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*نسیبه پیرایش
اواخر هفته گذشته خبری در میان مردم دست 
به دست شد مبنی بر احتمال حمله نظامی ایران 
روز  که  بود  قرار  این  از  ماجرا  عربستان.  به 
سه شنبه روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال 
با انتشار خبری مدعی شد؛ ریاض اطالعاتی را 
به واشینگتن ارائه داده که از احتمال حمله ایران 
به اهدافی در داخل خاک عربستان سعودی طی 
یادداشت  این  در  می دهد.  خبر  آینده  روزهای 
ادعا شده؛ ارتش آمریکا و دیگر نیروها در منطقه 
و  داده  افزایش  را  آماده باش  سطح  آسیا،  غرب 

آماده هرگونه اتفاقی در این خصوص هستند.
قصد  »انتشار  نوشت:  این باره  در  نورنیوز 
حمله ایران به اهدافی در عربستان سعودی در 
اخیر،  هفته های  طی  که  می شود  مطرح  حالی 
اعتراضات پس از فوت مرحومه مهسا امینی با 
تحریک رسانه های وابسته به سعودی و برخی 
عناصر و گروه هایی که از سوی ریاض و برخی 
به  منجر  می شوند،  پشتیبانی  غربی  کشورهای 
ایران  شهرهای  برخی  در  اغتشاش  شکل گیری 
روز  پنجاه  طی  سعودی  عربستان  چه  اگر  شد. 
گذشته سعی کرده دستِ کم در فضای رسانه ای 
به تحوالت  هیچ گونه موضع گیری منفی نسبت 
داخلی ایران نداشته باشد لیکن در سطح افکار 
مستقل  کارشناسان  همچنین  و  داخلی  عمومی 
تقریبا  بین المللی،  حوزه  و  منطقه  در  سیاسی 
ابهامی در خصوص نقش غیرسازنده  هیچ گونه 
با  که  اخیر  اغتشاشات  در  و خصمانه عربستان 
صدمات مادی و انسانی تاسف باری همراه بود، 

وجود ندارد.«

امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی،  ناصر  البته 
هفته  مطبوعاتی  نشست  در  کشورمان  خارجه 
گذشته  خود با خبرنگاران درباره رویکردهای 
غیرسازنده کشورهایی نظیر عربستان سعودی و 
کره جنوبی نسبت به امور داخلی ایران گفته بود: 
»جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با تحوالت 
تک  تک  رویکرد  و  مواضع  ایران  در  اخیر 
کشورها را بررسی کرده و مورد توجه قرار داده 
است. در ارتباط با کشورهایی که نیاز به واکنش 
فوری بوده دستگاه دیپلماسی این اقدام را انجام 
عملکرد  نوع  رصد  به  همچنان  و  است  داده 
کشورهای مختلف در این زمینه ادامه می دهد.

چنین  قطعا  نیز  سعودی  عربستان  مورد  در   
رویکردی مصداق دارد. جمهوری اسالمی ایران 
مواضعشان  دارد  انتظار  همسایه  کشورهای  از 
و  باشد  همجواری  و  همسایگی  با حسن  توام 
نظر  در  را  ای  منطقه  مشترک  و  دوجانبه  منافع 

بگیرند.« 
اینکه  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  کنعانی 
درباره  عربستانی  طرف  با  وگو  گفت  در  آیا 
اینترنشنال  ایران  شبکه  شبه  با  برخورد  لزوم 
»اخیرا  گفت:  خیر،  یا  است  شده  صحبت  نیز 
عربستان  و  ایران  میان  مستقیمی  وگوی  گفت 
در جریان نبوده اما جمهوری اسالمی ایران، از 
طریق کانال های دیپلماتیک نظر خود را درباره 
این شبه رسانه که فعالیت هایش بیشتر شبیه یک 
رسانه تروریستی و اتاق جنگ است، به طرف 

عربستانی منتقل کرده است. 
در این رابطه باید بگویم که جمهوری اسالمی 
ایران پیگیری های حقوقی نسبت به این شبکه 

را در پیش گرفته است که نتایج آن به زودی در 
اختیار مردم قرار خواهد گرفت.«

عوارض  از  »یکی  نوشت:  هم  شرق  روزنامه 
آن  با  مواجهه  نوع  و  ایران  در  اعتراضات  ادامه 
تخریب محیط بین المللی برای سیاست خارجی 
بوده است. خودداری از هرگونه شناسایی ابعاد 
این اعتراضات و ادامه نادیده گرفتن بخش هایی 
سیاست  نشده اند،  دیده  کنون  تا  که  جامعه  از 
خارجی را بیش  از پیش با مشکل مواجه کرده 
آن   است  ممکن  این وضع  ادامه  در صورت  و 
را آسیب پذیر تر کند. مسئله این است که توجه 
جامعه بین المللی به اتفاقات در ایران تنها ناشی 
برخی  و  نیست  می گذرد،  ایران  در  آنچه  از 
پرداختن  برای  مضاعفی  انگیزه های  کشورها 
خواسته های  و  شعارها  نوع  یافته اند.  آن  به 
سابقه  خاورمیانه  در  کنون  تا  ایرانی  معترضان 
نداشته است. غربی ها که تا کنون مدعی بودند 
اسالمی« می خوانند،  »بنیادگرایی  آنچه  ناحیه  از 
که  شعارهایی  که  امیدوارند  هستند،  فشار  در 
تأثیر  بر کل خاورمیانه  ایران شنیده می شود،  از 
بگذارد. به  عالوه، به نظر می رسد که جریان های 
لیبرال دموکرات در جهان در تقابل با جریان های 
در  را  ایرانی  معترضان  راست گرا،  پوپولیست 
کنار خود می بینند. در کنار آن، نقش غالب زنان 
در تحوالت ایران نیز توجه زنان سیاست مدار در 
دیگر کشورها را که نقشی فزاینده در سیاست 
داخلی و خارجی کشورهای خود دارند، جلب 
کرده است. برگزاری نشست مجازی 12 وزیر 
امور خارجه زن در مورد ایران نمونه بی سابقه ای 
در این زمینه بود. توجه افکار عمومی بین المللی 
ایران که احزاب، سیاست مداران و  به تحوالت 
نمایندگان پارلمان ها را حساس کرده، عامل مهم 
در خارج  ایرانیان  برخی  تحرک  است.  دیگری 
ادامه  برای  محدودیت هایی  ایجاد  و  کشور  از 
نیز  ضدتحریم  و  ضدجنگ  البی های  تحرک 

اثرگذار بوده است. 
در  اعتراضات  به  جهانی  نگاه  به این ترتیب، 
دالیلی  به  و  رفته  فراتر  موضوع  اصل  از  ایران 
که به اختصار ذکر شد، ابعاد گسترده تری یافته 

است.«
و  دولت  امیدواریم  گفت  باید  نهایت  در 
مسووالن با عقالنیت و میانه روی در تصمیمات 
تا  گیرند  پیش  در  را  اصالح  راه  برخوردها  و 

شرایط برای کشور از این هم بحرانی تر نشود.

امیرعبداللهیان به بورل: 
برایتوافققویوپایدارآمادهایم

اعتراضاتمردموروابطخارجی
شنبه 14 آبان1401      شماره  6404       سال  بیست و پنجم

و  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان 
خارجی  سیاست  عالی  نماینده  بورل،  جوزپ 
اتحادیه اروپا به صورت تلفنی تبادل نظر کردند.

 در این گفتگو در مورد آخرین تحوالت مربوط 
اتحادیه  مناسبات  و  ها  تحریم  لغو  مذاکرات  به 
اروپا و جمهوری اسالمی ایران و جنگ اوکراین 
به  اشاره  با  آمد.امیرعبداللهیان  بعمل  نظر  تبادل 
ارسال پیام ایران به آمریکا از مسیر اتحادیه اروپا 
به  رسیدن  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت: 
یک توافق خوب، قوی و پایدار آمادگی دارد. ما 
نظرات خودمان را با رویکردی سازنده و رو به 

جلو به طرف آمریکایی ارائه کردیم.
خصوص  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
آژانس  با  ایران  اسالمی  همکاری های جمهوری 
بر  توافق  داشت:  اظهار  اتمی  انرژی  المللی  بین 

آژانس  میان  نیرومند  سر همکاری های خوب و 
در  است.امیرعبداللهیان  انجام  حال  در  ایران  و 
خصوص تحوالت جاری کشور گفت: مواضع تند 
ترور در  و  مروج خشونت  اروپا،  مقامات  برخی 
داخل اروپا هم شد و این یعنی به نام حقوق بشر 
، تهدید امنیت اروپا بدست برخی رهبران تندروی 
در  امور خارجه کشورمان  رقم خورد.وزیر  اروپا 
ادامه با اشاره به مکالمه تلفنی اخیر خود با همتای 
جمهوری  اصولی  مواضع  دیگر  بار  اوکراینی، 
اسالمی ایران در خصوص جنگ اوکراین و لزوم 

پایان جنگ و آتش بس تکرار نمود.
بورل نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به بیانیه 
تروریستی  حمالت  دیگر  بار  خود،  سخنگوی 
داعش در شهر شیراز را محکوم کرد و به خانواده 

قربانیان این حمله تروریستی تسلیت گفت.

تامین منافع ملی و مصالح شهروندان اولویت سیاست خارجی هر کشور
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اولویت  شهروندان  مصالح  و  ملی  منافع  تامین 
سیاست خارجی هر کشور است. دولت ها با بهره 
گیري از تمام ظرفیت ها و فرصت ها، موانع را از 
میان برداشته و دستیابی به آن را میسر می سازند ؛ 
این امر در واقع تحقق ارزش هایی همچون ثبات 
سیاسی، امنیت و افزایش قدرت ملی، ارتقاء جایگاه 
بین المللی کشور، رفاه اقتصادي و تامین آینده اي 
روشن و با ثبات براي مردم و ارتقاء کرامت آنها در 

تعامل با جهان است.
از آنجا که سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی 
بوده و همواره با شرایط محیط سیاسی و اجتماعی 
در تعامل است، و همچنین با توجه به اثر پذیري 
متقابل این دو، ی ک سیاست خارجی منسجم و 
کارآمد که براساس منافع ملی تدوین شده باشد، 
پیشرفت  روند  و  بوده  نظام  ثبات  و  امنیت  حامی 
و توسعه کشور را تسریع می نماید در حالی که 
دخالت و حضور افراد و نهادهاي غیر مرتبط و نا 
آشنا در این جایگاه، کشور را با مشکالت عدیده، 
مواجه  جدي  هاي  تحریم  و  امنیتی  تهدیدات 

مینماید.
تمام  بکارگیري  با  ایران  اسالمی  جمهوري 
همه  از  استفاده  و  بازدارندگی  و  قدرت  ابزارهاي 
ظرفیت ها و فرصت ها و ارزیابی هزینه در مقابل 
همکاري،  از  تنظیم چارچوبی  با  تواند  می  فایده، 
و  واقعی  دولتها،رویکردي  با  رقابت  و  مشارکت 
عمل گرایانه را به منظور کاهش تنش ها و پیشبرد 
منافع ملی در مشارکت با دولت ها وجامعه جهانی، 
بویژه همسایگان در پیش گیرد. تا کنون هیچ کشور 
ي قادر نبوده با سیاست خارجی بحران زا در مسیر 

توسعه و پیشرفت گام بردارد.
آسیب  حدي  تا  زیر،  نکات  و  موارد  به  توجه 
ایران  اسالمی  جمهوري  خارجی  سیاست  پذیري 
را نمایان می سازد و تصمیم گیران را به اهمیت 
آگاهی  خارجی  سیاست  در  ملی  منافع  جایگاه  و 

می دهد:
با  جمعی  اقدام  یک  در  غرب  و  آمریکا   -  1
جنگ  گرداب  به  را  کشور  این  روسیه،  تحریک 
اوکراین کشانده اند . این سوال که برنده این جنگ 
بود،  منازعه خواهد  از طرفین  ویرانگر، کدام یک 

موضوعی قابل بحث
حقوقی،  لحاظ  به  ایران  دولت  اگرچه  است. 
بیطرفی را نقض نکرده است ولی سوال اینجاست 
که آیا در رویکرد کنونی ایران به جنگ او کراین، 
مبذول شده  کافی  نظام و کشور توجه  به مصالح 
از  که  ایران  اسالمی  جمهوري  همچنین،  است؟ 
از  حمایت  و  استکبار  با  مبارزه  پرچمدار  باز  دیر 
مردم مظلوم و سرکوب شده در اقصی نقاط جهان 
بوده، اکنون با این سوال از سوي افکار عمومی در 

داخل و خارج مواجه است که در شرایطی که مردم 
اوکراین مورد تجاوز قرار گرفته اند جایگاه اخالقی 

نظام اسالمی در کجاي این منازعه قراردارد.
ارسال  درباره  اوکراینی  مقامات  اخیر  ادعاي   -2
براي  ایران  سوي  از  موشکی  تسلیحات  و  پهباد 
با واکنش  تقویت جبهه روسیه در جنگ اوکراین 
هاي بی شمار از جمله تایید روسیه، آمریکا، دبیر 
کل سازمان ناتو، اتحادیه اروپا و اظهارات متناقض 
از سوي مسئوالن عالیرتبه ایرانی مواجه شده است؛ 
این درحالی است که مسکو رفتاري دوگانه در قبال 
سعودي،  ربستان  ع  با  نزدیک  همکاري  در  ایران 
ترکیه و کشورهاي عربی رقیب و یا دشمن ایران 
و همکاري  آنها  به  پیشرفته  تسلیحات  فروش  در 
اسالمی  جمهوري  مقابل  در  گازي  و  نفتی  هاي 
این  از  ایران  انتظارات  با  پیش گرفته که  ایران در 
کشور همخوانی ندارد. بیم آن می رود که جمهوري 
اسالمی با جهت گیري هاي خود در موضوع جنگ 
برهه  این  در  فاحش  اشتباهی  مرتکب  اوکراین، 
تاریخی شود و عزت نظام اسالمی و کرامت مردم 
ایران در جهان مورد خدشه قرار گیرد و آیندگان، ما 

را مورد قضاوت و شماتت قرار دهند.
در وضعیت فعلی کشور، ورود مستقیم در جنگی 
بزرگترین  ناتو  آن،  دیگر  طرف  در  که  ناخواسته 
ائتالف نظامی جهان قرار دارد، رویدادي به شدت 
نگران کننده است. این در حالی است که وزراي 
خارجه روسیه و آمریکا با یکدیگر گفتگو داشته و 
براي کاستن از شدت تنش میان دو کشور با ایجاد 

یک خط تلفن اضطراري موافقت کرده اند.
ایران در  اي  کننده هسته  2 -تیم جدید مذاکره 
مذاکرات احیاي برجام، با وجود ماهها مذاکره، هنوز 
نتوانسته است نتیجه ملموسی در این حوزه داشته و 
به دستاوردي در کاهش تحریم ها برسد، موضوعی 
که دولت را در حل مسائل و رفع مشکالت ناتوان 
میتوان  را  ناتوانی  این  باز خورد  نشان می دهد و 
از  نارضایتی عمومی  انباشت مطالبات مردم و  در 

وضعیت اقتصادي مشاهد ه نمود.
بدون نتیجه رها شدن مذاکرات هسته اي در کنار 
موشکی  تسلیحات  و  پهباد  فروش  ادعاي  طرح 
ایران به روسیه در جنگ اوکراین، بازي خطرناکی 
را براي ایران بوجود آورده و اروپا و آمریکا را در 
موقعیتی قرار داده تا عالوه بر تحریم هاي جدید 
علیه ایران، اقدام جمهوري اسالمی را بعنوان نقض 
آشکار قطعنامه 2231 ، در دستور کار شوراي امنیت 
احتماال مکانیسم  قرار دهند و  متحد  ملل  سازمان 
ماشه را علیه ایران فعال و مجموع تحریم هاي بین 

المللی را باز گردانند.
انفجار  بیکاري،  تورم،  اقتصادي،  3 - معضالت 
کنار  در  ملی  پول  ارزش  کاهش  و  ها  قیمت 

فشارهاي اجتماعی و سوء مدیریت و ناکارآمدي، 
ناشی از رویکردهاي مغایر با منافع ملی است که 
استمرار آن بی اعتمادي عمومی به ویژه قشر جوان 
را  روشنی  آینده  که  نسلی  است؛  داده  افزایش  را 
پیش روي خود نمی بیند، اعتماد به کارگزاران و 
مشروعیت نظام را مورد پرسش قرار می دهد که 
الجرم بی ثباتی در داخل، تضعیف سیاست خارجی 
و فرصت بهره برداري بیگانگان را فراهم می سازد.
به  گیري جهانی  ، جهت  کنونی  مقطع  در   -  3
ویژه آمریکا و اروپا علیه جمهوري اسالمی ایران 
و در حمایت از معترضان پیش می رود و رسانه 
هاي خارجی اخبار تحوالت داخلی را با بزرگنمایی 
مورد نظرشان بصورت مداوم پوشش میدهند ، که 
خود تبعات سنگینی علیه منافع ملی ایران در پی 
دارد، موضع گیري همزمان مقامات رسمی سیاسی 
آن کشور ها بر شدت نگرانی از رویکرد سیاست 

خارجی می افزاید.
و  معترضان  و  دلسوزان  نخبگان،  سخن  شنیدن 
تعامل با آنها از سوي دولتمردان، از شدت نگرانی 
می کاهد و امکان حل مسائل و رفع معضالت به 

طریق مسالمت آمیز را میسر می نماید.
و  سفرا  از  جمعی  بیانیه،  این  امضاکنندگان  ما، 
اسالمی  جمهوري  پیشین  ارشد  هاي  دیپلمات 
ایران، با کوله بار تجاربی که طی دهه ها در کوران 
حوادث در سنگر خارجی اندوخته ایم، در مقطع 
حساس و سرنوشت ساز کنونی وظیفه و مسئولیتی 
ویژه  به  فهیممان  مردم  و  کشور  برابر  در  خطیر 
جوانان عزیز این مرز و بوم که به حق آینده سازان 
نموده و خواستار  احساس   باشند  می  فردا  ایران 
تجدید نظر در سیاست و شیوه حکمرانی، توازن 
در سیاست خارجی با همه دولت هاي کوچک و 
بزرگ و تاثیر گذار، تعامل سازنده با همه کشورهاي 
جهان بویژه همسایگان، با تاکید بر محوریت منافع 
ملی هستیم. به باور ما اصالح امور تنها از طریق 
قانون گرایی و شفافیت، مردم ساالري و شایسته 
ساالري، پاسخگویی و شنیدن سخنان دل سوزان 
با هر گرایش و عقیده در چارچوب مصالح کشور، 
مبارزه جدي و قاطع با فساد و رانت، اجراي قوانین 
ومقررات معطل مانده، اعتماد به جوانان و التزام به 
نقش و جایگاه نخبگان در برنامه ریزي و تصمیم 
سازي ها عملی خواهد شد ؛ تنها از این طریق است 
که میتوان کشور را از گزند سختی و بحران خارج 
کرده و امید و نشاط و عزت و کرامت را به ملت 
و کشور باز گرداند و به نارضایتی و نا آرامی هایی 
که سیل بنیان کن مهاجرت و فرار مغزها و سرمایه 

هاي ملی را به همراه دارد، خاتمه داد.

تهران - یازدهم آبان ماه 1401 شمسی

برچیدن  جمله  از  مطالبات  از  بعضی  تحقق 
اجباری  حجاب  قانون  اصالح  و  ارشاد  گشت 
این  از  کدام  هیچ  اما  گیرد،  صورت  می توانست 
کار ها انجام نشد و ما از جانب حاکمیت تا حاال 
یک قدم برای این که مردم احساس حسن نیت 

کنند، مشاهده نکردیم.
گفتگو  بحث  که  این  درباره  نمازی  محمدعلی 
از سوی حاکمیت مطرح شده است، از نظر شما 
آن  دارد،  نیاز  کار هایی  و  ساز  چه  به  مساله  این 
دولت  رئیس  این  از  پیش  این که  به  باتوجه  هم 
اما  کرد،  مطرح  را  مسئله  این  بار ها  اصالحات 
مورد استقبال قرار نگرفت، گفت: موضوع گفتگو 
مطرح شد، اما به شخصه پیگیری این موضوع را 

به صورت جدی مشاهده نکردم.
خاطرنشان  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
که  بحرانی  قالب  در  نیامد  که  رئیسی  آقای  کرد: 
و  وارد شود  است  آن شده  گرفتار  امروز کشور 
این  خروجی  تا  کند  رعایت  را  کار  این  لوازم 
موضوع گفتگو باشد. آقای اژه ای هم گفتند اگر 
نگفتند  می  شنویم،  ما  دارد  انتقادی  و  نقد  کسی 
مشکل و موضوعاتی وجود دارد و ما هم حاضر 
در  شد:  یادآور  بپردازیم.نمازی  آن ها  به  هستیم 
یک  باید  رئیسی  آقای  و  اژه ای  آقای  حرف های 
مثال  طور  به  می شد؛  رعایت  نیاز هایی  پیش 
و  برچیده شود، دولت  می توانست  ارشاد  گشت 
قوه قضائیه می توانستند الیحه ای را در خصوص 
اصالح قانون حجاب اجباری ارائه کنند، از مردم 
پزشکی  کمیسیون  یک  یا  می کردند،  عذرخواهی 
امینی تشکیل و  اعتماد خانواده  با پزشکان مورد 

هیچ  قوه  اما هر سه  بررسی می کردند،  را  مسئله 
کدام این احساس نیاز را ندیدند.

این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد: 
ارشاد  گشت  دست  در  امینی  مهسا  حال  هر  به 
رابطه  در  حاکمیت  که  جوابی  است.  شده  فوت 
روز های  در  که  اتفاقاتی  از  بعد  موضوع  این  با 
پس از آن افتاد داد، با رئیس جمهور و قوه قضائیه 
حل نمی شود. تحقق بعضی از مطالبات از جمله 
حجاب  قانون  اصالح  و  ارشاد  گشت  برچیدن 
اما هیچ کدام  اجباری می توانست صورت گیرد، 
از این کار ها انجام نشد و ما از جانب حاکمیت تا 
حاال یک قدم برای این که مردم احساس حسن 

نیت کنند، مشاهده نکردیم.
خاتمی  محمد  سید  اخیر  بیانیه  درباره  نمازی 
چقدر  گفت  پیامش  این  در  خاتمی  آقای  گفت: 
اگر  که  کردم  منعکس  و  گوشزد  را  مسائل 
رسیدگی نشوند به بحران تبدیل می شود. اگرچه 
از  که  ناراحت هستند  آقای خاتمی  از  مردم هم 
اما  برداشته اند،  را  »زن«  شعارشان  اول  قسمت 
از  یکی  خاتمی  آقای  نیت  حسن  و  دلسوزی 
ویژگی های ایشان است او عقده ای و اهل انتقام 
گرفتن نیست، بدترین برخورد ها را با وی می کنند 
می شود  امور  اصالح  به  منجر  بداند  اگر  که وی 
به راحتی از کنار این رفتار ها عبور خواهد کرد. 
آقای خاتمی و بعضی از دلسوزان دیگر از جمله 
بسیار  بجنوردی  آیت اهلل موسوی  آقای کروبی و 
کشور  اداره  شیوه  این  گفتند  و  کردند  دلسوزی 
و حکمرانی به نتیجه نمی رسد و نه تنها بازدهی 

ندارد بلکه هزینه های زیادی برای کشور دارد.

قوه قضاییه: 
آزادی با کفالت یا وثیقه

 به معنای بی گناهی نیست
قضاییه  قوه  اول  معاونت  عمومی  روابط 
متهمان  آزادی  به  مربوط  خبر  خصوص  در 

ناآرامی های اخیر توضیحاتی ارائه کرد.
در  قضاییه  قوه  اول  معاونت  عمومی  روابط 
قوه  اول  معاون  از  نقل  به  که  خبری  توضیح 
در  متهمان  درصد   ۹۰ آزادی  بر  مبنی  قضاییه 
اعالم  منتشر شد  دستگیری  از  بعد  2۴ ساعت 
کرد: »قرار تامین کیفری اعم از وثیقه یا کفالت 
التزام صادر شده است و با اخذ تامین آزاد  یا 
شده اند و این به معنی بی گناهی یا برائت این 
افراد نیست و با تکمیل تحقیقات تعیین تکلیف 

خواهند شد«.
ایران می خواهد به 
عربستان حمله کند؟

عالی  شورای  دبیرخانه  به  نیزدیک  رسانه 
بر حمله  مبنی  آمریکا  ادعای  ایران  ملی  امنیت 

نظامی ایران به عربستان را تکذیب کرد.
مجازی  فضای  در  ای  شایعه  گذشته  روز 
به  خواهد  می  ایران  اینکه  بر  مبنی  شد  مطرح 
زود  خیلی  که  ای  شایعه  کند.  حمله  عربستان 
از طرف شورای امنیت ملی ایران تکذیب شد.

به گزارش نورنیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی درباره حمله احتمالی 
ایران به عربستان در توییتی نوشت: ادعای یک 
رسانه آمریکایی درباره قصد ایران برای حمله 
برای  نیز  مستندی  که  عربستان  در  اهدافی  به 
که  شده  مطرح  حالی  در  نشده  ارائه  آن  تایید 
مورد  عناصر  و  رسانه ها  کننده  تحریک  نقش 
حمایت سعودی در تبدیل اعتراض به اغتشاش 
در ایران که با صدمات مادی و انسانی تاسف بار 

همراه بود، قابل کتمان  نیست.
دانش آموزان، فردای 

 ایران را روشن تر از همیشه 
می سازند

سخنگوی دولت گفت: در نظم نوین جهانی، 
دانش آموزان امروز ما، فردای  ایران عزیزمان را 

روشن تر از همیشه خواهند ساخت.
دولت  سخنگوی  جهرمی  بهادری  علی   
نوشت:  توئیتر  در  خود  کاربری  حساب  در 
»نشانه های انحطاط نظام استکباری جهان نمایان 
شده است. در نظم نوین جهانی، دانش آموزان 
امروز ما، فردای  ایران عزیزمان را روشن تر از 

همیشه خواهند ساخت.«
عباسعلی کدخدایی

 به سمت مشاور وزیر امور 
خارجه منصوب شد

دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشورمان طی حکمی عباسعلی کدخدایی را به 
سمت مشاور وزیر و رئیس کمیته ویژه پیگیری 
شهادت  و  ترور  پرونده  بین المللی  و  حقوقی 

سردار حاج قاسم سلیمانی منصوب کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در حکم انتصاب 
وی  که  است  کرده  امیدواری  ابراز  کدخدایی 
از  بهره گیری  با  و  خداوند  الطاف  به  توکل  با 
ظرفیت وزارت امور خارجه در عرصه حقوقی 
دلها  سردار  حقوق  احقاق  برای  بین المللی،  و 

شهید سلیمانی موفق باشد.
پیش از این محسن نذیری اصل سفیر فعلی 
جمهوری اسالمی ایران در مقر سازمان ملل در 
و  حقوقی  پیگیری  ویژه  کمیته  مسئولیت  وین 
بین المللی پرونده ترور شهید سلیمانی را عهده 

دار بود.
 رییسی هرچه زودتر 

وضعیت رستم قاسمی را 
بررسی و اعالم نظر کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس 
به عقیده من، ریاست محترم جمهوری  گفت: 
که مسئولیت این کار را دارند، باید بررسی کنند 
که اگر آقای مهندس قاسمی توانایی انجام کار 
را ندارند، تصمیم دیگری گرفته شود. من این 
را به صالح خود آقای قاسمی عرض می کنم، 
ایشان  نکرده  خدای  و  بیاوریم  فشار  نباید  ما 
با مشکالت دیگری مواجه کنیم. به نظر من  را 
اینطور است و این حرف ها واقعی است،  اگر 
دولت پیشگام شود و قبل از اینکه خدای نکرده 

شرایط بدتر شود، اقدام متناسب داشته باشد.

»آگهی فقدان سند مالکیت«
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  823.88مترمربع تحت پالک 1۴8۹ فری از 2 – اصلی واقع در قریه دهنو 
بخش یک قشالقی حوزه ثبت نوشهر استان مازندران به شماره مسلسل 3.7۴۴17۹ ذیل ثبت 28۹۴ صفحه 3۹3 دفتر 17 بنام 
آقای ابراهیم عسگری سابقه ثبت دارد . سپس وراث مالک تمامت مورد ثبت را برابر سند قطعی انتقال 3۴522- 1۴۰1.۰7.۰2 
دفتر 73 اسالمشهر به خانم مریم حسینخانی منتقل نمود. وکیل مالک آقای سید عباس جعفری برابر وکالتنامه شماره ۴112۹-
1۴۰1.۰7.2۰ دفتر 1۹7 تهران با ارائه دو برگ استشهادیه شهود مصدق دفتر 1۹7 تهران اعالم مفقودی سند مالکیت به علت 
اسباب کشی درخواست صدور سند مالکیت المثنی موکل خویش را نموده است در اجرای ماده 12۰ اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند 
باید از تاریخ انتشار آگهی، ظرف مدت ده روز مدارک اعتراضی خود را به همراه سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل 
ارائه و رسید دریافت دارند. بنابراین پس از اتمام مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 

سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار:  1۴۰1.۰8.1۴- شناسه آگهی: 1۴۰3۰5۶

مشخصات هویتی مالک: به شماره ملی ۴722585۰۶7 شماره شناسنامه 35 نام پدر عزیز
-رونوشت به ستاد اجرای فرمان حضرت امام)ره(

صفر رضوانی گیل کالئی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نوشهر 

»آگهی دعوت به افراز «
نظر به اینکه خانم خدیجه پازوکی به وکالت از آقایان بهزاد- بهرام و پیام و خانم افسانه قویدل تقوی، تقاضای افراز سهام 
مشاعی موکلین خویش از ششدانگ پالک 787 فرعی از 2- اصلی بخش پنج قشالقی ثبت نوشهر را برابر درخواست وارده 
به شماره 21253 مورخه 1۴۰1.۰7.21 تقاضای افراز حصه و سهمی مشاعی موکل خویش از کل ششدانگ پالک فوق از این 
اداره نموده و از اعالم آدرس و محل مالکین مشاعی خانم فرزانه سادات حسینی جوبه و آقای شهریار عبده اظهار بی اطالعی 
و عجز نموده لذا مراتب به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از مالکین و کسانی که 
حق و حقوقی در این ملک دارند دعوت به عمل می آید تا در ساعت 1۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1.۰۹.۰2 در محل 
وقوع ملک حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد . بدیهی است عدم حضور 

خوانده مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 1۴۰1۰8.1۴- شناسه آگهی: 1۴۰5312

صفر رضوانی- رئیس ثبت اسناد و امالک نوشهر 

مفقودی
علی  اقای  به  مربوط   – شکاری  سالح  حمل  مجوز 
شناسه   با  و   ۴17۰۴3۶5۹8 ملی  کد  با  سریکوه  کمانی 
کالیبر 12   – به سالح شکاری  مربوط    25۰۰۶1۴3۶5۹8
مدل تکلول ته پر کوسه – ساخت ایران مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اول حل  قدم   : در مجلس گفت  تبریز  نماینده 
مشکالت این است که وحدت و انسجام داخلی را 
کلید بزنیم اما نمی دانم این کار امکان پذیر است 
باید  در قدرت هستند  االن  که  افرادی  زیرا  نه  یا 
بپذیرند مشارکت همگانی را ایجاد کنند نه حذف 
در خصوص ضرورت  پزشکیان  همگانی.مسعود 
مهمترین  گفت:  ملی،  گفت وگوی  به  توجه  های 
های  اختالف  اول،  قدم  در  ما  مملکت  مشکل 
داخلی خودمان است؛ بنابراین وحدت و انسجام 
داخلی پیش نیاز همه این کارها است و وحدت 
جریانی،  و  گروه  که  آید  نمی  دست  به  اینگونه 
های  حساب  تسویه  جهت  را  موجود  اختالفات 
گروهی و جناحی خودشان مستمسک قرار دهند و 

طرف مقابل را مقصر جلوه دهند.
وی افزود: همه ما مقصر هستیم زیرا طوری رفتار 
کردیم که نتیجه آن، وضعیت فعلی است و به جای 
اینکه واقعیت را تحلیل و برای آن راه حل ارائه 
دهیم، با مردم صادقانه صحبت کنیم و اشتباهاتمان 
را بپذیریم، همچنان دنبال دشمن خارجی هستیم 
اما مشکالت اینگونه حل نمی شود. بنابراین باید 
که  کسانی  با  بعد  و  ببنیم  درست  را  ها  واقعیت 
دلسوز مملکت و نظام هستند صحبت کنیم و راه 
حل هایی که ممکن است مطابق سلیقه ما و نظام 

نباشد را بپذیریم.

چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  پزشکیان  آقای 
تاکنون نتوانستیم» گفت وگوی« ملی را در جامعه، 
کنیم دعوای  کنیم، گفت: چون تصور می  عملی 
می  دلم  من  چون  درواقع  است؛  مطرح  قدرت 
خواهد در قدرت بمانم بنابراین شما را حذف می 
کنم زیرا ماندن شما در قدرت شاید باعث شود 
من در قدرت نباشم؛ متاسفانه مردم، اسالم و دین 
مطالبی هستند که در زبان ما وجود دارند و اگر 
انطور که خدا و قرآن و اسالم گفته بود عمل می 
کردیم، مردم ما گرسنه و گرفتار نبودند و مشکالت 
سیاسی و اجتماعی نداشتیم. بنابراین ما انطور که 
خدا و پیغمبر گفته، عمل نکردیم که این مشکالت 
پیش آمده است.وی با تاکید بر توجه به وحدت 
و انسجام ملی، گفت: قدم اول حل مشکالت این 
است که وحدت و انسجام داخلی را کلید بزنیم 
اما نمی دانم این کار امکان پذیر است یا نه زیرا 
بپذیرند  باید  هستند  قدرت  در  االن  که  افرادی 
مشارکت همگانی را ایجاد کنند نه حذف همگانی؛ 
خواهد  بدتر  را  وضعیت  همگانی  حذف  زیرا 
کرد و اگر با همین دست فرمان ادامه دهیم روز 
در  که  آنهایی  بدتر خواهد شد.  به روز وضعیت 
قدرت هستند و می خواهند در قدرت بمانند باید 
مشارکت و رضایت مردم را داشته باشند در غیر 

اینصورت با معضل مواجه خواهیم شد.

همهمامقصریم


