
    اقتصادي

يكي از بزرگ ترين قراردادهاي صنعت هواپيمايي جهان و ركوردشكني 
فروش پژو در شش سال اخير، دو هديه اي بود كه سود آن زودتر از ديگر 

طرف هاي مذاكره برجام به پليس بد مذاكرات رسيد. 
 به گزارش »جوان«، فرانسوي ها كه در به نتيجه رسيدن مذاكرات همواره 
سنگ اندازي مي كردند و نقش پليس بد را براي خود تعريف كرده  بودند، 

اكنون در مسابقه كسب منفعت، پيشتاز رقباي خود شده اند. 
روز گذشته ش��ركت پژو فرانسه از ركوردش��كني اين شركت در فروش 

محصوالتش پس از توافق هسته اي با ايران خبر داد.  شركت پژو سيتروئن 
اعالم كرد با لغو تحريم هاي ايران در س��ال 2016 بهترين عملكرد را از 
سال 2010 داشته و با رشد 8/5 درصدي در اين سال مواجه شده و براي 
نخستين بار از سال 2011، از مرز فروش 3 ميليون دستگاه گذشته است.   
اين در حالي است كه فروش خودروهاي پژو در اروپا 56/3 درصد نسبت 
به سال گذشته كمترشده و آمار ميزان فروشش در چين و جنوب شرق 
آسيا 16 درصد كاهش را نشان مي دهد. با اين حال در غرب آسيا و شمال 

آفريقا 112.8 درصد رشد داشته است. رشد در اين منطقه ناشي از لغو 
تحريم هاي ايران و افزايش فروش در اين كشور بوده است. 

 اما اين تنها دستاورد فرانسه در پسا برجام نبود، زيرا روز گذشته شهرتولوز 
فرانسه ) محل دفترمركزي ايرباس( ميزبان مدير عامل شركت ايران اير 
بود تا يك فروند هواپيما از ق��رارداد فروش 100 هواپيم��اي ايرباس را 
تحويل بگيرد.  قرار اس��ت امروز اين هواپيماي 90 نفره، فرودگاه تولوز 

فرانسه را به مقصد مهرآباد تهران ترك كند.   | بقيه در همين صفحه

پليس  بد  سود  برجام  را به جيب  زد 
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گفت وگوي »جوان« با دکتر سيدهادي سيدافقهي

اسناد محرمانه امريكا:  اسرائيل 
صدها كالهك هسته اي دارد 

 س�ردبير روزنامه عبري زبان هاآرتص فاش کرد، هر چقدر 
که اس�رائيل بيش�تر در طرح هس�ته اي خود پيش مي رود 
امريكا بيشتر به س�مت تل آويو متمايل مي شود و با کمك 
تس�ليحاتي، مالي و لجس�تيكي به آن موافق�ت مي کند. 
به گزارش ايسنا، آلوف بن، سردبير روزنامه عبري زبان هاآرتص 
مي گويد كه اسرائيل از س��ال 1969 تعهد داده است كه توانايي 
هسته اي خود را در هاله اي از ابهام نگه دارد و آزمايش هسته اي 
انجام ندهد. اين سياست از قبل شكل گرفته بود و در حال حاضر 
پايه و اساس روابط اسرائيل با اياالت متحده است. طبق گزارش 
اين روزنامه اس��رائيلي، در يك س��ند امريكايي كه در تابستان 
19۷4 برمال شد و به عنوان سندي بسيار محرمانه در آرشيو سيا 
رده بندي شده، آمده است: ما پيش بيني نمي كنيم اسرائيلي ها اين 
ابهامات مطرح شده در مورد توانايي هايشان چه در زمينه آزمايش 
هسته اي يا چه در زمينه فعال سازي آن را تأييد كنند چرا كه خطر 
جدي درباره سرنوشت اين دولت عبري زبان وجود داشته است. 
مجله فارين پاليسي از سندي پرده برداشت كه سيا در اوايل دهه  
80 آن را تدوين كرده و ش��امل برآوردهايي مي شود كه احتمال 
وجود طرحي اسرائيلي براي توسعه و توليد سالح هاي شيميايي 
و بيولوژيكي را تقويت مي كند. طبق اين سند، اسرائيل تصميم 
گرفت اين دو نوع س��الح  را به عنوان يكي از راه هاي تحقيقاتي و 
راه نجات خود بعد از جنگ اكتبر سال 19۷3 و احساسش نسبت 
به خطر حمله عربي در آن زمان توسعه دهد. اين سند به اين امر 
اشاره مي كند كه س��ازمان اطالعات امريكا بر اين باور است كه 
اسرائيل صدها كالهك هس��ته اي و بمب هاي هيدروژني دارد و 
عكس هاي ماهواره هاي امريكايي به نظر مي رسد توسعه و انبار 
گاز اعصاب را نشان مي دهند. همچنين تأسيسات ديگري براي 
توليد سالح شيميايي در داخل صنايع شيميايي اسرائيل وجود 
دارد. اين كارشناسان در سند سيا نوشته اند: نمي توانيم تأييد كنيم 
كه اسرائيلي ها داراي مواد شيميايي كشنده بوده اند اما شواهدي 
هست كه نشان مي دهد آنها توانايي در اختيار داشتن گاز اعصاب 
از نوع كشنده و غيركشنده، گاز خردل و انواع ديگر گازها از نوع 
سارين را براي خود ايجاد كرده اند. يك مورخ معروف اسرائيلي به 
نام آفنير كوهن در كتابش تحت عنوان »اسرائيل و بمب«  نوشته 
است: ديويد بن گوريون نخست وزير وقت دستور مخفي ماندن 
توسعه سالح هاي شيميايي اسرائيل را در سال 1956 داد و سند 
سيا درباره شروع اسرائيل به توسعه اين نوع سالح در اواخر دهه 60 

و ابتداي دهه ۷0 قرن گذشته صحبت كرده است. 

انتقاد ديده بان حقوق بشر
 و عفو بين الملل

 از سركوبگري هاي عربستان
 ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل از ادامه موج بازداشت ها 
و س�رکوبگري اي ک�ه نظام آل س�عود عليه مخالف�ان خود و 
فعاالن حقوق در کشور در پيش گرفته اس�ت، انتقاد کردند. 
اين دو سازمان روز چهارشنبه در بيانيه اي مطبوعاتي اعالم كردند 
پليس عربستان عصام كوشك را در شهر مكه و احمد المشيخص 
را در الدمام در شرق عربس��تان در هفته گذشته براي بازجويي  از 
آنها احضار كرد و تاكنون اين دو ش��خص آزاد نشده اند. به گزارش 
خبرگزاري رويترز، عفو بين الملل اعالم كرد: »كوش��ك در مورد 
پيام هايي كه در توئيتر پيرامون وضعيت حقوق بش��ر نوشته بود، 
مورد بازجويي قرار دارد و اتهام مطرح شده عليه المشيخص دفاع 
از بازداشت ش��دگان در مناطق واقع در شرق عربستان بود«. لين 
مخلف، از عفو بين الملل نوشت: »ظلمي كه بي امان عليه مدافعان 
حقوق بشر صورت مي گيرد، موج وقيحانه اي است كه هدف از آن 
بازدارندگي اين مدافعان و جلوگيري از صحبت كردن آنها در مورد 
اوضاع حقوق بشر در عربستان است.« افشاي يك گزارش رسمي 
نشان مي دهد، انگليس در دهه 80 ميالدي 500 بمب خوشه اي به 
عربستان فروخته است كه ممكن است از آنها در جنگ كنوني عليه 
حوثي ها در يمن استفاده شده باشد.  اين درحالي است كه استفاده 

از اين مهمات در قوانين بين المللي ممنوع است.  

امروز، اولين سالگرد شهيد مدافع 
حرم علي آقاعبداللهي 

اولين سالگرد شهيد جاويداالثر علي آقا عبداللهي از مدافعان 
حريم اهل بيت)ع( س�اعت 18امروز 23 دي ماه 1395 در 
مسجد ولي عصر)عج( در خيابان آذربايجان برگزار مي شود. 
در اين مراسم كه با حضور خانواده شهيد، جمعي از مسئوالن 
و مردم شهيدپرور برگزار مي شود، حجت االسالم سيدحسين 
مؤمني ب��ه س��خنراني خواهد پرداخ��ت. همچني��ن آقايان 
صابرخراساني و حامد عسگري از شاعران نام آشناي كشورمان 
نيز اشعاري را در اين مراسم قرائت خواهند كرد.  شهيد علي آقا 
عبداللهي از علمداران حرم حضرت زينب كبري)س( و حضرت 
رقيه)س( بود كه 23 دي ماه 1394 در سن 25 سالگي در منطقه 

خان طومان سوريه به شهادت رسيد و پيكرش مفقود شد. 

پليس بد سود برجام  را به جيب زد
ادامه از همين صفحه

اين هواپيما نخس��تين فروند از هواپيماهاي ايرباس 
است كه پيش قرارداد آن در اواخر سال گذشته با سفر 
رئيس جمهوري اس��المي ايران به پاري��س بين ايران 
اير و ايرباس امضا شد.  در مجموع شركت هواپيمايي 
جمهوري اس��المي ايران با ايرباس ب��راي خريد 100 
فروند هواپيما و با ش��ركت بوئينگ ب��راي خريد 80 
فروند هواپيما قرارداد امضا كرده اس��ت و قرار اس��ت 
به زودي قرارداد خريد 20 فرون��د هواپيماي ۷0 نفره 
را با شركت ATR يكي از ش��ركت هاي زير مجموعه 

ايرباس امضا كند. 
اين هواپيما پس از برگزاري يك مراسم توسط شركت 
ايرباس رسماً به شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران تحويل داده شد و مديرعامل ايرباس در اين مراسم 
اعالم كرده است كه با تحويل اين هواپيما، همكاري هاي 
ايران اير و ايرباس رسماً آغاز شد و اميدواريم با تحويل 
اين هواپيماها توسعه اقتصادي ايران با سرعت بيشتري 

دنبال شود. 
»فابيس برژير« با اش��اره به اينكه قرار داد مذكور يكي 
از بزرگ ترين قراردادهاي صنعت هواپيمايي در جهان 
اس��ت، اظهار داش��ت: طبق قراردادي كه با ايران اير 
منعقد شده هواپيماهاي بعدي نيز به تدريج به شركت 

هواپيمايي ايران اير تحويل خواهد شد. 
وي افزود: قرارداد ايران اير با ايرب��اس براي خريد اين 
هواپيماها با مجوز خزانه داري امريكا و قوانين بين المللي 
منعقد ش��ده و ما درصدد هس��تيم طبق اين قرارداد، 
هواپيماهاي خريداري شده را به ايران اير تحويل دهيم 
و امس��ال نيز تعدادي از اين هواپيماها به اين شركت 
تحويل خواهد ش��د.  ظاهراً قرار اس��ت از اين هواپيما 
براي مسيرهاي داخلي استفاده شود و در پرواز آن براي 

فعاليت هاي بين المللي محدودهايي قايل شده اند. 
    ابهام در قرارداد ايرباس 

اوايل مهرماه بود كه اداره كنترل دارايي هاي خارجي 
وزارت خزان��ه داري امري��كا )OFAC( مجوز فروش 
هواپيما به ايران را به ايرب��اس و بويينگ داد و با صدور 
اين مجوز به شركت هاي بويينگ و ايرباس براي فروش 
هواپيما به اي��ران، مذاكرات بين نمايندگان بويينگ و 
ايرباس با مديران هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
)هما( به مراحل نهايي رسيد. مسئوالن مذاكره كننده 
مبلغ قرارداد ب��ا ايرباس را ح��دود 10 ميليارد عنوان 

كرده اند. 
اين در حالي است كه روز گذشته از سوي مدير عامل 
ايرباس مبلغ قرار داد 19 ميليارد دالر اعالم شده است. 
ش��رايط مالي قرارداد ايران با كمپاني هاي س��ازنده 

هواپيما به ويژه ايرباس، پس از روي كار آمدن ترامپ 
به عن��وان نماين��ده جمهوريخواه��ان و از منتقدان 
برجام در صورت اعمال تحريم  هاي جديد موضوعي 
اس��ت كه از س��وي دو طرف محرمانه تلقي ش��ده و 
شفاف س��ازي نمي ش��ود.  خبرگزاري فارس در اين 
باره نوشته اس��ت: يكي از موارد مهمي كه به تازگي و 
با اصالحيه جديد وزارت خزانه داري امريكا از سؤاالت 
متداول پرسيده شده درباره برجام آشكار شده است، 
مسئله بازگش��ت پذيري تحريم ها )Snap Back( و 
»عطف به ماسبق شدن« آنها است.   تيم مذاكره كننده 
هسته اي ايران و موافقان توافق با استناد به بندهاي 
برجام مدعي هستند كه در صورت فعال شدن مكانيزم 
ماش��ه و بازگش��ت تحريم ها، همه قراردادهايي كه 
در مدت اجراي برجام منعقد ش��ده باش��د، از گزند 
اعم��ال تحريم ها مصون ب��وده و به عب��ارت حقوقي 
بازگشت تحريم ها »عطفبه ما سبق« نخواهد شد، اين 
موضوع در بند 3۷ برجام و بندهاي 14 و 15 قطعنامه 
2231 بيان ش��ده اس��ت.  وزير امور خارجه ايران در 
نشست شوراي راهبردي روابط خارجي با بيان اينكه 
برگشت پذيري عطف بما سبق نمي شود گفته بود كه 
 در صورت بازگشت پذيري، توافقات باقي خواهد ماند و 

كسي نمي تواند مانع آن شود. 

اما در اواخر آذرماه امسال اداره اوفك وزارت خزانه داري 
امريكا در اصالحي��ه جديد FAQ )س��واالت متداول 
پرس��يده ش��ده( در بند M4 و M5 توضيحي درباره 
وضعيت قراردادهاي منعقد ش��ده با اي��ران در زمان 
بازگشت تحريم ها داده اس��ت ، در اصالحيه جديد در 

بخش M5 دو نكته مهم بيان شده است . 
اول آنكه افراد غيرامريكايي-غيرايراني )يعني مخاطبين 
تحريم هاي ثانويه( پس از بازگشت تحريم ها در مدت 
180 روز فرصت مشخص ش��ده تنها بايد به دريافت 
مطالبات خود اقدام كنن��د و اگر در اي��ن مدت اقدام 
جديدي شامل اعطاي وام يا فروش تجهيزات يا خدمات 
به ايران كنند، ممكن است مشمول تحريم هاي امريكا 

شوند. 
و دوم آنكه براي امريكايي ها كمي شرايط راحت تر در 
نظر گرفته شده است و بيان شده كه »كاال يا خدماتي 
كه براي كاهش تدريجي عمليات ها در ايران يا تجارت 
مرتبط با ايران در دوره 180 روزه ضروري است« استثنا 
است، اما ارائه كاال يا خدمات يا اعطاي وام اضافي ممكن 
است مشمول تحريم هاي امريكا باشد.  البته اين موضوع 
درباره سرمايه گذاري شركت هاي بيروني در ايران بيشتر 
صدق مي كند اما مي توان آن را به ديگر قرارداد ها نظير 
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قدرداني روحاني از حضور مردم
 در تشييع آيت اهلل هاشمي رفسنجاني

روحان�ي  حس��ن     سياسي
رئيس جمهور کشورمان 
در پيامي با قدرداني از حضور آگاهانه و قدرشناسانه 
مردم شريف و هوشمند ايران در تشييع و تجليل از 
 آي�ت اهلل هاش�مي رفس�نجاني تأکي�د ک�رد ک�ه 
 اين حض�ور، صفح�ه پرش�كوه ديگ�ري در تاريخ 
 پرافتخار اي�ران رقم زد و وحدت اس�توار ملي را در 
براب�ر چش�م جهاني�ان ب�ه نماي�ش گذاش�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري، 
در پيام رئيس جمهور آمده اس��ت: حض��ور آگاهانه و 

قدرشناسانه شما در تشييع و تجليل آيت اهلل هاشمي 
رفس��نجاني، خدمتگزار ف��داكار م��ردم و انقالب يار 
وفادار امام و رهبري، صفحه پرشكوه ديگري در تاريخ 
پرافتخار ايران را رقم زد و وحدت استوار ملي را در برابر 
چشم جهانيان به نمايش گذاشت.  زبان از سپاسگزاري 
اين حضور و حمايت، قاصر است و تنها تالش پيگيرتر 
دولت را در خدمت به مردم و جديت بيشتر در پيمودن 
راه اعتدال و پرهيز از افراط -كه گوهر انديشه و عمل 
آن مجاهد در راه حق بود - قدرداني عملي از حماسه 

حضورتان مي داند. 
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 رسالت »تنها در ميان طالبان« 
ترديد به رسانه های غربی است

گفت وگوي »جوان«  با مستندساز برتر عمار

وحيد دستجردي:

  س�ردار س�امي : دس�تگيري تفنگداران متجاوز 
امريكايي به آب هاي داخلي ايران،   ضمن تأثيرگذاري 
در سطح جهان، معادالت جهاني را به نفع ايران تغيير 
داد. در سطح سياس�ي اين واقعه کامًا جهاني است، 
پس اين حماسه نشان داد فرزندان اين سرزمين و ملت 
پاسداران حريم اين انقاب در هر نبردي با هر قياسي 

اينگونه عمل مي کنند 


