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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

وزیر دفاع انگلیس ســه روز پیش 
در گفت وگویی با العربیه گفته بود که 
کشورش تمایلی به همکاری نظامی با 
ایران یا فروش تسلیحات به آن ندارد.

روزنامه گاردین دیروز نوشت که 
برای اولین بــار در دولت انگلیس، بن 
والس، وزیر دفاع این کشــور بدهی 
کشــورش به ایــران، بر ســر خرید 
تانک هــای چیفتن را به رســمیت 

شناخت و تایید کرد.
یک بدهی 40 ســاله کــه بارها 
پرونــده آن در دادگاه هــای مختلف 
حکم گرفتــه و دوباره بــه گره های 
حقوقی برخــورده اســت. موضوع 
مربوط به قرارداد ســال 1971 میان 
ایران و شــرکت بریتانیایی »لیالند 
موتورز« است که طی آن هزار و 500 
تانک چیفتــن از انگلیس خریداری 
کرد و پنج ســال بعد، یعنی در سال 
1976 نیز ایران مبلغ یــک میلیارد 
دالر بابت ایــن تانک ها پرداخت کرد 
اما از کل ســفارش ثبت شــده، تنها 
150 تانک وارد کشــور شد؛ در حالی 
که تهران مبلغ تعیین شده در قرارداد 

را کامل پرداخت کرده بود. 
چنــدی بعــد در ایــران انقالب 
اسالمی روی داد و تحویل این تانک ها 

نیز متوقف شــد؛ این انقالب و توقف، 
ســرآغاز نزاع حقوقی 40 ساله میان 
دو کشــور بر ســر پرونده تانک های 

چیفتن بود. 
ایــران از شــرکت »خدمــات 
بین المللــی نظامــی« در دیــوان 
بین المللی تجارت در پاریس شکایت 
کرد و این دیوان دو بار در ســال های 
1990 و 1996 میــالدی بــه نفــع 
ایران حکــم داد. دیــوان بین المللی 
تجارت در سال ۲001 اعالم کرد که 
شرکت بریتانیایی باید به دلیل زیان 
ایران، سود باقی مانده پول را به اضافه 
هزینه های تیم وکالت ایران پرداخت 
کنــد. درنهایت شــرکت »خدمات 
بین المللی نظامی« در ســال ۲006 
میالدی، ملــزم بــه پرداخت 400 
میلیون پوند به ایران شد. با این حال 
این شرکت نظامی با این استدالل که 
در عدم پرداخت پول نقشی نداشته به 
احکام صادره اعتراض کرد. این شرکت 
عنوان می کرد که طــرف قرارداد که 
وزارت دفاع ایران بوده، از سال ۲008 
تحت تحریم بوده و بــه همین دلیل 
امکان پرداخت پول به آن نبوده است. 

نحوه پرداخت بدهی نباید در 
تناقض با تحریم ها باشد

مردادماه سال گذشته نیز دادگاه 
عالی بریتانیا با صــدور حکمی اعالم 

کرد که این شــرکت نباید همه سود 
ناشــی از مبلغی را کــه بابت فروش 
تانک به ایران دریافت کرده، به تهران 
پرداخت کند. البته این ســود مربوط 
به چند سال تحریم بعد از سال ۲008 
است که در مقایسه با کل بدهی، مبلغ 

ناچیزی است. 
گذشته از این جزئیات حقوقی، 
روزنامــه انگلیســی گاردین حاال 
خبر از پذیرش این بدهی از ســوی 
انگلیس، برای اولین بار می دهد. اما 
سوال اصلی اینجاســت که با توجه 
به تحریم هــای موجود آیــا امکان 
پرداخت این بدهی بــه ایران وجود 
دارد؟ ایران در حال حاضر پول های 
هنگفتی در بســیاری از کشــورها 
مانند کره جنوبی و ژاپن دارد که این 
کشورها به بهانه تحریم های آمریکا، 
بدهی خود بــه ایــران را پرداخت 
نمی کننــد؛ حال انگلیــس چگونه 
می خواهــد بدهــی 400 میلیون 

پوندی خود را به تهران بپردازد؟ 
روزنامه گاردیــن دیروز در همین 
ارتباط از قــول وزیر دفــاع انگلیس 
نوشته است: »تمامی راه های قانونی و 
حقوقی  برای بازپرداخت این بدهی ها 
باید بررسی شود و هرگونه پرداختی 
به ایران نباید در تناقض با تحریم های 

اتحادیه اروپا و آمریکا باشد.«

 یک تجربه شیرین 
و یک حقیقت تلخ

نگاهی به تجربه دعوایی مشــابه 
میان انگلیس و بانک ملت ایران، شاید 
بتواند کمی امیدوار کننده باشــد اما 
یادآوری حضور ایران در لیست سیاه 
اف ای تــی اف، این امیــد را کمرنگ 

می کند. 
بانک ملــت ایران کــه دولت 17 
درصد در آن سهام دارد به دلیل اعمال 
تحریم دولت انگلیس علیه این بانک، 
ســال ها پیش از دولت این کشور به 
دادگاه عالی انگلیس شــکایت کرد 
چراکه این تحریم هــا فعالیت بانک 
ملت در نظام مالی انگلیس را ممنوع 
و از هرگونه تعامل مالــی این بانک با 

دیگر شرکت ها جلوگیری می کرد.

این تحریم ها در ســال ۲009 از 
سوی وزرای عضو حزب کارگر اعمال 
شد که مدعی بودند شــواهدی دال 
بر ارتباط بانک ملت بــا تامین اعتبار 
آنچه در آن زمان »توسعه سالح های 

هسته ای« می خواندند، وجود دارد.
دادگاه عالی انگلیس تحریم های 
اعمال شــده علیه بانک ملت را پس 
از اقامه دعوی قضایی توســط بانک 
ایرانی، غیرقانونی دانســت و 5 هفته 
نیز برای اعتــراض به این حکم مهلت 
داد که این مهلت در ماه ژوئن به پایان 
رســید. بانک ملت ۳.۲ میلیارد پوند 
ادعای خســارت کرده بود که پس از 
مصالحه بانک ملت با دولت انگلیس 

به 1.۲5 میلیارد پوند کاهش یافت.
درنهایت مهرماه پارســال سفیر 
ایــران در انگلیــس خبــر داد کــه 
انگلســتان، بدهی بانک ملــت را از 
طریق یک کشــور ثالــث پرداخت 
کرده و با وجود چالش هــای زیاد در 
تبادالت بانکی به علــت تحریم ها و 
محدودیت ها، این مبلغ مستقیما به 
حســاب بانک ملت واریز شده است. 
هرچند کــه بانک ملت اعــالم کرد 
کل مبلغ دریافتی اش از انگلیس 91 
میلیون یورو بوده اســت. با این حال 
همین مقدار هم یک پیروزی حقوقی 

برای ایران قلمداد شد. 
این تجربــه می تواند درخصوص 
غرامت مربوط به تانک های چیفتن 
نیز محل رجوع باشــد اما مشــکلی 
که وجود دارد این اســت که بدهی 
بانک ملت، ســال گذشــته زمانی 
 تسویه شــد که ایران در لیست سیاه 

اف ای تی اف نبود. 
غروب دوم اســفند پارسال، گروه 
ویژه اقدام مالی با صــدور بیانیه ای از 
بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه به 
دلیل عدم پیوستن به دو کنوانسیون 
CFT و پالرمو خبر و بــه بانک های 
جهانی هشــدار داد که وارد تبادالت 

مالی با ایران نشوند. 
تصمیم گیری به یک روز پس از 

انتخابات آمریکا موکول شد
این تصمیم، دسترســی ایران به 
غرامت 40 ســاله تانک های چیفتن 
را ســخت تر از ســخت خواهد کرد. 
با این حــال قرار اســت دادگاهی در 
انگلیس مســئله بازپرداخت بدهی 

این کشور به ایران را روز 4 نوامبر )14 
آبان( بررسی کند. نکته قابل تامل در 
خصوص تاریخ تعیین شده، این است 
که دقیقــا یک روز پــس از انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکاست که به 
نظر نمی رسد انتخابی تصادفی باشد. 
بنابرایــن اینکــه انگلیــس چه 
تصمیمی درباره پرداخت بدهی ایران 
بگیرد، ارتباط زیادی نیز با انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا دارد. 
گروکشی بر سر زندانیان

برخی نیز ایــن موضــوع را یک 
گروکشــی بر ســر »نازنین زاغری« 
می داننــد. انگلیــس تا بــه حال در 
مذاکــرات دیپلماتیــک نتوانســته 
توافقــی برای آزادی ایــن تبعه خود 
با ایــران بــه دســت آورد. پیش تر 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
از پیشــنهاد انگلیس در این خصوص 
خبــر داده و گفته بود کــه »قرار بود 
نازنین زاغری بــا 400 میلیون پوند 

مبادله شود.«
به نوشته گاردین، بن والس، وزیر 
دفــاع انگلیس نیز با تاکیــد بر اینکه 
فعاالنه به دنبال پرداخت بدهی ایران 
هستیم، گفته اســت: »این موضوع 
می تواند به اطمینــان حاصل کردن 
از آزادی شــهروندان دو تابعیتــی 
انگلیســی از جمله نازنین زاغری در 

ایران کمک کند.«
او به وکالی این خانواده ها اطمینان 
داد که دولت انگلیس به دنبال مجرایی 
قانونی برای پرداخت این بدهی است. 
بنابراین می توان گفت بخش دیگری 
از مسیر دسترسی به این غرامت نیز، 
به نتیجه مذاکرات بر ســر زندانیان 

انگلیسی در ایران دارد. 

انگلیس برای اولین بار بدهی خود را به ایران پذیرفت؛

تعدد دست اندازها بر سر یک غرامت 400 میلیون پوندی

خبر

فعال سیاسی و تحلیل گر سیاسی اصالح طلب، 
گفت: حمایت از الریجانی تنها در شرایط خاص 
که بر  اساس یک پلتفرم روشن و یک معاهده نامه 
خیلی آشکار امکان پذیر است که میزان مشخص 
داد و ستد میان اصالح طلبان و ایشان قابل احصا 

باشد،.
محمدصادق جوادی حصــار، در گفت وگو با 
ایلنا، در خصوص برخی اخبار منتشر شده درباره 
شــرط علی الریجانی برای حضور در انتخابات 
سال آینده ریاســت جمهوری مبنی بر حمایت 
راست سنتی از وی در کنار حمایت اصالح طلبان 

و مطرح شدن این ســوال که چرا رئیس پیشین 
مجلس از هم اکنون حمایت اصالح طلبان از خود 
را قطعی می داند، گفت: بنــده اطالعی ندارم که 
چه بخشی از اصالح طلبان با ایشان گفت وگویی 
داشته اند و اینکه آیا در این خصوص توافقی صورت 
گرفته اســت یا خیر. اما یقیناً این عمل در سطح 
شورای عالی سیاستگذاری یا شورای هماهنگی 
اصالح طلبان صورت نگرفته است وگرنه خبر آن 

حتماً منتشر می شد.
وی با بیــان اینکه حمایــت اصالح طلبان از 
الریجانی امر محالی نیست، توضیح داد: باید میزان 

داد و ستد و از سوی دیگر مقدار تعامل و مشارکتی 
که در دولت در اختیار اصالح طلبان خواهد بود و 
همچنین میزان اختیاراتی که ایشان به مجموعه 
مشــارکت کنندگان و حامیان می دهد، از قبل 

مشخص شود.
این فعال سیاســی اصالح طلــب ادامه داد: 
بدون این پیش زمینه ها، مــن بعید می دانم که 
چنین اتفاقــی رخ دهد اما در عالــم امکان هیچ 
چیز غیرممکنی وجود نــدارد، فقط باید ببینیم 
که شــرایط بــه وجــود آوردن آن امکانات چه 
مواردی است. شاید مطرح شــدن این مساله در 

حد گمانه زنــی و طرح موضوع برای ســنجش 
واکنش های اصالح طلبان باشد. اما تصور من این 
است که اگر اصالح طلبان دست به چنین اقدامی 
بزنند، در عمل پذیرفته اند که در منظومه سیاسی 
اصالحات، نیروی کامل، جامع و شایسته ای برای 

ریاست جمهوری میان آن ها وجود نداشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه مطرح شدن چنین 
شرطی را یک گمانه زنی می داند، خاطرنشان کرد: 
در مجموع به نظر من این مسئله چیزی بیشتر از 
یک گمانه زنی نیست و این طرح موضوع با هدف 
سنجش افکار عمومی اصالح طلبان و واکنش آن ها 

مطرح شده است، البته در این خصوص باید دقت 
کنیم که نه این دریچه را از هم اکنون ببندیم و نه 
اینکه از حاال فرش قرمز پهن کرده و چراغ های سبز 
را روشن کنیم. به عقیده من این مسئله یک بحث 
به شدت پیچیده اســت و نیاز است در خصوص 
اینکه این داد و ستد شامل چه مواردی خواهد بود، 

گفت وگو و تبادل نظر فراوانی صورت گیرد.

جوادی حصار:

حمایت از الریجانی باید طی معاهده ای آشکار باشد
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آژانس بین المللی انرژی اتمی:
ذخیره اورانیوم غنی شده ایران 

به ۱۰ برابر حد مجاز رسید 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی اعــالم کرد: 
»ذخیره اورانیوم غنی شــده ایران بــه ۲105.4 
کیلوگرم رسیده و از 10 برابر حد مجازی که در توافق 
هسته ای با قدرت های جهانی تعیین شده بود فراتر 
رفته است.« گفتنی است ایران بر اساس برجام تنها 
اجازه ذخیره ۲0۲.8 کیلوگرم اورانیوم غنی شــده 
دارد. همچنین در گزارش جدید آژانس بین المللی 
انرژی اتمی آمده است که کارشناسان این نهاد ماه 
جاری میالدی از دومین مرکــزی که پیش از این 
خواستار دسترسی به آن شده بودند بازدید خواهند 
کرد. به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی این نهاد با 
ایران بر سر تاریخ بازدید از دومین مرکز »مشکوک« 

به توافق رسیده است.
    

وزیر دفاع هند راهی ایران شد
وزیر دفاع هند اعالم کرد که پس از سفر به مسکو، 
به تهران می رود. رجنات سینگ که به تازگی برای 
شرکت در نشست مشــترک وزرای دفاع سازمان 
همکاری شانگاهای به مســکو رفته بود در پیامی 
توییتری اعالم کرد که روسیه را ترک کرده و برای 
دیدار با امیر ســرتیپ حاتمی وزیر دفاع کشورمان 
راهی تهران شده اســت. منابع آگاه از وزارت امور 
خارجه هند به خبرگزاری اسپوتنیک گفته اند که 

سفر سینگ به تهران یک روزه خواهد بود.
    

حزب ندای ایرانیان:
تبعات بازگشایی مدارس با 

رئیس جمهور است
حزب ندای ایرانیــان در بیانیه ای با اشــاره به 
بازگشایی مدارس، تصریح کرد: »مسئولیت تبعات 
بازگشایی مدارس را با ســتاد ملی مبارزه با کرونا و 
شــخص رئیس جمهور می دانیم.« در این بیانیه 
آمده است: »شیوه مدیریتی برخی از منصب داران 
به سطِح مبتذِل غافلگیری مردم نزول کرده تا جایی 
که تصمیمات غیر کارشناســی و یک َشبۀ آقایان 
ُسخره خاص و عام شده است. وزیری که تنها دو روز 
مانده به آغاز سال تحصیلی، برخالف تمامی شواهد، 
به یک باره خبــر آموزش حضــوری را به والدینی 
که آمادگی آن را ندارند اعالم می کند ... متأسفانه 
تردیدی نیست که از این شیوه حکمرانی شلخته 

و آشفته جز ُخسران و خسارت به بار نخواهد آمد.«
    

تکرار ادعای انتخاباتی مشاور 
امنیت ملی آمریکا علیه ایران

مشاور امنیت ملی آمریکا بار دیگر مدعی شد که 
ایران، چین، روسیه و برخی دیگر تالش می کنند در 
انتخابات آمریکا مداخله کنند. به گزارش ایسنا به نقل 
از روزنامه دکان هرالد، رابرت اوبراین گفت که ایران،  
روسیه و چین به دنبال کارشکنی در انتخابات آمریکا 
هستند و برخی از آن ها ترجیح می دهند جو بایدن 
نامزد انتخابات دموکرات در انتخابات پیروز شود. بر 
اساس این گزارش،  ادعای اوبراین با وجود این مطرح 
می شود که وزیر امور خارجه کشورمان پیش از این 
ادعای سرویس های اطالعاتی آمریکا مبنی بر تالش 
ایران برای مداخله در انتخابات آمریکا را با گفتن اینکه 
مداخله در انتخابات و امور داخلی کشوری دیگر برای 

ایران مزیتی ندارد،  رد کرده بود.
    

 انتقاد کنایه آمیز 
مشاور رئیس جمهور از مجلس؛

 هدف مشروعه خواهان را 
دنبال می کنید

حمید ابوطالبی، مشاور رئیس جمهور در توئیتی 
با انتقــاد از تالش های صورت گرفتــه برای تغییر 
ساختار مجلس شورای اسالمی نوشت: »اولویت 
نخســت و  اصلی تریــن دلیِل تشــکیل مجلس، 
قانون گذاری اســت؛ و نظارت، وفِق قانون اساسی 
مختص سازمان بازرسی کل کشور در قوه  قضائیه 
می باشد.« وی تأکید کرد: »یکبار دیگر قانون اساسی 
را بخوانید، شاید راه را اشــتباه آمده باشید. تبدیل 
مجلس قانون گذاری به مجلــِس نظارتی، همان 
هدفی است که مشروعه  خواهان دنبال می کردند.«

    
تاکید بر تداوم همکاری های 

هسته ای ایران و روسیه 
کاظم جاللی، ســفیر ایــران در مســکو با 
»نیکوالی اسپاســکی«، معاون امور بین الملل 
شرکت دولتی روس اتم دیدار کرد. در این مالقات 
آخرین وضعیــت همکاری ها در حوزه صلح آمیز 
هسته ای بین دو کشور و مشکالت موجود مورد 
بررســی و گفت وگو قرار گرفت. طرفین بر تداوم 
دیدارها و همکاری های دو کشور در مقابل فشار 
غیرمســئوالنه آمریکا در قبال توافق هسته ای 

ایران تاکید کردند.

تجربه موفق در خصوص 
پرونده بانک ملت، می تواند 
در خصوص غرامت مربوط 

به تانک های چیفتن 
نیز محل رجوع باشد اما 

مشکلی که وجود دارد این 
است که بدهی بانک ملت، 
سال گذشته زمانی تسویه 

شد که ایران در لیست سیاه 
اف ای تی اف نبود

قرار است دادگاهی در 
انگلیس مسئله بازپرداخت 

بدهی این کشور به ایران 
را روز ۴ نوامبر )۱۴ آبان( 

بررسی کند؛ دقیقا یک روز 
پس از انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا که به نظر 
نمی رسد انتخابی تصادفی 

باشد

دادستان های رومانی اعالم کردند که قاضی منصوری در 
ماه ژوئن با پرشی از طبقه پنجم یک هتل در بخارست دست 
به خودکشی زده است. دفتر دادستانی بخارست که این هفته 
پرونده را مختومه اعالم کرد، در بیانیه ای نوشــت که قاضی 
منصوری تنها مشتری هتل بوده اســت. در بیانیه  آمده که 
غالمرضا منصوری از طبقه پنجم و از ارتفاع ۲0 متری به پایین 

پریده و پس از برخورد با زمین، در لحظه جان باخته است.
پیــش از این نیز ســردار هادی، شــیرزاد رئیس پلیس 
بین الملل نیروی انتظامی گفته بود که خودکشــی و مرگ 
غالمرضا منصوری از ســوی پلیس اینترپل در بخارســت 

تأیید شد.
در عین حال اما بــرادر قاضی منصوری روز گذشــته به 
رسانه ها گفت: رومانی تا به امروز ۳ نظر در خصوص مرحوم 
منصوری اعالم کرده اســت. در همان روزی که این حادثه 
صورت گرفت عنوان کردند که خودکشی است اما دو روز بعد 
گفتند که کالبد شکافی کردیم و نظر خودکشی را رد کردند و 

گفتند که قتلی شتاب زده همراه با خشونت بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به شخصیت آقای منصوری که یک 
روحانی و فرد والیی بود که در روزهای آخر مرتب از خانواده 
می خواستند که به حرم بروند و برای ایشان دعا کنند و زمانی 
هم که خانواده به حرم می رفتند بــه خانواده می گفتند که 
گوشــی را ســمت حرم بگیرید و زیارت نامه و روضه خوانی 
می کرد به همین دلیل روحیه خودکشی را ما صد درصد و قویاً 
منتفی می دانیم و احساسمان این است که با توجه به اینکه 
جسد در اختیار رومانی بوده آنها کم هزینه ترین راه را اعالم 

کردند تا این موضوع را خودکشی جلوه دهند.
بــرادر قاضی منصوری با اشــاره به تصمیــم وی برای 
بازگشــت به ایران به منظور حضور در دادگاه پرونده اکبر 

طبری، توضیح داد: مرحوم منصوری به ســفارت ایران در 
رومانی رفت و ۲ روز در سفارت بود و خودش عنوان می کرد 
که سفارت ایران کارشکنی کرده و ورود ایشان به سفارت و 
اعالم آمادگی جهت بازگشت به کشور را سفیر به مسئوالن 
اطالع نداده و عنوان کرده بود که آخر هفته اســت و ما روز 

شنبه اطالع می دهیم.
وی تاکید کرد: دادگاه قتل ایران همکاری خوبی داشت 
و اراده الزم را برای کشف مجهوالت دارد و اگر به این نتیجه 
برســیم که عملکرد ســفیر مبنی بر این اســت که مرحوم 
منصوری را از سفارت بیرون آورده و تحویل پلیس داده است و 
اگر این موضوع مشخص شود، از ایشان شکایت خواهیم کرد.

معمای مرگ قاضی منصوری؛

دادگاه رومانی خودکشی را تایید کرد؛ خانواده تکذیب


