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پنجشنبه  24خرداد 1397

سال چهارم شماره 895

واکنشهای کارشناسان و نمایندگان کنگره به مفاد توافق ترامپ با کیم جانگ اون بدبینانه است

ترامپ؛ خوشبین یا خوشخیال

روحاله نخعی

روزنامهنگار

بعد از اعالم توافق بین رئیسجمهور آمریکا
و رهبر کره شــمالی ،واکنشهای رسمی و
اولیه مقامات ارشــد کشورها به شکلی قابل
پیشبینی با حمایت از مذاکره و دیپلماسی
و ابراز امیدواری به حل اختالفات به شــکل
مسالمتآمیز و کاهش تنشها در منطقه و
جهان بود؛ اما در میان خبرنگاران ،کارشناسان
و دیپلماتهای فعلی و ســابق کشــورهای
مختلــف ،انتقادات و تردیدهایی نســبت به
رویکــرد ترامپ در ایــن گفتوگوها مطرح
میشود .این کارشناسان معتقدند ،ترامپ با
خوشبینی بیشازحد و بیتجربگی ،در این
گفتوگو امتیازات زیادی به کره شمالی داده،
بدون اینکه دستاورد مهمی کسب کرده باشد.
بهخصوص ،آنهایی که از توافق هستهای با
ایران دفاع میکردهاند ،حاال انتقادات بیشتری
به ترامــپ وارد میکنند .این گروه معتقدند،
ایران در برجام در مقابل امتیازهایی که دریافت
کرده ،امتیازهایی نیز داده و عقبنشینیهایی
داشته در حالی که آمریکا تا اینجا به صورت
یکجانبه خواستههای مهمی از کره شمالی
را پذیرفته ،در مقابل وعدههایی کلی ،مبهم و
تکراری از سوی کره شمالی و بدون اینکه او
را به تغییر موضع اساسی قانع کرده باشد .از
این نظرگاه ،روندی که ترامپ در پیش گرفته،
توافقی به مراتب ضعیفتــر و نامتعادلتر از
برجام است و مشخص نیست چه طور ترامپی
که به این توافق رضایت میدهد ،آن چنان به
برجام حمله میکرد .با توجه به کنایههایی که
ترامپ بعــد از این گفتوگو صریح و ضمنی
به اوباما میزند و با مقایســه این دو پرونده
برخی نتیجه میگیرند ،مشکل اصلی ترامپ
با برجام این بوده که این توافق محصول کار
اوباما بوده است و حاال هم یکی از انگیزههای
اصلی او برای پیشــبرد مذاکره با کره شمالی
که باعث میشود او خواستههای کره شمالی
را آسانتر بپذیرد و مشتاق پیشرفت گفتوگو
باشد ،کسب این نتیجه به عنوان موفقیتی در
مقابلاوباماست.
کالین کال ،مشــاور امنیــت ملی معاون
رئیسجمهور سابق آمریکا که از اعضای تیم
مذاکرهکننده آمریکا در برجام بود و از منتقدان
سیاست خارجی ترامپ بوده است ،در توییتر
نوشت« :منتقدان توافق هستهای ایران ،اوباما
را به وادادن اهرمهای حداکثری در ازای یک
توافق ناقض محکــوم میکنند؛ در حالی که

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺳﺘﻢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ
ﺻﺎﺩﻕ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ )ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﻭ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﮋﻭ  206ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 457ﻩ79ﺍﻳﺮﺍﻥ -(33ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ )ﺑﺪﻭﺍ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ( ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980231200099ﺷﻌﺒﻪ  147ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/05/13ﺳﺎﻋﺖ
 11:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .

110/23577
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻧﺎﺣﻴﻪ
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ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻗﻠﻤﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻗﻠﻤﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  1ﻃﺎﻫﺮﻩ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  2ﻣﻬﻨﺎﺯ ﭘﺎﺱ
ﺑﻴﻦ  3ﻣﺮﻳﻢ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  4ﺯﻫﺮﺍ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  5ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  6ﻣﻬﺪﻯ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ
 7ﺣﺎﻣﺪ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  8ﺳﺎﺭﺍ ﭘﺎﺱ ﺑﻴﻦ  9ﺯﻫﺮﻩ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺷﻜﺬﺭﻯ  10ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻗﻠﻤﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻗﻠﻤﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ )ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ
ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺟﺰء ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  4476/43056ﺑﺨﺶ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ( ﻣﻄﺮﺡ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980231200145ﺷﻌﺒﻪ 147
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/05/13ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .

110/23566
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻧﺎﺣﻴﻪ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  147ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
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ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺑﺮﺍﺗﻰ ﻣﻬﻴﺎﺭﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ :ﺭﺣﻴﻢ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻯ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻮﺣﻰ ،ﺣﺴﻦ
ﺷﺮﻳﻔﻰ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺷﻜﺎﺭﻯ ،ﻟﻴﻼ ﺟﻔﺎ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻛﻮﭼﻜﻰ ،ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻪ ﻫﻤﺖ،
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻴﺜﻤﻰ ﺭﺍﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ،ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﻛﺎﺭ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ )ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ﻣﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ،ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ )ﻣﺎﻟﻰ( ﻣﺒﻨﻰ
ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ،ﻓﻚ ﺭﻫﻦ ،ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺷﻌﺒﻪ  151ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960720ﺷﻌﺒﻪ  151ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/05/09ﺳﺎﻋﺖ
 11:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .

110/23556
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 151
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺤﻼﺗﻰ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ

اما خبرهایی که از فرماندهان نظامی آمریکا
میرســد این احتمال را برآورده میکند که
وعــده ترامپ در این بــاره از حد وعده فراتر
نخواهد رفت .فرمانده نیروهای نظامی آمریکا
در کره جنوبی در واکنش به اخباری که مبنی
بر لغو رزمایشهای آمریکا منتشر شد گفت
که هیچ دســتوری برای لغو برنامه رزمایش
دریافت نکرده و طبق روال پیشین کارها ادامه
دارد .دینا وایت ،سخنگوی وزارت دفاع آمریکا
اما بیخبری جیمز متیس وزیر دفاع ،از قصد
ترامپ برای این تعلیق را تکذیب کرد.
شــاید همین نگرانیها نسبت به رویکرد
ترامپ اســت کــه باعث شــده نمایندگان
جمهوریخواه و دمکرات در کنگره ،به دنبال
محدودکــردن اختیار ترامپ در این راســتا
هســتند .آنها میخواهند با محدودکردن
پذیرش هر گونه توافق با کره شمالی به رأی
دوسومی در کنگره ،مطمئن شوند ،ترامپ در
مسیر این تصمیم تنها نخواهد بود .تحسین
و تمجید اغراقآمیز ترامپ از کیم جانگ اون
قبل و بعد از گفتوگو ،اقداماتی مانند پخش
کلیپی شــبیه تریلرهای هالیوودی توســط
شخص ترامپ برای کیم جانگ اون در میان
گفتوگوها و پیام کنایهآمیز او به اوباما درباره
موفقیتش ،این احتمال را در ذهن منتقدان
جدیتــر میکند که ترامــپ ،درک دقیقی
از جدیــت و اهمیت موقعیــت فعلیاش در
مقابل کیم ندارد .در حالی که هنوز مذاکرات
بسیاری بین دو کشور باقی است ،ترامپ در
توییتهایش رسما مینویسد که کره شمالی
دیگر تهدید هستهای به حساب نمیآید.
انتقــاد از مواضع رئیسجمهــور آمریکا،

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻴﺰﻭﺍﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺻﺪﺧﺮﻭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980231700817ﺷﻌﺒﻪ  152ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ 1397/05/16
ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .
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ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻳﻠﺨﺎﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ
ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﭼﻘﺎﺯﺭﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻳﻠﺨﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9609970231900930ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  950031ﺷﻌﺒﻪ  154ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻭ  346ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ،ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ،ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
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ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982163101130ﺷﻌﺒﻪ  206ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709972163100105ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻋﺮﺍﺑﻰ ﻛﻮﭘﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ،
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺷﻬﺮﺯﻳﺒﺎ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻧﺒﺶ ﺁﻻﻟﻪ ﻏﺮﺑﻰ پ  1ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ 1 :ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﻋﺒﺪﻯ  2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺮﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺍﺳﺪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ »ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻋﺮﺍﺑﻰ ﻛﻮﭘﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ  1ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﻋﺒﺪﻯ  2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺮﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﺎﻓﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻮﺩﺍﻯ
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺩﺍﺩﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  505 ،504ﻭ  514ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ
ﺍﻋﺴﺎﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  80ﺩﺭﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  20ﺩﺭﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﺲ
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زیرنویس
توافق یونان و مقدونیه
بر سر تغییر نام

Reuters

این توافق  ۱۵۶صفحــهای ،محدودیتهای
طوالنیمدت و قابل ارزیابی هستهای را ایجاد
کرده است .ترامپ اکنون فشارهای حداکثری
به کرهشــمالی را در ازای وعدههای توخالی
یکصفحهای رها کرده است».
میچ مککانل ،رهبر جمهوریخواهان در
سنا نیز واکنش محتاطانهای به این گفتوگو
داشته است .مککانل گفته اگر کره شمالی به
وعده هایش عمل نکرد ،واشنگتن باید آماده
واکنش باشد« :اگر پیونگ یانگ به تعهداتش
عمل نکند ،ما و متحدانمان باید آماده احیای
سیاست فشار حداکثری باشیم».
چاک شــومر رهبر اقلیت دمکرات هم از
کسانی که از نبود جزئیات در توافقات انتقاد
میکند و معتقد است آمریکا در امتیازدادن
به کره شمالی عجله کرده است .او میگوید
ترامپ اهرمهای مهم فشار آمریکا روی برنامه
اتمی کره شمالی را نادیده گرفته است.
باب کورکر ،رئیس کمیته روابط خارجی سنا
هم در واکنش به این توافق موضع تردیدآمیزی
مشابه موضع مککانل گرفته است« :از اینکه
رییسجمهور توانست با کیم جونگ اون دیدار
داشته باشد ،خوشحالم اما تشخیص اینکه
چه ماهیتی داشته ســخت است ».او گفته
از مایک پومپئو ،وزیر خارجه آمریکا که قرار
اســت ادامه مذاکرات را پی بگیرد خواسته تا
به کنگره توضیح دهد دولت چه در سر دارد.
درخواست کورکر عبارت آشنایی است .زمانی
که دولت ترامپ اعالم کرد از توافق هستهای
با ایران خارج میشود ،بسیاری از نمایندگان
کنگره با مبهم توصیف کردن وضعیت آمریکا
در قبال ایران و برجام به این اعتراض داشتند
که در کنگره از برنامه دولت و نقشه راه ترامپ
در حالتهای مختلف بیاطالع هســتند و
دقیقاً نمیداننــد آمریکا میخواهد چه کند.
حاال در مســئله کره شمالی هم انگار کنگره
از چندوچون برنامــه دولت و فراز و فرود آن
بیاطالع است .باب منندز ،سناتور دمکرات که
از پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای
ایران از مخالفــان آن بود ،درباره مذاکره کره
شمالی گفته «در تبادل سلفیها در سنگاپور
ما سیاســت “حداکثر فشار و تحریم” مان را
تضعیف کردیم ».اشاره منندز به سلفیگرفتن
نخستوزیر ســنگاپور به کیم جانگ اون به
عنوان اولین سلفی رهبر کره شمالی است که
خبرساز شد و حاال منندز به تنها این سلفی را
دستاورد گفتوگوها میخواند.
شاید غیرمنتظرهترین مخالفت با این توافق
اولیــه را باید اعتراض تام کاتن دانســت .تام
کاتن ،سناتور جوان و تندروی جمهوریخواه
از جمهوریخواهانی است که در پروندههای

مختلف همراه و همنظر رئیسجمهور بوده از
او حمایت کرده است .او در مخالفت با برجام
نیز هم نظر ترامپ و حتــی گاهی از ترامپ
جدیتر و شدیداللحنتر بود .حاال اما کاتن در
اظهارنظری که باز هم تند است گفته« :باید
صبــر کنیم و به دنبال باطل کردن طلســم
پیشنهاداتی باشیم که رییسجمهور ناآگاهانه
در دیدار با یک دیکتاتور بعد از خروج از توافق
با تهران در آن شیرجه زده است ».او در ادامه
البته کمی مثبتتر از این گفتوگو میگوید:
«یک مکتب فکــری وجود دارد که میگوید
رییسجمهوری آمریــکا نباید با دیکتاتورها
مذاکــره کند .به نظر من اســتثنائاتی برای
این مکتب وجود دارد اگــر این دیکتاتورها
سالح هستهای داشته باشند ».به نظر کاتن:
«کشــورهایی نظیر ایران و کوبا هنوز سالح
هستهای ندارند .آنها نمیتوانند از این منظر
تهدیدی برای آمریکا باشند .زمانی که مانند
شــوروی به موشک دست پیدا کردند ،من از
مذاکره روسای جمهوری قبلی با آنها حمایت
میکنم».
ویکتور چا ،رئیس سابق شورای امنیت ملی
در امور آسیا در دولت بوش ،با یادداشتی در
نیویورکتایمز سعی کرده نگاه خوشبینانهای
داشته باشــد اما موضع او نیز با انتقاد همراه
است« :بهرغم نواقص متعدد ،نشست سنگاپور
نشــان دهنده شروع یک فرآیند دیپلماتیک
برای خالص شدن ما از دست یک جنگ بود.
رویکرد غیر متعارف ترامپ مطالبات زیادی را
در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده است».
آن طــور کــه در گزارش ایلنا بــه نقل از
آسوشــیتدپرس آمده ،کلســی داون پورت،
رییس سیاست عدم اشاعه سالح در موسسه
کنترل ســاح که از توافق ایــران حمایت
میکرد ،نتیجه نشســت را متوسط ارزیابی
کرده و گفته اســت :برای اینکه ترامپ اعالم
پیروزی کند ،خیلی زود است.
در بیــن وعدههایی که طرفین به یکدیگر
دادهانــد ،شــاید مهمترین وعــده ملموس
کوتاهمدت و ملموس آمریــکا ،وعده تعلیق
مانورهای مشــترک با کره جنوبی باشد .اما
همین وعــده ،جدیترین واکنشها را درون
آمریکا برانگیخته اســت .منتقــدان رویکرد
ترامپ که بعضی از آنها در کنگره نیز هستند،
از کاهش حضور و اقدامات نظامی آمریکا در
کره جنوبی ابراز نگرانی کردهاند ،به خصوص
که این مسئله از مهمترین خواستههای کره
شمالی بوده .آنها معتقدند در حالی که کیم
هنوز از موضوعات اساسی محل مناقشه درباره
هیچ کدام اقدام جدی نکرده ،آمریکا نباید این
خواســته اصلی کره را برآورده کند .از طرفی
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مختص مقامات فعلی و سابق آمریکایی هم
نیست .ایســنا گزارش میدهد ،وزیر خارجه
فرانسه بر راستی آزمایی نسبت به تعهد کره
شمالی برای خلع سالح هستهای تاکید کرده
اســت .لودریان خاطر نشان کرده« :این خبر
خوبی است اما باید تضمین شود که اصل خلع
ســاح هستهای که بعد از این نشست اعالم
شــد واقعا به شکلی برگشت ناپذیر و همین
طور قابلراستیآزمایی اجرا شود ».لودریان به
انتقاد از مواضع ترامپ درباره اروپا هم پرداخته
است« :فقط در عرض چند روز ،شاهد حمله
ترامپ به “جاســتین ترودو” نخســت وزیر
کانادا بودیم که متحدی تاریخی است و شما
میبینید که ترامپ بعــد از اجالس گروه ،7
ناگهان از متحدانش فاصله میگیرد و روز بعد
عمال «دیکتاتوری» را در آغوش میگیرد که
در یک حکومت دیکتاتوری کمونیستی متولد
شــده و [ترامپ] تا همین چنــد روز پیش
میگفــت کامال مخالف او اســت ».لودریان
افزود« :ترامپ مصمم اســت به تدریج ابزار
چندجانبهگرایــی را که بعد از آخرین جنگ
[جنگ جهانی دوم] ایجاد شد ،برچیند .این
یک دوره تردید و خطر است .آمریکا خود را در
قلعه قدرت خود محبوس کرده است».
ایتســونوری اونودرا وزیر دفاع ژاپن هم به
ماجــرای تعلیق رزمایشها واکنش نشــان
داد و حضــور نظامی آمریکا در کره جنوبی و
رزمایشهای نظامی مشــترک این دو کشور
را برای امنیت منطقه شــرق آسیا «حیاتی»
خواند« :ما میخواهیم بر ســر این الزام یک
تفاهم میان ژاپن ،آمریکا و کره جنوبی برقرار
باشد ».او تأکید کرد« :ژاپن رزمایش نظامی

7

مشــترک خود با آمریکا را ادامه خواهد داد و
به برنامههایش برای تقویت تدابیر دفاعی خود
در مقابل تهدید حمالت موشکهای بالستیک
کره شمالی ادامه خواهد داد».
سخنگوی رئیسجمهوری روسیه نیز ضمن
استقبال از گفتوگو ،فرایند الزم را پیچیدهتر
از آنچه رخ داد توصیف میکند .او میگوید:
«مسائل دشواری همچون مسئله شبه جزیره
کره را نمیتوان امیدوار بود که در یک ساعت
و با یک دیدار حل شود ».وزیر خارجه روسیه
نیز انتقاد دیگــری به رویکــرد ترامپ وارد
میکند .سرگئی الوروف که مثل دیگر مقامات
از اصل تماس مستقیم بین رهبران حمایت
کرده ،گفته است« :با وجود تمام اهمیتی که
برای حل مشکالت بین کره شمالی و آمریکا
قائل هســتیم ،تضمین امنیت آن به صورت
دوجانبه و توسط دو کشور امکانپذیر نخواهد
بود».
کاهش تنش بین دو کشــور دارای سالح
هســتهای ،استقبال همه را به همراه دارد اما
آنچه نگرانیها را برمیانگیزد این اســت که
مدیریت نامناسب گفتوگوها ،اگر منجر به
شکست دیپلماسی شــود ،خطراتی جدی
به همراه دارد .رفتــار ترامپ در این میان یا
نشــانه این است که او در نتیجه گفتوگو با
کره شــمالی به ادامه روند مذاکرات توسط
تیم خودش و تیم کیم و دســتیابی به صلح،
خوشبین اســت یــا از این خبــر میدهد
کــه با فقدان تجربــه و مشــاوره ناکافی ،او
بــا خوشخیالی همیــن دســتدادنها و
سلفیگرفتنها را نشانه رفع اختالف و صلح
یداند.
م

ایسنا| پس از سالها مناقشــه اسمی میان یونان و
مقدونیــه ،دو طرف اعالم کردند کــه آنها به یک توافق
تاریخــی برای حل بحران بــه وجود آمــده درباره نام
جمهوری مقدونیه یوگسالوی دست یافتند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،زوران زائو
نخست وزیر مقدونیه اعالم کرد :این کشور به طور رسمی
نام کشورش «جمهوری مقدونیه شمالی» خواهد بود.
در حال حاضر به طور رســمی در ســازمان ملل این
کشــور به نام جمهوری مقدونیه یوگســاوی پیشین
شناختهمیشود.
مقدونیه پس از استقالل از یوگسالوی در سال ۱۹۹۱
رسما خود را جمهوری مقدونیه نامید و در سال  ۱۹۹۳و
با عنوان جمهوری مقدونیه یوگسالوی سابق مورد تایید
سازمان ملل قرار گرفت ،چون یونان بر سر نام این کشور
با دولت اسکوپیه دچار مناقشه شد.
زیرنویس :این تصمیم برای تعیین تکلیف نام رسمی
مقدونیه به اندازه اسم ســابق این کشور عجیب بود .تا
پیش از این مقدونیه تنها کشوری در جهان بود که کلمه
«ســابق» را در نام رسمی خود داشت .اعتراض یونان به
همنامی این کشور با یکی از استانهای یونان بود ،اما حاال
با این تصمیم به نظر میرسد ،به جای اینکه مشکل حل
شود ،بدتر شده است .حاال مقدونیه یونان رسماً مقدونیه
دیگری است در مقابل مقدونیه شمالی.
غرب باید به شکست در افغانستان اعتراف کند

کرزای :امیدوارم با طالبان صلحی دائم
داشتهباشیم

ایســنا| رئیسجمهور سابق افغانســتان در جریان
نشستی که در آلمان برگزار شد ،از توافق آتشبس میان
کابل و طالبان استقبال کرد و گفت غرب من جمله آلمان
باید به شکستش در افغانستان اعتراف کند.
به گزارش ایسنا ،حامد کرزای ،رئیسجمهوری سابق
افغانستان در نشست رسانهای شبکه خبری دویچه وله
حضور یافت و درباره مسائل مربوط به کشورش ،صلح با
طالبان ،وضعیت مهاجران و همچنین نقض حقوق بشر در
افغانستان به گفتوگو پرداخت.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که آتشبس موقت
میان کابل و طالبان به یک روند دائمی تبدیل شود .البته
اعالم کرد که موانعی برای رســیدن به این هدف وجود
دارد.
زیرنویس :این شرایط تأسفبرانگیز را میتوان درس
عبرتی برای کسانی در نظر گرفت که دخالت خارجی را
برای بهبود شرایط کشورها گزینهای مطلوب و منطقی
میدانند .بعد از این همه سال ،حاال افغانستان رسماً به
دنبال صلح با این گروه تروریســتی است .از نگاه دیگر
اما اگر افغانســتان موفق شود مثل کلمبیا ،اسلحههای
طالبانیها را از آنها بگیرد و آنها را وارد روند سیاســی
کند ،اتفاق مثبتی رقم زدهاست.

هواداران دردسرساز فوتبال انگلیس
از سفر به روسیه منع شدند

ایرنا| در آســتانه آغاز مســابقات جام جهانی فوتبال
 2018روسیه ،نهاد نظارت بر تخلفات ورزشی انگلیس
در اقدامی جنجالبرانگیز بیش از یک هزار و  200هوادار
دردسرساز فوتبال این کشور را از سفر به روسیه منع کرد.
تازهترین آمار منتشرشده یک روز پیش از آغاز رسمی
مسابقات و پنج روز مانده به اولین بازی تیم ملی فوتبال
انگلیس برابر تونس ،نشــان میدهد که پلیس انگلیس
تاکنون یک هزار و  254گذرنامه را جمعآوری کرده است.
بنابرایــن گزارش ،پلیــس در تالش اســت تا باقی
گذرنامههــای این افــراد را ضبط و تا پایان مســابقات
نگهداری کند.
گاردین گزارش داد که پلیس برای جمعآوری گذرنامه
این افراد در برخی موارد مجبور به اســتفاده از زور شده
است.
زیرنویس :انگلیس سالهاســت که بــا هوادارانی
روبروســت که به عدمرعایت قوانین و قواعد و خشونت
مشهورند .راهحل انگلیس ،مدیریتهایی اینچنینی بوده
که هواداران ناهنجار را محروم میکند تا دیگران بتوانند
از فوتبال لذت ببرند و از تیمشان حمایت کنند .در مقام
مقایسه میتوان به نسخه ایران نگاه کرد که فضا را بیشتر
و بیشتر تســلیم هواداران قانونشکن کرده تا جایی که
الفاظ رکیک ،انفجارات و درگیریها به جزئی روزمره از
فضای ورزشگاههای ایران تبدیل شده ،قانون نوشته زنان
را از حضور در ورزشگاه محروم میکند و قانون نانوشته
جامعه ،کمسنوســالترها و مودبتر ها را و در هر بازی
ملی باید دســتبهدامن بخت و اقبال شــویم تا محروم
نشویم.

ایتالیا سفیر فرانسه را احضار کرد

ایرنا| در پی حمــات تند لفظی مقامات فرانســه
به دولت ایتالیا در رابطه با بســتن بنادر بر روی کشتی
حامل پناهجویان در دریای مدیترانه ،وزیر خارجه ایتالیا
با احضار سفیر فرانسه ،هشدار داد که این گونه اتهامات
مقامات فرانســوی میتواند روابط میان دو کشور را به
خطر بیاندازد .به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا از
رم« ،انتزو مواورو میالنزی» وزیر خارجه جدید ایتالیا با
احضار «کریستین ماسه» سفیر فرانسه ،هشدار داد که
اظهارات تند مقامات فرانسوی میتواند منجر به تخریب
روابط ایتالیا و فرانسه شوند.
زیرنویس :این اختالف ،اختالفی مصداقی نیســت.
اختالفی راهبردی و اساسی است که یک طرف ایتالیا و
چند کشور دیگر قرار میگیرند و طرف دیگر اتحادیه اروپا
و کشــورهای رهبر آن .این شاید اولین نشانه اختالفات
این چنینی باشد و احتماالً این قبیل تقابلها را بیشتر
خواهیم دید ،مگر اینکه طرفین به دنبال پرهیز فعال از
تنش باشند.

