به نــوری مالکی قرار
گرفتــه اند .ائتالف حکمــت عمار حکیم هم
نقــش یک کاتالیــزور را ایفــا میکند.گفته
میشــود کــه آمریکاییها تمایل بــه ادامه
نخست وزیری حیدرالعبادی دارند و عربستان
هم با این موضوع مشــکلی ندارد اما مواضع
اخیر نخست وزیر عراق نشان میدهد که وی
با حشدالشعبی سرناسازگاری دارد.
در میــان معادالتــی کــه تصویر شــد،
حرفهای مقتدی صدر همانند یک شمشیر
برنــده اســت .رهبر ائتالف ســائرون پس از
احراز پیروزی ،در توئیتی اعالم کرده اســت
که  «:ما (ســائرون) بــا «حکمت» (الحکمة)
و «ملیگرایــی» (الوطنیه) اراده ملت (تجمع
ارادة االنتخابی) خواهیــم بود و برای ایجاد

(الجیل الجدید) نسلی جدید تالش میکنیم
تا «تغییر» (جنبش تغییر) به سوی اصالحات
را شــاهد باشــیم و «تصمیم» (القــرار) ما
عراقــی خواهد بود تا پرچمهــای «(البیارق)
پیــروزی (النصــر) را بــاال ببریــم و بغداد
(بغداد هویتنا) پایتخت ماســت و حرکت ما
(الدیمقراطی) «دموکراتیــک» خواهد بود و
دولتی تکنوکرات بدون حزبگرایی تشــکیل
میدهیم».
با قطعیت میتوان گفت که مقتدی صدر
به دنبال رویایی مســتقیم بــا نوری مالکی و
حشدالشعبی است .در این وضعیت عربستان
سرذوق آمده که میتواند برای ایران در عراق
دردسرایجاد کند.
نکته حائز اهمیت این است که ائتالف الفتح
میتوانــد با ائتالف دولت قانون و مشــارکت
ائتالف الحکمة و فراکســیونهای سنی فعال
در االنبار و صالح الدین کرسیهای بیشتری
بدســت آورد .تا این لحظه موضع عمارحکیم
با ائتالف الحکمه مشخص نیست.
مقتــدی صدر ســعی در جــذب ائتالف
حکمت وابســته بــه عمار حکیــم در طرح
خود دارد .این توئیت صدر همچنین شــامل
ائتالف الوطنیه به ریاست ایاد عالوی(ائتالفی

با اکثریت ســنی) « ،تجمع ارادة االنتخابی»
به رهبری «حنان الفتالوی» یکی از نزدیکان
سابق مالکی میشــود .همچنین این توئیت
صدر شــامل فراکســیونهای تغییر ،القرار،
بیــارق الخیر ،النصــر ،بغــداد هویتنا یعنی
گروههای ســنی همپیمان با حیدر العبادی
است.
ناگفته نماند که در هر دو حالت  ،طرفین
نیاز به احزاب اصلی کرد یعنی حزب دموکرات
کردســتان عراق و حــزب اتحادیه میهنی به
ریاســت جالل طالبانی رهبر فقید این حزب
دارند«.نیچروان بارزانی» نخســت وزیر اقلیم
کردســتان عراق هم به احزاب سیاســی در
زمینه مذاکره درباره تشکیل دولت چراغ سبز
نشان داده است.
باتوجــه به پیــروزی ائتالف ســائرون و
احتمال موفقیت نقشه توئیتی مقتدی صدر،
«ثامر سبهان» سفیر سابق عربستان در عراق
و وزیر مشاور ریاض در امور کشورهای عرب
حوزه خلیج فارس که دشمن سرسخت ایران
به حساب میآید به ابراز خوشحالی پرداخته
اســت .عربســتان با وسوســههای اقتصادی
محمد بن ســلمان در حــال تکمیل نفوذ به
مناطق شیعه نشین است.
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تکذیب اظهارات نماینده سردشت
درباره جلسه با شمخانی

یک مقام مطلع در دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی مطالب مطرح شده از
سوی نماینده سردشت و پیرانشهر در مورد محتوای جلسه وی با دریابان شمخانی
را تکذیب کرد و با اظهار تاســف نسبت به اظهارات غیر واقعی نامبرده ،خواستار
رسیدگی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این اقدام غیر اخالقی شد.به گزارش
ایسنا ،خضری نماینده سردشت و پیرانشهر در گفتوگویی اعالم کرده بود :دریابان
شمخانی مخالفت رییس جمهور را دلیل بسته شدن معابر کوله بری عنوان و تاکید
کرده است که رییس جمهورحتی با فعال شدن یک ماهه این معابر در ایام نوروز
نیز موافقت نکردند.

اصالحیه

در آگهی تجدید مناقصه عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،
درمانی زاهدان ،برآورد اولیه :براســاس فهرســت بهای پایه سال 1397
سازمان برنامه و بودجه و ضرایب متعلقه( 77/936/565/117 :هفتاد و

هفت میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون و پانصد وشصت و پنج هزار
و یکصد و هفده) ریال صحیح میباشد .که بدینوسیله تصیح میگردد.
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه  9609978163400581محکوم علیه محکوم است
به پرداخت مبلغ  72/000/000ریال بابت اصل خواســته و مبلغ  1/925/000ریال هزینه دادرسی و مبلغ  250/000ریال هزینه نشر آگهی و
خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص تغییر قیمت کاال که سالیانه توسط بانک مرکزی اعالم و در عهده اجرای احکام محاسبه میگردد از تاریخ
سررسید چک  95/11/15تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید.
مسوول دفتر حوزه ( 124عمومی) شورای حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبی(ع) شهر همدان -تقریظی
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی) -2 .ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد -3 .مالی معرفی
ی روز کلیه اموال خود را
کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف س 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت میشود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی  -4 .)1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را
در پی دارد( .ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با جزای
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود( .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد
بود( .تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  .)1394م الف 710 /
دادنامه غیر مکانیزه- 681-96 :تاریخ صدور96/10/9 :
خواهــان :فاطمه ظهوری واقعی /همدان ،بلوار مدرس ،بلوار توحید ،نبش میدان فاطمیه ،پایینتر از کانکس میوه فروشــی ،طبقه باالی
سوپر مارکت اقاقیا ،طبقه دوم ،واحد.4
خواندگان -1 :محمود شریفی فرزند احمد /مجهولالمکان -2-فرهنگ معبودی بینا ،فرزند امیناهلل /همدان ،بلوار جانبازان ،روبروی تاالر
وحدت ،نمایشگاه البرز-خواسته :استرداد عین چک
گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت و اجرای تشریفات
قانونی قاضی شــورا پس از مشورت با اعضا شعبه و اعالم ختم رسیدگی به شــرح آتی با استعانت از خداوندمنان مبادرت به صدور
رای مینماید.
رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست خانم فاطمه ظهوری واقعی فرزند محمد تقی به طرفیت خواندگان  -1محمود شریفی فرزند احمد  -2فرهنگ
معبودی بینا فرزند امین اهلل به خواســته استرداد عین الشه چک شماره  997497مورخ  94/7/10مقوم به  95/000/000/-ریال با منظور
نمودن هزینه دادرســی نظر به اینکه خواهان اظهار داشــته که در حال حاضر چک مذکور در ید آقای جعفر اسکندری میباشد و آقای
جعفر اسکندری مخاطب دعوی قرار نگرفته است .لذا ادعا متوجه خواندگان نمیباشد و مستندا به ماده  89ناظر بر بند  4ماده  84قانون
آئیندادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم میگردد .رای صادره ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در
محاکم عمومی حقوقی همدان میباشد.
قاضی شعبه 123شورای حل اختالف همدان -جلیلی
رونوشت برابر اصل اداری است .م الف 711 /
مسوول دبیرخانه شعبه  123شورای حل اختالف همدان -گلچین
رونوشت آگهی حصروراثت
خانم طیبه زبرجدیان دارای شناسنامه  18به شرح دادخواست به کالسه  130/970079/97ح از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یحیی زبرجدیان به شناسنامه شماره  244در تاریخ  96/12/22در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی /متوفیه منحصر است به:
متقاضی
شماره شناسنامه صادره از
نام و نامخانوادگی نام پدر
فرزند
همدان
یحیی 254
 -1حسین زبرجدیان
فرزند
همدان
88
 -2محمد حسن زبرجدیان یحیی
فرزند
همدان
18
یحیی
 -3طیبه زبرجدیان
فرزند
همدان
102816
یحیی
 -4مرضیه زبرجدیان
فرزند
همدان
210
یحیی
 -5معصومه زبرجدیان
فرزند
همدان
494
یحیی
-6طوبی زبرجدیان
فرزند
همدان
53
یحیی
 -7منصوره زبرجدیان
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/
متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد .م الف 709 /
رئیس شعبه شماره  130شورای حل اختالف همدان

