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سوژه روز گزارش روز

دونالد ترامپ، رييس جمه��ور اياالت متحده به بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير رژيم اسراييل اطمينان خاطر داد كه 
دولت وي به تعهد بين المللي داده ش��ده از سوي امريكا 
در جريان مذاكرات هسته اي 1+5 با ايران، پايبند نخواهد 
بود. نخس��ت وزير رژيم اس��راييل معروف به بي بي هفته 
گذشته را در خاك اياالت متحده و ديدار با رييس جمهور 
و ساير مقام هاي سياسي اين كشور گذراند. ديداري كه 
نتانياهو مي گوي��د 90 درصد بحث ه��اي رخ داده در آن 
درباره ايران بوده اس��ت. پس از گذشت يك هفته از اين 
س��فر اندك اندك زواياي بيش��تري از بحث هاي انجام 
گرفته مطرح مي ش��ود و در تازه ترين اين خبررساني ها 
مشخص ش��ده كه رييس جمهور امريكا به رفيق شفيق 
خود اطمينان داده كه واش��نگتن هيچ گونه انعطافي در 
برابر اروپا نشان نخواهد داد و اگر تروييكاي اروپايي اقدام 
به اصالح توافق هس��ته اي با ايران نكنند، كاخ س��فيد از 

تمديد توقف اجراي تحريم هاي هس��ته اي ايران سر باز 
خواهد زد. سايت اكس��يوس در اين باره به نقل از برخي 
منابع آگاه نوش��ته كه ترام��پ به بي بي اع��الم كرده كه 
تاكنون سه كش��ور اروپايي تنها با اعمال تغييرات بسيار 
ميكروس��كوپي در توافق با ايران موافقت كرده اند و اين 
روند به هيچ وجه نظر مساعد ترامپ را جلب نكرده است. 
دونالد ترامپ مي گويد كه وي خواهان تغييرات مهم در 
توافق هسته اي با ايران است و به دنبال نگارش الحاقيه اي 
ميان اروپا و اياالت متحده نيست. ترامپ در گفت وگوي 
مفصل خود با نخست وزير رژيم اسراييل به وي اعالم كرده 
كه اگر خواسته هايش از اروپا درباره برجام محقق نشود، 
در خروج از توافق هسته اي درنگ نخواهد كرد. ترامپ تا 
دوازده ماه مه به اروپا فرصت داده تا مانع از خروج امريكا 
از توافق هسته اي شوند. در دو ماه گذشته، دو دور مذاكره 
ميان امريكا و تروييكاي اروپايي در لندن و پاريس انجام 
شده و گفته مي شود كه دور سوم پنجشنبه اين هفته در 
برلين خواهد بود. اطمينان خاطر ترامپ به نتانياهو مبني 

بر اينكه درباره ش��روط خود كوتاه نخواهد آمد در حالي 
صورت گرفته است كه تنها چندساعت پس از ديدار ميان 
نخست وزير رژيم اسراييل و رييس جمهور امريكا در كاخ 
س��فيد، جيمز متيس، وزير دفاع كابينه ترامپ در جمع 
البي يهودي در امريكا به اروپا هشدار داد كه هشدارهاي 
ترامپ را دس��ت كم نگيرند و هرچه س��ريع تر در مسير 
اصالح برجام گام بردارند. ايران براي اسراييل بزرگ ترين 
تهديد است. اين جمله را نخس��ت وزير اين رژيم در چند 
روز گذشته بارها و بارها به مناسبت هاي متفاوت مطرح 
كرده و روز يكش��نبه در گفت وگو با فاكس نيوز نيز تكرار 
كرده است. زماني كه خبرنگار رسانه دست راستي و تندرو 
فاكس نيوز از بي بي سوال مي كند كه سه تهديد نخست 
تل آويو چيست؟ وي پاسخ داد: ايران، ايران و ايران. وي در 
اين گفت وگو تاكيد كرد كه ترامپ نيز با وي در اين زمينه 
موافق اس��ت و همين تفاهم اس��ت كه دوستي عميقي 
ميان وي و سكاندار كاخ سفيد ايجاد كرده است. نتانياهو 
در بخش هايي از س��خنان خود در اين مصاحبه بار ديگر 

ادعاهاي واهي خود را تكرار كرد و گفت: »همه مي گفتند 
كه پس از توافق هس��ته اي با ايران، ما شاهد يك كشور 
ميانه رو و صلح طلب خواهيم بود و اين در حالي است كه 
دقيقا خالف اين مساله رخ داد. ايراني ها از برداشته شدن 
تحريم ها اس��تفاده كردند و با دالرهايي كه به سمت اين 
كشور سرازير شد به حمايت هاي خود از تروريسم ادامه 
دادند )!( بايد هرچه س��ريع تر جلوي اين مانورهاي ايران 
را بگيريم. »نخس��ت وزير رژيم اس��راييل در بخش هاي 
ديگري از اين گفت وگو اعالم كرد كه اجازه نمي دهد ايران 
در سوريه پايگاه نظامي دايم براي خود بسازد. نتانياهو در 
يك سال گذشته از دولت ترامپ تمام تالش خود را براي 
تخريب توافق هسته اي با ايران به كار گرفته و البته از نيمه 
ژانويه كه ترامپ ضرب االجل نيمه م��اه مه را اعالم كرده 
اس��ت بي بي نيز برحجم تالش هايش براي تحت الشعاع 
قرار دادن برجام اف��زوده و تالش مي كند به نوعي به ظن 
خود برنامه موشكي ايران را محدود كند يا ايران را وادار به 

تغيير روش در پرونده هاي منطقه اي كند.«

در ماه اخير تح��والت بين المللي 
رون��دي ديگ��ر در پي��ش گرفته 
كه هيچ ي��ك از سياس��تمداران 
و اقتصاددان��ان ب��زرگ دنيا توان 
پيش بيني آن را نداش��ت. س��ير 
تحوالت به شدت فضاي سياسي 
جهان را به س��وي جنگ سردي 
ديگر پيش مي برد كه آسيب هاي آن غيرقابل پيش بيني 
اس��ت. مهم ترين اين تحوالت را مي ت��وان در چند بند 

خالصه كرد: 
1- اياالت متحده امريكا تعرف��ه واردات باالخص فوالد و 
آلومينيوم را افزايش داد. اين امر وعده ديگري اس��ت كه 
ترامپ در دوره انتخابات داده ب��ود و به آن عمل كرد. اين 
اقدام او را نبايد تنها تصميم يك رييس جمهور پوپوليست 
قلمداد كرد بلكه برعكس تالشي است براي حفظ هژموني 
اقتصادي اياالت متحده كه به شدت از سوي چين در حال 
تهديد است. چين نيمي از فوالد دنيا را تامين مي كند و 
اياالت متحده براي مقابله با ت��وان اقتصادي چين، حتي 
از نقض پيمان س��ازمان تجارت جهاني و آسيب زدن به 

متحدان خود هم فروگذار نيس��ت همان طور كه پيمان 
پاريس را نيز ناديده گرفت. 

2- روسيه اي كه منتظر رياست جمهوري دوباره پوتين 
است. او در سخنراني هاي اخير خود از چندين نوع موشك 
در انواع مختلف كه هركدام قابليت هاي منحصر بفردي 
دارند، رونمايي مي كند. موشك بالستيك »سرمت« كه 
توان حمل چندين كالهك هسته اي به صورت خوشه اي 
دارد و ادعا مي شود كه غيرقابل رهگيري است يا موشك 
خنجر دولب )اسم نوعي خنجر( كه از هواپيماي سوخو 
شليك شده و ادعا مي ش��ود كه غيرقابل دفاع است. اين 
همه نشان مي دهد كه به قول پوتين دوران عقب ماندگي 
نظامي روسيه نس��بت به اياالت متحده به پايان رسيده 
است. اين تالش نظامي بي ش��ك از سوي اياالت متحده 
بدون پاس��خ نخواهد ماند و رقابتي نظامي مانند آن كه 

منجر به جنگ ستارگان شد، در پي خواهد داشت. 
3- چين��ي ك��ه در تصمي��م اخي��ر كنگ��ره خل��ق راه 
رياست جمهوري دايم براي شي چينگ پينگ را باز كرد و 
البته او رويايي براي چين در سر دارد كه از لحاظ اقتصادي 
جهان را خواهد بلعي��د. اين خود باعث ش��ده كه تالش 

اياالت متحده براي مهار چين از همه جنبه ها گسترش 
يابد. چين براي تحقق روياي خود به ان��رژي نياز دارد و 
اياالت متحده س��عي دارد كه همچنان تسلط خود را بر 

انرژي حفظ كند. 
4- اروپاي��ي كه هر چند س��عي دارد خود را مس��تقل از 
اياالت متحده نش��ان دهد، اما چه بخواهد و چه نخواهد، 
امنيت او با ناتو گره خورده است. در مقابل يكه تازي هاي 
ترامپ هرچند صداهاي اعتراضي از جانب آلمان و فرانسه 
برخاست اما همان طور كه در مقابل ادعاي ترامپ در مورد 
كنوانسيون پاريس يا حق عضويت ناتو تسليم شدند، باز 

هم تسليم خواهند شد. 
ايران در مي��ان اين مع��ادالت، در وضعيتي پيچيده قرار 
خواهد گرف��ت. اياالت متحده براي كاه��ش درآمد هاي 
نفتي روس��يه قطعا س��عي در كاهش قيمت نف��ت و از 
كاراندازي قدرت اوپك به وسيله نفت شل خواهد كرد و 
اقتصاد ايران به شدت از آن متاثر خواهد شد. از سوي ديگر 
راه ابريشم چين از ايران خواهد گذشت كه موقعيت خاص 
ايران آن را به محل مناقشه چين و اياالت متحده تبديل 
خواهد كرد. در اين رابطه بايد منتظر تحريم هاي بيشتر 

ايران، براي عدم امكان توسعه راه ابريش��م بود. به بياني 
ديگر اياالت متحده براي جلوگيري از توس��عه سياست 
چين، سرزمين سوخته را در مقابل طرح هاي چين اجرا 
خواهد كرد. همين سياس��ت را اياالت متحده در مقابل 
نزديكي سياس��ت هاي ايران و روس��يه در پيش خواهد 
گرفت. در سياست خارجي نيز نمي توان اروپا را مستقل 
دانس��ت و خواه و ناخواه اروپا مجبور خواهد شد از اياالت 

متحده امريكا پيروي كند. 
در اين كشتي متالطم، به واقع ايران در منطقه تنهاست. 
براي رهايي از آثار س��وء اين توفان بايد ص��داي واحد از 
كشور شنيده شود و اين ميسر نيست مگر با شركت همه 
احزاب و گرايش هاي كشور در اداره آن. به نوعي وحدت 
ملي در كشور بايد حاكم باشد. ديگر آنكه بايد از تنش هاي 
منطقه اي و به تبع آن، هزينه هايي امنيتي ايران كاست. 
سال هاي پيش رو سال هاي گذار از هژموني اياالت متحده 
و ظهور قطب هاي جديد اثرگ��ذار در جهان خواهد بود و 
اين موضوع دوران سختي براي ديپلماسي كشور خواهد 

بود و بايد براي مقابله با آن آماده بود. 
كارشناس مسائل سياسي

ايران و گذار جهان از هژموني امريكا
نگاه روز

سارا معصومي
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اجازهاستفادهازخاكايرانعليهپاكستانرانخواهيمداد

الحياهازمحتوايرايزنيهايوزيرخارجهفرانسهدرايرانخبرداد
تنشدرديدارلودريانباظريفوشمخاني

گروه ديپلماسي| سفر س��ه روزه محمد جواد ظريف، 
وزير خارجه كشورمان به اس��الم آباد از عصر روز يكشنبه 
آغاز شد؛ س��فري كه محمد جواد ظريف مي گويد گوياي 
رابطه ويژه ميان تهران- اس��الم آباد است و قرار است ابعاد 
مختلف سياسي و اقتصادي را پوش��ش دهد. رسانه هاي 
پاكستاني با پوشش وسيع خبر س��فر وزير خارجه ايران 
به اسالم آباد و كراچي تاكيد كردند كه وي و هيات همراه 
مورد اس��تقبال گرمي در فرودگاه اسالم آباد قرار گرفتند. 
هرچند ايران و پاكس��تان در چند ماه اخير توسعه رابطه 
در سطوح سياس��ي و نظامي را تجربه كرده اند اما به نظر 
مي رسد كه دو كش��ور اكنون در حال برداشتن گام هاي 
بلندتري براي توسعه رابطه اقتصادي هستند. ظريف در 
مدت زمان اقامت خود در پاكس��تان ديدارهايي سياسي 
در اس��الم آباد و رايزني هايي اقتصادي در كراچي خواهد 
داش��ت. وزير خارجه با توجه به اينك��ه هياتي اقتصادي 
قريب به 30 نفر وي را در اين س��فر همراهي مي كنند، در 
بدو ورود به پاكس��تان ابراز اميدواري كرد كه در اين سفر 
نمايندگان بخش هاي خصوصي ايران و پاكستان بتوانند با 
هم آشنا شوند و راه هاي توسعه روابط را بيابند. وزير خارجه 
در س��خنان خود در جمع خبرنگاران با بيان اين نكته كه 
روابط دو كش��ور افزايش قابل توجهي داشته، گفت: هنوز 
ظرفيت بسيار بيشتري براي همكاري هاي اقتصادي داريم 
و به دنبال اين هستيم كه با راحت تر شدن روابط بانكي و 
تسهيالت تعرفه ترجيحي بين دو كشور به سمت تجارت 
آزاد و به سمت گسترش همكاري ها بين دو كشور در حوزه 
اقتصادي برويم. ظريف در اس��الم آباد ب��ا خواجه محمد 
آصف، وزير خارجه، ديدار ك��رد. در اين ديدار وزير خارجه 
ضمن تاكيد بر تقويت همكاري هاي دو كشور در تمامي 
زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي گفت: 
ضرورت دارد ايران و پاكس��تان به عنوان دو كشور دوست 
و همسايه و داراي مرزهاي مشترك در خصوص تضمين 
امنيت مرزهاي دو كشور و جلوگيري از نفوذ تروريست ها 
همكاري قوي داشته باش��ند. خواجه محمد آصف نيز در 
اين ديدار بر توسعه مناسبات تهران- اسالم آباد تاكيد كرد 
و گفت: آمادگي داريم در زمينه هاي مختلف سياس��ي و 
اقتصادي همكاري هاي خود را گسترش دهيم. ما خواهان 
مرزهايي با ثبات براي دو كش��ور هس��تيم. ديدار با شاهد 
خاقان عباس��ي، نخست وزير و احس��ن اقبال، وزير كشور 
پاكستان نيز در زمره برنامه هاي وزير خارجه در اسالم آباد 
در روز نخست سفر به پاكستان بود. گفته مي شود كه در 
ديدار با نخس��ت وزير پاكس��تان اصلي ترين سوژه بحث 
دو طرف، خط لوله گاز صلح بوده و در نتيجه اين گفت وگوها 
مقرر شده است كه وزارتخانه هاي نفت دو كشور مذاكرات 
فني در اين باره را پيگيري كنند. رس��انه هاي پاكس��تاني 
همزمان با س��فر وزير خارجه كش��ورمان به اسالم آباد به 
تحليل فرصت هاي همكاري هاي اقتصادي ميان ايران و 
پاكستان پرداختند و تاكيد داشتند كه اسالم آباد مايل به 
تقويت همكاري هاي اقتصادي س��ودمند با تهران است. 

همكاري ه��اي اقتصادي ك��ه مي تواند دايره وس��يعي از 
سرمايه گذاري هاي مشترك تا بده و بستان هاي تجاري را 
شامل شود. شاهد خاقان عباسي، نخست وزير پاكستان 
در ديدار روز گذش��ته با محمد جواد ظريف تاكيد كرد كه 
دو طرف براي رس��يدن به حجم تبادل تجاري 5 ميليارد 
دالر در سال 2021 بايد بر سرعت همكاري هاي دو جانبه 
بيفزايند. عباس��ي تاكيد كرد كه ايران و پاكس��تان براي 
برخورداري مشترك از فوايد پيوستگي اقتصادي منطقه اي 
بايد بر حجم تماس ها بيفزايند. وي همچنين متعهد شد 
كه اشكال هاي به وجود آمده در پيشبرد پروژه خط لوله گاز 
ميان دو كشور را پيگيري كند. يكي از اصلي ترين مشكالت 
در مسير پيش��رفت اين پروژه مس��اله فاينانس آن است. 
عباسي در بخش هاي ديگري از سخنان خود تاكيد كرد 
كه پاكستان اعتقاد دارد كشورهاي منطقه براي پيشرفت 
در هر حوزه اي بايد همگرايي با يكديگر را تجربه كنند. وي 
درباره وضعيت امنيتي در افغانس��تان نيز به وزير خارجه 
ايران گفت كه اسالم آباد معتقد است افغانستان با ثبات براي 
پيشرفت اقتصادي در منطقه يك الزمه به حساب مي آيد. 
به گزارش رسانه هاي پاكستاني محمد جواد ظريف نيز در 
ديدار با نخست وزير پاكستان از تالش هاي اسالم آباد براي 
بهبود اوضاع مرزي مش��ترك و مديري��ت رفت و آمدهاي 
مرزي به گونه اي كه مان��ع از ورود مهاج��ران غيرقانوني 
به داخل اي��ران ش��ود، قدرداني ك��رده اس��ت. در ميان 
اظهارنظرهاي محمد جواد ظريف در پاكستان آنچه بيش 
از همه به چشم رسانه هاي محلي آمد تعهد امنيتي تهران 
به اسالم آباد بود. »پاكستان تودي« در اين باره نوشت: وزير 
خارجه ايران مي گويد كه دولت در اين كشور اجازه نخواهد 
داد كه از خاك ايران براي اقدام عليه پاكستان استفاده شود. 
وزير خارجه ايران در گفت وگو با خبرنگاران در اسالم آباد 
تاكيد كرد كه رابطه تهران با دهل��ي نو به هيچ وجه عليه 
پاكس��تان نيس��ت. ظريف همچنين از پاكستان و چين 
براي س��رمايه گذاري در بن��در چابهار دعوت ك��رد. وي 
همچنين تاكيد كرد كه ايران و پاكستان بايد براي مبارزه 
با تروريسم با هم همكاري مشترك داشته باشند. درحالي 
كه س��خنراني در همايش اقتصادي مش��ترك دو كشور 
در برنامه ظريف قرار دارد وي در اس��الم آباد از افزايش 50 
درصدي حجم رابطه تجاري ميان ايران و پاكستان خبر 
داد. وزير خارجه پاكستان نيز در اظهارنظري مشابه تاكيد 
كرد كه رابطه اقتصادي ايران و پاكستان در دو سال گذشته 

رشد چشمگيري داشته است. 

روزنامه فرامنطقه اي »الحياه« به نقل از يك منبع فرانسوي 
مطلع )كه نامش ذكر نش��ده( نوشت، سفر هفته گذشته 
»ژان ايو لودريان« وزير خارجه فرانس��ه ب��ه ايران با هدف 
رساندن پيامي واضح به مقامات ايران بوده است. به گزارش 
فارس كه متن خبر الحياه را ترجم��ه كرده در اين گزارش 
آمده اس��ت: هدف اين پيام اين بوده تا به تعبير اين منبع، 
مانع از محاسبات اشتباه تهران در )فهم( مواضع فرانسه، 
اروپا، امريكا، كش��ورهاي عربي و رژيم صهيونيستي شود 
خصوصا اينكه زمان تمديد تعلي��ق تحريم ها عليه ايران 
بر اس��اس برجام نزديك اس��ت. لودريان به مقامات ايران 
گفت كه )پاري��س( بر روابط دوجانب��ه و حمايت از توافق 
هسته اي )برجام( اصرار دارد تا تهران هم به تعهدش براي 
اطمينان بخشي به واشنگتن ادامه دهد. هم زمان لودريان 
از گسترش موشك هاي بالستيك در منطقه ابراز نگراني 
عميق كرده و آن را تهديد برش��مرده اس��ت. لودريان به 
»حس��ن روحاني« رييس جمهور، »علي شمخاني« دبير 
ش��وراي عالي امنيت ملي و »محمدج��واد ظريف« وزير 
خارجه توضيح داده برنامه موشك هاي بالستيك ايران در 
منطقه »قابل قبول« نيست همان گونه كه تجهيز حوثي ها، 
حزب اهلل و دولت سوريه به توانايي  )موشك هاي( بالستيك 
]قابل قبول نيست[. وزير خارجه فرانسه سپس در اظهاراتي 
مداخله جويانه، تهران را به استفاده از تاثيرش بر حوثي ها 
)انصاراهلل( براي توقف بمباران عربستان )شليك موشك( 
و نشس��تن بر س��ر ميز مذاكرات فراخوانده و افزوده است 
ايران قدرت تاثيرگذاري بر »بش��ار اس��د« رييس جمهور 
سوريه را دارد و حضور نظامي ايران در سوريه اين فرصت 
را برايش فراهم مي كند كه در توقف بمباران غوطه دخيل 
باشد و اسد را مجبور به نشستن بر س��ر ميز مذاكره كند؛ 
همان گونه كه تهران مي تواند با اس��تفاده از ارتباطي كه با 
حزب اهلل دارد سياست »بي طرفي« در لبنان را در تضمين 
كند، سياس��ت حزب اهلل و س��الح آن در منطقه غيرقابل 
قبول است. براساس اين گزارش، پاسخ ايران واضح و قابل 
پيش بيني بود؛ ش��مخاني و ظريف در پايبندي فرانسه به 

توافق هسته  اي شك داشتند و گفتند: در صورتي كه اروپا 
و امريكا ديگر به توافق هسته اي توجهي نكنند ايران نيز به 
آن اهميتي نخواهد داد اما لودريان )به ظريف و شمخاني( 
پاسخ داد دليلي براي ادامه بحث وجود ندارد و در صورتي 
كه بخواهد اين روند )نوع صحبت( ادامه پيدا كند بازگشت 
)من( به فرانسه بهتر اس��ت پس )ظريف و شمخاني( و به 
لودريان براي عدم همكاري بانك هاي فرانسوي در رابطه با 
تجارت با ايران اعتراض كردند و لودريان پذيرفت كه موانعي 
در اين خصوص وجود دارد و تالش براي رفع آن ادامه دارد. 
لودريان افزود، تجارت فرانس��ه با ايران طي دو سال حدود 
چهار برابر افزايش يافته و فرانسه توافقنامه هايي با ايران در 
زمينه انرژي، حمل و نقل و غيره بسته كه همه اينها نشان از 

تعهد فرانسه به توافق هسته اي است.
در اين ديدارها، ايراني ها اعالم كردن��د حزب اهلل در ثبات 
لبنان سهيم است و اين كشور را در برابر داعش و اسراييل 
حفظ مي كند همان گونه كه در سوريه نيز در برابر داعش 
مبارزه مي كند. حضور ايران در سوريه به درخواست دولت 
مشروع اين كشور بوده؛ بشار اس��د اكنون رييس جمهور 
قانوني س��وريه اس��ت و با بازگش��ت ثبات در اين كشور 
مي توان درب��اره دولت جديد به صحبت نشس��ت. منبع 
مذكور در گفت وگو با الحياه سفر نزديك امانوئل ماكرون، 
رييس جمهور فرانس��ه به ايران را در شرايط كنوني بعيد 
دانست و گفت: او براي صف بندي در كنار ايران، كره شمالي 
و روسيه، ائتالف  هاي فرانسه با طرف هاي ديگر را زير و رو 

نخواهد كرد. 

تعهدرييسجمهورامريكا
بهنخستوزيررژيماسراييل

 با اروپا درباره برجام
شوخي ندارم

دادنامه
پرونده کالسه 9609988311400564 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه تصميم نهايی شماره

خواهان: خانم شيرين تيربند فرزند جواد با وکالت آقای محمد کاشفی فرزند غالمرضا به نشانی کرمانشاه- چهار راه اجاق طبقه 
سوم بانک کشاورزی

خوانده: آقای ناصر فالح راشد فرزند احمد به نشانی مجهول المکان
خواسته: طالق به درخواست زوجه

 به تاريخ 96/8/25 در وقت فوق العاده شعبه 5 دادگاه خانواده کرمانشاه بتصدی اينجانب امضاء کننده ذيل تشکيل و پرونده تحت 
نظر است مالحضه می گردد نظريه داوری واصل گرديده است دادگاه با بررسی پرونده ختم رسيدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نمايد.
))رای دادگاه((

خواسته نس��رين تيربند با وکالت محمد کاشفی بطرفيت ناصر فالح راشد طالق به سبب عس��ر و حرج می باشد: زوجه مدعی 
است همسرش قريب ده سال است زندگی مشترک را ترک و مجهول المکان می باشد و استشهاديه محلی و شهادت شهود در 
محضر دادگاه مويد صحت ادعای خواهان می باشد. دادگاه بدوا با احراز رابطه زوجيت بشرح سند نکاحيه شماره 12927 مورخه 
72/3/27 تنظيمی در دفترخانه ش��ماره 342 حوزه ثبتی تهران در اجرای دستور آيه 35 سوره شريفه نساء موضوع را به داوری 
ارجاع که داوران زوجين متفقا اعالم داشتند مساعی ايشان جهت س��ازش و اصالح ذات البين مثمر ثمر واقع نشده است بدين 
لحاظ موجبات عسر و حرج زوجه فراهم بوده و با لحاظ نمودن نظر موافق قاضی محترم مشاور و مستندا به ماده 1129 قانون مدنی 
حکم به اجبار زوج به طالق زوجه و با احراز شرائط ذيل صادر و اعالم می گردد همچنين در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه به 
سر دفتر محترم جهت اجرای صيغه طالق نمايندگی اعطاء می گردد طالق از نوع بائن قضايی است. و مهلت اعتبار اين حکم شش 
ماه از تاريخ قطعيت می باشد: 1- زوجه حسب االقرار يائسه است 2- زوجين فاقد فرزند مشترک صغير می باشند3- زوجه در قبال 
طالق کليه حقوق شرعی و قانونی خويش از جمله مهريه و نفقه و جهيزيه و اجرت المثل خويش را بذل نمود رای صادره غيابی 
بدوا ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع بوده و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف بيست روز قابل اعتراض در 

محاکم تجديدنظر استان کرمانشاه خواهد بود.
حسينی- رئيس شعبه پنجم دادگاه خانواده کرمانشاه

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سجاد روميانی فرزند
خواهان آقای محمد قلوزی دادخواس��تی به طرفيت خوانده آقای سجاد روميانی به خواسته مطالبه 
مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609988603300477 شعبه 33 حقوقی 
مجتمع ش��ورای حل اختالف شهيد بهش��تی شهرستان کرمانش��اه ثبت و وقت رس��يدگی مورخ 
1397/2/31 ساعت 9:30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
دبير شعبه 33 حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهيد بهشتی شهرستان کرمانشاه- طيبه يوسفوند

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ميرزا روميانی فرزند
خواهان آقای محمد قلوزی دادخواس��تی به طرفيت خوانده آقای ميرزا روميانی به خواس��ته مطالبه 
مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609988603300479 شعبه 33 حقوقی 
مجتمع ش��ورای حل اختالف شهيد بهش��تی شهرستان کرمانش��اه ثبت و وقت رس��يدگی مورخ 
1397/2/31 ساعت 9:00 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
دبير شعبه 33 حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهيد بهشتی شهرستان کرمانشاه- طيبه يوسفوند

بنيامين نتانياهو روابط پش��ت پرده با محمد بن سلمان، وليعهد عربستان 
سعودي را از قريب به يك سال قبل آغاز كرده بود و اخيرا نيز به مناسبت هاي 
مختلف ادعا مي كند كه تل آويو به دنبال اتحاد با كشورهاي اهل سنت منطقه 
براي رويارويي با ايران است. درحالي كه 72 ساعت قبل رسانه هاي اسراييلي 
به نقل از منابع مصري اعالم كردند كه محمد بن سلمان در جريان سفر اخير 
خود به قاهره با ميانجيگري ژنرال سيسي، رييس جمهور مصر نامه هايي را با 
تل آويو رد و بدل كرده اس��ت اما به نظر مي رسد كه بنيامين نتانياهو تنها به 
دنبال استفاده مقطعي از س��عودي در مواجه با ايران اس��ت و در پشت پرده 
رايزني هاي مخفي كه با دونالد ترامپ دارد از حكايت ديگري پرده برمي دارد. 
در حالي كه عربستان سعودي به دنبال جلب رضايت امريكا براي راه اندازي 
تاسيسات هس��ته اي خود اس��ت و برخي منابع در واشنگتن مي گويند كه 
ترامپ حاضر است از برخي قوانين س��نتي امريكا در همكاري با كشورهاي 
غيرهسته اي به خاطر س��عودي صرف نظر كند، بي بي عقيده ديگري دارد. 
برخي از رسانه هاي اسراييلي روز گذش��ته خبر دادند كه نتانياهو در جريان 
سفر به واش��نگتن از رييس جمهور امريكا درخواست كرده كه به عربستان 
سعودي رآكتور هسته اي نفروشد و در هسته اي شدن اين كشور كمكي به 
رياض نكند. البته گفته مي شود كه ترامپ با درخواست نتانياهو در اين زمينه 

مخالفت كرده و به وي گفته كه اگر امريكا اين كار را براي عربستان انجام ندهد، 
روس ها يا چيني ها نياز سعودي در اين زمينه را برآورده خواهند كرد. عربستان 
سعودي در دو سال پس از برجام و به خصوص از زمان روي كار آمدن دونالد 
ترامپ از برنامه گسترده خود براي دستيابي به انر ژي هسته اي پرده برداري 
كرده و همچنان نيز تاكيد دارد كه به دنبال عدم وابستگي به خريد سوخت 
هسته اي از خارج از كشور و توليد داخلي آن است. برخي از منابع امريكايي 
مي گويند كه عربستان برنامه ساخت 17 رآكتور را در سر دارد. مخالفت بي بي 
با دستيابي عربستان سعودي به انر ژي صلح آميز هسته اي در حالي صورت 
مي گيرد كه رياض و تل آويو در چندماه اخي��ر به صراحت و بدون هيچ گونه 
مالحظه سياسي از بهبود روابط با يكديگر سخن گفته اند و در هفته جاري 
عربس��تان به هند اجازه داد كه از حريم هوايي سعودي براي پروازهاي خود 
به مقصد اسراييل اس��تفاده كند. اين تحول براي نخس��تين بار در 70 سال 
گذشته رخ داد. برخي از منابع در كاخ سفيد به رسانه هاي اسراييلي گفته اند 
كه نتانياهو و ديگر اعضاي تيم وي در جريان مذاكرات در واشنگتن از امريكا 
خواسته اند كه حتي اگر كاخ س��فيد اصرار به كمك به پروژه هاي هسته اي 
سعودي دارد از رياض براي عدم غني سازي اورانيوم ضمانت بگيرد. مقام هاي 
سعودي ادعا مي كنند كه خواهان برخورداري از همان ميزان توان هسته اي 

هس��تند كه ايران دارد و از آنجا كه تهران براس��اس برجام حق غني سازي 
اورانيوم را دارد آنها نيز بايد از چنين حقي برخوردار باشند.  بنيامين نتانياهو در 
چندسال اخير به خصوص پس از حصول برجام هشدار مي داد كه برخورداري 
ايران از انرژي هسته اي و به رسميت شناخته شدن برنامه اين كشور مي تواند 
رقابت هس��ته اي را در منطقه آغاز كند. اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه 
ايران يا هر كشور ديگري كه عضو معاهده منع تكثير تسليحات اتمي باشد 
مي تواند به غني سازي اورانيوم روي آورد و البته كه آژانس بين المللي انرژي 
اتمي تنها مرجع گزارش تخلف هسته اي كش��ورهاي عضو است. اسراييل 
كه بزرگ ترين زرادخانه هس��ته اي در خاورميانه را در اختيار دارد در حالي 
از محروم نگاه داشتن كشورهاي منطقه از انرژي صلح آميز هسته اي سخن 
مي گويد كه اين رژيم هيچگاه اجازه بازرس��ي از تاسيس��ات هسته اي خود 
را نداده و هيچ معاهده هسته اي بين المللي را هم امضا نكرده است. بنيامين 
نتانياهو ادعا مي كند ك��ه تنها راه براي متوقف كردن كش��ورهاي منطقه از 
عطش هسته اي ش��دن، اصالح برجام به گونه اي است كه حق غني سازي 
اورانيوم از ايران نيز گرفته شود. عربستان سعودي پس از امارات، دومين كشور 
حاشيه خليج فارس است كه در يك س��ال گذشته برنامه مشخصي را براي 

توسعه رآكتورهاي هسته اي اعالم و عملي كرده است. 
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