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*مهرداد خدیر
»یک  عنوان  با  آنچه  از  بخش  دومین  برای   
»خاطرات  کتاب  سراغ  خاطره«  یک  شخصیت- 
میخاییل گورباچف« آخرین رهبر اتحاد شوروی 
همان  و  درگذشت  امسال  شهریور  نهم  که  رفتم 
موقع در یادداشتی با عنوان »چی می خواست و 

چی شد« دربارۀ او نوشتم.
و  پیش  سال   23 ایران  در  او  خاطرات  کتاب   
همت  به  و  دولتشاهی  فریدون  روان  ترجمۀ  با 
مؤسسۀ اطالعات منتشر شد و چاپ های متعددی 
داشته و در صفحات نخست کتاب متن کامل پیام 
امام خمینی به او در اواخر عمر رهبر فقید انقالب 

نیز درج شده است.
 در صفحۀ 288 دربارۀ »پروسترویکا« می نویسد:
   »پروسترویکا  روند تغییر در کشورمان- آغاز 
دیگر  روش  به  خودکامه  کشور  یک  در  و  شد 
داده  نشان  گذشته  تجربه  اما  باشد.  نمی توانست 
دربرنگیرد  را  توده ها  اصالحات  جرقۀ  اگر  بود 
هر  را  جامعه  باید  یا  است.  شکست  به  محکوم 
بیدار  بی تفاوتی  و  رخوت  خواب  از  زودتر  چه 
می کردیم و مردم را در روند دگرگونی ها شرکت 
می دادیم. من به این امر به عنوان تضمین موفقیت 
پلنوم  در  درباره اش  و  می کردم  نگاه  پروسترویکا 
آوریل صحبت کردم. هدف من از سفر به سرایر 

کشور نیز همین بود.
  .... ارتباط قبل از هرچیز در یک جهت حرکت 
می کرد. از باال به پایین. از این رو شخص ابتدا باید 
یاد می گرفت چگونه به سخن مردم گوش بدهد و 
احساس آنها را در قبال طرح ها و نیات ما احساس 

برخوردار  گسترده  حمایت  از  ما  که  این   – کند 
بودیم یا به فریادی در یک بیابان می ماندیم.

در 15 ماه مه به لنینگراد رفتم.... مردم لنینگراد 
از  آنها  نبودند.  میهمان نواز  و  صمیمی  فقط 
به  و  داشتند  اطالع  آوریل  ماه  پلنوم  تصمیم های 
توضیحات من با دقت گوش کردند، سؤال کردند، 
نفر  توصیه کردند و تشویقم کردند و وقتی یک 
فریاد زد "ادامه اش بده" واقعًا از صمیم قلب بود.
صدای  شنیدن  با  اصالحات  شروع  گورباچف؛ 

مردم
 مطبوعات در اینجا و خارج شروع کردند روش 
دبیر کل جدید را شناختن و نوشتند: "گورباچف 
عاشق دیدار با مردم است." در حقیقت من همیشه 
احساس کرده  را  ارتباط مستقیم  نوع  این  به  نیاز 
بودم و به هیچ وجه این کار برای کسب محبوبیت 
نبود. صحبت و مصاحبه های کوتاه در یک کارگاه، 
]اشتراکی[،  کالخوز  مزرعه های  در  کارخانه، 
در  بیشتر  همه  از  و  کالج  کنفرانس یک  تاالر  در 
من  برای  جامعه شناسی  ارزیابی های  از  خیابان ها 

مهم تر بودند.
   البته در ابتدا مردم را به حرف کشیدن دشوار 
اندکی وحشت داشتند و خود را عقب  آنها  بود. 
زیاد  آنها  کنم  احساس  می توانستم  می کشیدند. 
و  قول  نداشتند.  اعتماد  ما  نیات  بودن  جدی  به 
آن  از  پس  اما  بودند  شنیده  زیادی  قرارهای 

زندگی شان تغییر نکرده بود.
   در پایان ماه ژوئن به اوکراین رفتم. با کارگران 
نقل  و  حمل  هواپیمای  که  کی یف  هوانوردی 
بودند دیدار  را طراحی کرده  "روسالن"  معروف 

کردم... از کی یف به "پرو پتروفسکا" رفتم. زادگاه 
برژنف.  پرسیدم: ممکن است از خود بپرسید آیا 
همه چیز را به سرعت در هم نمی ریزم؟ شما چه 

فکر می کنید؟
جمعیت حاضر پاسخ داد: این کار درست و الزم 
است. باز سؤال کردم: این نظر چند نفر است؟ این 

بار همه یک پارچه پاسخ دادند: نظر همه مان.
من  به  کشور  سراسر  به  سفرهایم  نخستین   ...  
سیاست  تشریح  برای  شوم  متوجه  تا  کرد  کمک 
حساب  دستیارانم  روی  نمی توانم  پروسترویکا 
ادامه دهم.  با مردم  ارتباط مستقیم  به  باید  کنم و 
زمان را از دست ندادم. برای سفر به سیبری غربی 
ببینم مردم در آنجا چگونه زندگی  تا  آماده شدم 
می کنند...امروز آن گرد هم آیی بزرگ در پیش چشم 
بودند.  خیابان ها  در  ساکنان شهر  همۀ  است.  من 
مردم خوش حال بودند که "رییس" سرانجام برای 
دیدن شان آمده است. صحبت مان صریح و سخت 
بود. چرا ما باید در زاغه ها یا واگن های کهنۀ قطار 
کنیم و در همه چیز کمبود وجود داشته  زندگی 
این واقعیت قرار گرفتم  تأثیر  باشد؟... من تحت 
به  خود  به  بودند  آمده  سیبری  به  که  مردمی  که 
عنوان "کارگر موقت" فکر نمی کردند. آنها از این 
و  جنگل  بی  رحمانه  کارشان  سازمان دهندگان  که 
خشم گین  می کردند  نابود  را  خاک  و  رودخانه 
میدان های  کارگران  تیومن در جمع  در  بودند..... 
نفتی از واکنش تاالر احساس کردم این مردم از 
اعالمیه های توخالی خسته اند....حزب اما همچنان 
مقررات  و  می گرفت  کار  به  را  کهنه  روش های 
نوشته شده و نشده قبلی را دنبال می کرد. حال آن 
که کودکانه بود اگر فکر می کردیم بدون تغییرات 
وجود  به  جامعه  در  تغییراتی  می توان  رأس،  در 
من  چرنوبیل  هسته ای  نیروگاه  حادثه     . آورد... 
از  بسیاری  به  دوباره  تا  واداشت  را  همکارانم  و 
چیزها فکر کنیم. به این نتیجه رسیدم که مشکل 
های  جریمه  و  اداری  فشار  با  تنها  نمی شود  را 
را  پروسترویکا  باید  کرد.  حل  توبیخ  و  حزبی 
پروسترویکا  از  مردمی  می بردیم....حمایت  جلو 
دولتی  و  ساختارهای حزبی  اما  بود  قوی تر شده 
و  نبود  کافی  پروسترویکا  نمی کردند...  حرکتی 
تشویق  بعدی  گام  یافت.  ادامه   گالسنوست  با 
سوء استفاده ها  و  اشتباهات  از  انتفاد  به  رسانه ها 
آنها  از  بلند  با صدای  بود که در گذشته نمی شد 
یاد کرد. آزادی بیان اجازه داد رؤسای تشکیالت 
حزب را دور بزنیم و به طور مستقیم سراغ مردم 

برویم... .«

گورباچف؛ شروع اصالحات با شنیدن صدای مردم
دوشنبه 9  آبان 1401      شماره  6401       سال  بیست و پنجم

15۰ کشته در جشن 
هالووین کره جنوبی

 »چوی چئون سیک« از مقام های کره جنوبی 
حرکت  حال  در  جمعیت  که  هنگامی  که  گفت 
هتل  نزدیکی  در  باریک  گذرگاه  یک  سوی  به 
مرگ  حد  تا  افراد  از  تعدادی  بودند،  همیلتون 

تحت فشار قرار گرفتند.
به  مربوط  محدودیت های  شدن  برداشته  با 
مناسبت  به  کثیری  جمعیت  سئول،  در  کووید 
هالووین به سمت یک کلوپ شبانه محبوب در 
پایتخت کره جنوبی هجوم بردند که این رویداد 

ده ها کشته و زخمی برجای گذاشته است.
  ویدئوهای تکان دهنده ای از این رویداد مردم 
را نشان می دهد که در پیاده روها بر روی زمین 
کارکنان  و  حاضر  افراد  که  حالی  در  افتاده اند 
تا آنها را احیا  خدمات اورژانس تالش می کنند 

کنند.
 نزدیک به 1۰۰ هزار نفر در این مراسم حاضر 
شده بودند که علت تلفات باال این حادثه به دلیل 
تراکم جمعیت و زیر دست و پا ماندن آنها اعالم 

شده است.
 بنا بر اعالم خبرگزاری اسپوتنیک 15۰ کشته و 

15۰ مجروح شده اند.
عمان به همه ساکنان 

کشورهای عضو شورای 
همکاری بدون ویزا اجازه 

ورود می دهد
اداره  دستورالعمل های  اساس  بر  تصمیم  این 
صدور  مورد  در  عمان  اقامت  و  گذرنامه  کل 
روادید برای ساکنان کشورهای شورای همکاری 
ساکنان  همه  ورود  اجازه  که  خلیج فارس 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را برای 
همه مشاغل تجاری به عمان می دهد، اتخاذ شد.

صدور  از  عمان  فرودگاه های  سخنگوی 
بر  مبنی  کشور  این  فرودگاه های  به  بخشنامه ای 
شورای  عضو  کشورهای  شهروندان  همه  ورود 
تمامی  برای  عمان  به  فارس  خلیج  همکاری 

مشاغل تجاری بدون روادید قبلی خبر داد.
سخنگوی  »تواصل«،  روزنامه  از  نقل  به 
شهروندان  همه  که  گفت  عمان  فرودگاه های 
ساکن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
عمان  فرودگاه های  در  را  ویزا  می توانند  فارس، 
پرداخت  ورود  بدو  در  را  هزینه ها  و  دریافت 

کنند.
اداره  دستورالعمل های  اساس  بر  تصمیم  این 
صدور  مورد  در  عمان  اقامت  و  گذرنامه  کل 
روادید برای ساکنان کشورهای شورای همکاری 
ساکنان  همه  ورود  اجازه  که  خلیج فارس 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را برای 
همه مشاغل تجاری به عمان می دهد، اتخاذ شد.

ساکنان  که  نیست  این  مستلزم  عمان  تصمیم   
محل  کشور  از  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
تسهیالت  این  از  بهره مندی  برای  خود  اقامت 
اقدام کنند، بلکه آنها می توانند در هر زمان و از 
تسهیالت  این  از  آمده اند،  که  مبدأیی  هر کشور 

بهره مند شوند.
روسیه به بهانه های 

دروغین مانع صادرات 
غالت می شود

وزیر خارجه اوکراین اقدام روسیه برای تعلیق 
این کشور را مورد  با  توافقنامه صادرات غالت 

انتقاد قرار داد.
توافقنامه  تعلیق  الجزیره،  شبکه  از  گزارش  به 
واکنش  با  روسیه،  سوی  از  غالت  صادرات 

مقامات اوکراین همراه شد.
امروز  اوکراین  خارجه  وزیر  کولبا«  »دیمیتری 
شنبه در واکنش به اعالم تعلیق مشارکت روسیه 
در توافقنامه صادرات غالت اعالم کرد: ما قباًل 
در مورد برنامه های روسیه برای بی نتیجه کردن 

توافق صادرات غالت هشدار داده بودیم.
وزیر خارجه اوکراین مدعی شد که مسکو از 
صادرات  کریدور  بستن  برای  دروغین  بهانه ای 
غالت، که امنیت غذایی میلیون ها نفر را تضمین 

می کند، بهره می گیرد.
کولبا در ادامه گفت که اوکراین از همه کشورها 
تقاضا می کند که از مسکو بخواهند این بازی را 
متوقف کند و به توافقنامه صادرات غالت پایبند 

باشد.
صدور  با  روسیه  دفاع  وزارت  پیش  ساعاتی 
بیانیه ای اعالم کرد: مسکو مشارکت در معامله 

غالت را به حالت تعلیق درآورده است.
بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه  در 
در این خصوص آمده است: این اقدام مسکو به 
دنبال حمالت به کشتی های ناوگان دریای سیاه 
روسیه از سوی نیروهای اوکراین با پهپاد انجام 
شده است. روسیه این اقدام کی یف را محکوم 

می کند.

سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان توافق 
لبنان  برای  بزرگ"  "پیروزی  را  اسرائیل  با  مرزی 
بین  "معاهده  توافقنامه  این  گفت  وی  دانست. 
اسرائیل  شناختن  رسمیت  به  معنی  به  یا  المللی 

نیست".
پنجشنبه  دیروز  اسرائیل  و  لبنان  های  هیات   
پاسدار صلح سازمان  نیروهای  مقر  با حضور در 
به صورت  طرف،  دو  مرزی  خط  در  متحد  ملل 

غیرمستقیم توافقنامه مرزی را امضا کردند.
حضور  بدون  و  جداگانه  اتاق  دو  در  امضا   
کنار  در  اسرائیلی  و  لبنانی  هیات  دو  مشترک 
جداگانه  اتاق  در  هیات  هر  شد.  انجام  یکدیگر 

توافقنامه را امضا کرد.
 امضای توافقنامه و مبادله آن بدون دیدار مستقیم 
یا دست دادن هیات ها باهم و بدون حضور رسانه 

ها یا انتشار عکس یا فیلمی از آن انجام شد.
"میشل  اسرائیل،  وزیر  نخست  الپید"  "یائیر   
عون" رئیس جمهوری لبنان و سیدحسن نصراهلل 
دبیرکل حزب اهلل لبنان هم در موضع گیری های 
کردند  تایید و حمایت  را  توافقنامه  این  جداگانه 
و این توافقنامه را پیروزی و موفقیت برای طرف 
خود دانستند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم 
آن را اتفاق تاریخی توصیف کرد و گفت که این 
توافق باعث می شود اسرائیل و لبنان بتوانند میدان 
های انرژی خود را توسعه بدهند و می تواند امید 

جدید و فرصت های اقتصادی ایجاد کند.
سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان توافق 
لبنان  برای  بزرگ"  "پیروزی  را  اسرائیل  با  مرزی 

دانست.
 دید کرده بود اگر لبنان از برداشت نفت و گاز 
منع شود حزب اهلل همه میدان های گازی اسرائیل 

را مورد هدف قرار می دهد.
المللی  بین  "معاهده  توافقنامه  این  گفت  وی   

یا به معنی به رسمیت شناختن اسرائیل نیست".
 "یائیر الپید" نخست وزیر اسرائیل اما توافقنامه 
را به معنی به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی 
جامعه  مقابل  در  مکتوب  توافقنامه  "در  لبنان 
جهانی" دانست. ادعایی که از سوی طرف لبنانی 

رد شد.
گفت  لبنان  جمهوری  رئیس  عون  میشل   
یا  سیاسی  ابعاد  هیچ  و  است  فنی  کار  توافقنامه، 
تاثیرگذاری در تناقض با سیاسی خارجی لبنان و 

روابطش با کشورها ندارد.
غیرمستقیم  مذاکرات  نتیجه  در  توافقنامه  این   
لبنان و اسرائیل از طریق میانجی امریکایی به دست 
آمد. مذاکرات غیرمستقیم از سال 2۰2۰ آغاز شد 
و این در حالی است که تاکنون به شکل رسمی، 

اسرائیل و لبنان در حالت جنگ قرار دارند.
و  لبنانی  های  هیات  غیرمستقیم  مذاکرات   
مقر  در  امریکایی  میانجی  با حضور  نیز  اسرائیلی 
دو  در  متحد  ملل  پاسدار صلح سازمان  نیروهای 
اتاق جداگانه انجام و در نهایت به توافق دو طرف 
تایید  را  توافقنامه  این  اسرائیل  کابینه  شد.  منتهی 
کرد و یائیر الپید نخست وزیر اسرائیل نیز موافقت 
رئیس جمهوری  عون  میشل  کرد.  امضا  را  آن  با 
میانجی  دیدار  در  پنجشنبه  صبح  هم   لبنان 

امریکایی )أموس هوکستین( نامه موافقت با توافق 
مرزی را امضا کرد.

 همزمان با امضای توافقنامه، یک کشتی جنگی 
اسرائیلی وارد آب های منطقه اقتصادی لبنان شد 
به همین دلیل هیات لبنانی عقب نشینی این کشتی 
بان  نیروهای صلح  مقر  به  را شرط ورود  جنگی 
سازمان ملل متحد و امضای توافقنامه اعالم کرد 

که این اتفاق افتاد.
 لبنان و اسرائیل برای برداشت گاز از دو میدان 
گازی ساحلی خود نیازمند ترسیم مرزهای دریایی 
خود بودند چرا که درباره مرزهای دریایی و در 
نتیجه محدوده حاکمیت خود بر میدان های گازی 

نیز محل اختالف بود.
و  اسرائیل  کاریش در ساحل  میدان گازی   دو 
توافق،  این  براساس  است.  لبنان  ساحل  در  قانا 
حاکمیت  در  کامل  طور  به  کاریش  گازی  میدان 
و مرزهای اسرائیل خواهد بود و میدان گازی قانا 
نیز برای لبنان خواهد بود اما به گفته نخست وزیر 
اسرائیل، طرف اسرائیلی 17 درصد از درآمد میدان 
گازی قانا لبنان را شرکت بهره بردار کسب خواهد 
کرد. اسرائیل برداشت از میدان گازی کاریش را 
آغاز کرد و در طرف لبنانی هم قرار است شرکت 
فرانسوی توتال به سرعت برداشت گاز را شروع 
رو  روبه  شدیدی  اقتصادی  بحران  با  لبنان  کند. 
است. لبنانی ها امیدوارند با بهره برداری از میدان 
های  سختی  از  فرار  برای  راهی  ساحلی،  گازی 
اقتصادی بیابند و وضعیت اقتصادی کشور بهبود 

یابد.

ترین  تازه  درباره  لبنان  اهلل  حزب  دبیرکل 
تحوالت داخلی این کشور و پرونده ترسیم مرزها 

با فلسطین اشغالی سخنرانی کرد.
نصراهلل«  حسن  »سید  المیادین،  از  گزارش  به 
تازه ترین  به  در سخنانی  لبنان  اهلل  دبیرکل حزب 
ترسیم  پرونده  و  کشور  این  داخلی  تحوالت 

مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی پرداخت.
با  خود  سخنان  ابتدای  در  نصراهلل  حسن  سید 

اشاره به سالگرد شهادت »فتحی شقاقی« مؤسس 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین گفت: شهید فتحی 
شقاقی افق جدیدی را به روی مقاومت و ملت 
فلسطین  به مسئله  فلسطین گشود. شهید شقاقی 
اسالمی و جهانی بخشید.  قومیتی،  وجهه عربی، 
تأسیس  شقاقی  شهید  که  اسالمی  جهاد  جنبش 
شمار  در  امروزه  و  بوده  ناپذیر  شکست  کرد، 
گروه های پیشگام مقاومت است و معادله سازی 
به دست می آورد.  پیروزی های بزرگی  می کند و 
شهید شقاقی خیلی زود ماهیت جمهوری اسالمی 
ساز  سرنوشت  نقش  به  و  کرد  کشف  را  ایران 
فلسطین  مسئله  در  انقالب  این  کننده  تعیین  و 

امیدوار شد.
وی در ادامه با اشاره به حمله تروریستی به حرم 
شاهچراغ در شیراز گفت: راهپیمایی های گسترده 
و  باشکوه  تشییع  و  ایران  مختلف  شهرهای  در 
عظیم پیکر شهدای مظلوم در حمله تروریستی به 
شهر شیراز، حامل پیام قوی از جانب ملت مجاهد 
و صبور ایران برای همه توطئه گران است مبنی 
بر اینکه آنها برای ایجاد نا امنی در ایران به سراب 
دل خوش کرده اند و آنها که در کمین این کشور 
گسترده  حضور  شد.  خواهند  ناامید  نشسته اند، 
ملت ایران و مواضع راسخ آنها، نقطه آغاز پاسخ 

قاطع به توطئه ها و فتنه ها است.

امضای توافق مرزی اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا

سید حسن نصراهلل:
دشمنان ایران به سراب دل خوش کرده اند

 نخست وزیران فنالند و سوئد اعالم کردند، 
خواهند  ناتو  به  همزمان  طور  به  کشورهایشان 
متحد  جبهه  یک  بیانگر  که  اظهاراتی  پیوست؛ 
درباره  را  تردیدهایی  که  است  ترکیه  مقابل  در 
این  در  کشور  دو  این  عضویت  درخواست  

ائتالف نظامی مطرح کرده است.
سوئد و فنالند در ماه مه سال جاری میالدی 
اوکراین،  به  روسیه  حمله  به  واکنش  در 
این  در  اما  شدند  ناتو  در  عضویت  خواستار 
مسیر با مخالفت هایی از سوی ترکیه که این دو 
کشور را به پناه دادن به گروه های "تروریستی" 

متهم کرده، رو به رو شدند.
کرد:  تاکید  فنالند  وزیر  نخست  مارین،  سانا 
به  ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان،  طیب  رجب 
تا  از سوئد است  بیشتر سواالتش  من گفت که 
روند  این  در  را  سوئد  ما  حال،  این  با  فنالند. 

گذاشت. نخواهیم  تنها 
با همتای  کنفرانس خبری مشترکی  مارین در 
بسیار  ما  برای  گفت:  هلسینکی  در  سوئدی اش 

دست  در  دست  سوئد  و  فنالند  که  است  مهم 
ناتو ملحق شوند.   به  یکدیگر 

بود  گفته  میالدی  جاری  ماه  اوایل  اردوغان 
ناتو  در  سوئد  عضویت  با  همچنان  ترکیه  که 

است. مخالف 
سوئد  جدید  نخست وزیر  کریسترشون،  اولف 
گفت: ما تاکنون تمامی اقدامات را دست در دست 
و  آرزو  ما  از  یک  هیچ  و  داده ایم  انجام  یکدیگر 
خواسته دیگری نداریم. به زودی با اردوغان دیدار 
خواهم کرد. کاماًل مشروع است که ترکیه تایید کند 
که سوئد همان کارهایی را که در چارچوب توافق 

متعهد به انجامشان شده بود، انجام می دهد.  
جمعه  روز  افتونبالدت  سوئدی  روزنامه 
ترکیه  داد،  گزارش  آگاه  منابع  از  نقل  به 
در  دوجانبه  نشست  یک  برای  را  کریسترشون 
 17( نوامبر  هشت  تاریخ  در  احتماال  که  آنکارا 
است.  کرده  دعوت  شد،  خواهد  برگزار  آبان( 
کریسترشون  سخنگوی  که  است  حالی  در  این 
هنوز در این باره هیچ اظهارنظری نکرده است.

تعهد سوئد و فنالند در برابر عضویت در ناتو

آماده  که  کرده  اعالم  ارمنستان  وزیر  نخست 
 2۰ تا  را  روسیه  صلحبانان  ماموریت  تا  است 

سال تمدید کند.
پاشینیان«،  »نیکول  آناتولی،  از  گزارش  به 
ارمنستان  که  کرد  اعالم  ارمنستان  وزیر  نخست 
و  روسیه  با  جانبه  سه  توافقنامه  امضای  آماده 
نیروهای  مأموریت  تمدید  مورد  در  آذربایجان 
قره  موردمناقشه  منطقه  در  روسیه  صلح  حافظ 

باغ کوهستانی تا 2۰ سال آینده است.
تحت  خود  حزب  کنگره  در  پاشینیان  نیکول 
گفت:  ایروان  در  مدنی«  قرارداد  »حزب  عنوان 
می خواهیم  روسی  حافظ صلح  نیروهای  از  »ما 
به مأموریت خود ادامه دهند. من آماده هستم در 
مأموریت حافظان  تمدید  درباره  سوچی سندی 
صلح روسیه برای 1۰، 15 یا 2۰ سال آینده را 

امضا کنم.«
این  می توانم  خودم  »من  گفت:  پاشینیان 
پیشنهاد را ارائه کنم، اما طرف روسی هم باید از 

آن حمایت کند.«
روز جمعه، سرویس مطبوعاتی کرملین اعالم 
کرده بود که رؤسای جمهور روسیه و آذربایجان 
اکتبر   31 تاریخ  در  ارمنستان  وزیر  نخست  و 
نشستی سه جانبه در شهر سوچی روسیه برگزار 

خواهند کرد.
که  کرد  خاطرنشان  ارمنستان  وزیر  نخست 
تمدید  مورد  در  نمی تواند  یکجانبه  طور  به 
کند  گیری  تصمیم  روسی  بانان  مأموریت صلح 
مأموریت  آن  اساس  بر  که  نامه ای  توافق  زیرا 
سه  توسط  است  شده  سازماندهی  صلح  حفظ 
امضا  روسیه  و  آذربایجان  ارمنستان،   - طرف 
شده است. با این حال، وی افزود، اگر روسیه و 
ارمنستان این ایده را با هم مطرح کنند، اکثریت 

را خواهند داشت.
و  آذربایجان  جمهوری  روسیه،  رهبران 
برقراری  برای   ،2۰2۰ نوامبر  نهم  در  ارمنستان 
را  مشترک  بیانیه ای  قره باغ  در  کامل  آتش بس 

صلح،  مذاکرات  روند  ادامه  در  کردند.  امضا 
بیانیه  آنها در 11 ژانویه 2۰21 گرد هم آمده و 
هدف  با  مشخص  طور  به  که  دیگری  مشترک 
در  ترابری  و  اقتصادی  ارتباطات  انسداد  رفع 

منطقه تدوین شده بود را امضا کردند.
در ادامه نیز، توافق دیگری برای تشکیل یک 
نخست  مشترک  ریاست  به  سه جانبه  کارگروه 
در  و  شد  حاصل  مذکور  کشورهای  وزیران 
در  کشور  سه  رهبران  نیز،   2۰21 نوامبر   2۶
سوچی با امضای توافقی، بر سر اتخاذ تدابیری 
مرزهای  در  امنیت  و  ثبات  تقویت  راستای  در 
جمهوری های آذربایجان و ارمنستان و همچنین 
به  برای مرزبندی  ایجاد یک کمیسیون دوجانبه 

توافق رسیدند.
وزیر  الوروف«  »سرگئی  نیز،  این  از  پیش 
که  بود  کرده  اعالم  سخنانی  در  روسیه  خارجه 
آذربایجان  جمهوری  و  ارمنستان  روسیه،  سران 
هستند.  درگیر  باغ  قره  مسئله  حل  در  شخصًا 
وزیر خارجه روسیه در این باره گفت: این یک 
کشور شخصًا   3 سران  و  نیست  روزه  یک  کار 
درگیر آن هستند؛ همچنین ارتش ما که بخشی از 
نیروهای حافظ صلح روسیه در قره باغ به شمار 
می رود )هم درگیر این موضوع است(. »سرگئی 

الوروف« افزود: ارمنستان متحد ماست.

روسیه در اوکراین شکست خورده است
روسیه  فدرال  امنیت  سرویس  همکار  یک 
می گوید،  آورده  پناه  غرب  به  که  )اف اس بی( 
که  باورند  این  بر  امنیتی  نهادهای  در  بسیاری 
گفت  او  است.  باخته  را  اوکراین  جنگ  روسیه 
دلیل  به  دارند  بیم  امنیتی  نهاد  این  اعضای 

محاکمه شوند. جنایات جنگی 
آلمان   تلویزیون  کانال یک  "کنتراست"  برنامه 
با  شدند  موفق  نخستین بار  برای  وله  دویچه  و 
یک عضو پیشین سرویس مخفی داخلی روسیه 

کنند. صحبت 
نام او ماریا دمیتروا است و 31 سال دارد. این 
روسیه  امنیت  سازمان  برای  سال ها  پزشک  زن 
پاریس  در  اکنون  و  می کرده  کار   )FSB(

پناهندگی سیاسی کرده است. درخواست 
آنچه  نمی تواند  دیگر  می گوید،  دمیتروا  دکتر 
به  کند،  تحمل  می افتد  اتفاق  وطنش  در  که  را 
پوتین  رژیم  با  را  خود  مخالفت  دلیل  همین 
سازمان  سابق  عضو  این  است.  کرده  اعالم 

"پایان  و  جنگ  مخالف  روسیه  فدرال  امنیت 
است.دمیتریوا  روسیه"  و  اوکراین  مردم  کشتار 
پوتین  سیستم  از  بخشی  خود  اواخر  همین  تا 
و  دفاع  وزارت  کشور،  وزارت  برای  و  بوده 
است.  می کرده  کار   )FSB( مخفی  سرویس 
جنگ در اوکراین او را بر آن داشته تا راهش را 
سازمان  در  بسیاری  دمیتریوا   گفته  کند.به  جدا 

امنیت داخلی روسیه فکر می کنند 
خورده  شکست  اوکراین  جنگ  در  روسیه 
در  بارها  که  می دهد  توضیح  پزشک  این  است. 
مطب خود با کارمندان ناراضی که می خواستند 
است.او  کرده  صحبت  کنند  ترک  را  خدمت 
امنیتی  نهاد  این  کارمندان  وقتی  کند،  می  تاکید 
که  است  واقعیت  این  بیانگر  می دهند،  استعفا 
آنها با کل سیستم موافق نیستند. دمیتریوا معتقد 
روزی  از  اطالعاتی  دستگاه  ماموران  که  است 
روسیه  جنگی  جنایات  خاطر  به  که  می ترسند 

در اوکراین ناچار به پاسخگویی باشند.

و  سیاسی  علوم  متخصص  منگوت،  گرهارد 
اینسبروک  دانشگاه  از  روسیه  امور  کارشناس 
اتریش، ارزیابی دمیتریوا را قابل قبول می داند و 
FBS که فکر می کنند  می گوید، شمار اعضای 
روسیه در جنگ اوکراین شکست خواهد خورد 

می شود.  بیشتر  همواره 
امنیتی  مطالعات  مرکز  محقق  ماسور،  نیکالس 
بدون  حتی  گفت:  هم  زوریخ  دانشگاه  در 
برای  بزرگی  چالش  زمستان  اوکراینی ها،  اقدام 
روس ها خواهد بود. این کارشناس نظامی تاکید 
سختی  به  دیگر  روسیه  ارتش  که  است  کرده 
می تواند حمله کند و در زمستان، کمبود سالح 
اوکراین  در  روسیه  برای  را  بزرگی  مشکالت 

ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس روحیه سربازان روس  به گفته 
رزمی  توانایی  دیگر  آنها  و  شده  ضعیف  بسیار 
زیادی  ندارند و در واقع در موضع دفاعی قرار 

گرفته اند.

 آگهی فقدان سند مالکیت
روزنامه امین  م الف ۶۶37 -   خانم نفیسه مرندی   ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده وارده به شماره درخواست 
14۰1217۰4۰۰5۰1۰123 - 14۰1/۰7/21  اعالم نموده اند  سند مالکیت مقدار دو سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ  یک 
باب خانه  قطعه سوم تفکیکی از یک فرعی از اصلی مذکور به پالک ثبتی باقیمانده  1 فرعی از ۶1 اصلی واقع در مرند بخش 
15 تبریز در صفحه 139 دفتر جلد 9 ذیل ثبتی 4/1۰2۶  به نام خانم نفیسه مرندی  ثبت و سند مالکسیت آن به سریال 9295۰۰ 
صادر و تسلیم گردیده است . بعداً سند اولیه پالک فوق الذکر  به علت جابجایی مفقود شده   و نامبرده درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است  . لذا مراتب به استناد ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت در یک  نوبت  آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند  مالکیت  نزد خود و یا انجام معامله  نسبت به ملک مذکور باشد  از تاریخ انتشار این آگهی بمدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند  مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل  گردد بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد  سند  مالکیت المثنی طبق مقررات به 

متقاضی تسلیم خواهد شد .
تاریخ انتشار  : ۰8/۰9 /14۰1

رئیس ثبت اسناد و امالک مرند  - محرم کنعانی 


