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در  ایران  سفیر  آخرین  ایزدی  اهلل  نعمت 
شوروی درخصوص تاثیر ادعای فروش پهپاد به 
روسیه توسط ایران بر احیای برجام، می گوید که 
شاید خود روسیه هم بر این موضوع تاثیرگذار 
سعی  مسئله  این  شدن  رو  با  هم  روس ها  بود. 
بخواهند  و  بزنند  گره  برجام  به  را  آن  کردند 
تعویق  به  را  آن  وضعیت  این  شدن  روشن  تا 

بیاندازند.
نعمت اهلل ایزدی« درخصوص تاثیرات نزدیکی 
بر  اوکراین،  بحران  در  روسیه  به  ایران  موضع 
موضوع  من  نظر  »به  کرد:  بیان  برجام،  احیای 
برجام با اوکراین از گذشته متفاوت بوده است. 
این  که  است  سال  یک  نزدیک  االن  چراکه 
که  مدتی ست  و  داده  رخ  اوکراین  در  اتفاقات 
مذاکرات قطع شده است. با این حال باورم بر 
هم  روی  متفاوت  اثر  دو  این  اکنون  است  این 
گذاشته اند. بدین معنا که اتفاقاتی که در اوکراین 
افتاد و ادعا هایی که درخصوص ارسال پهپاد ها 
داشتند و اظهاراتی که در این رابطه ایران مطرح 

شد، از دو جهت روی برجام تاثیر گذاشت.«
این  درباره  مسکو  در  ایران  پیشین  سفیر 

تاثیرات، گفت: »از یک جهت غربی ها بودند که 
آن  تا  و  شود  روشن  مسئله  این  دادند  ترجیح 
زمان آن را به تعویق بیندازدند، هرچند که نسبت 

به احیای برجام هم بی تمایل نبودند.«
ایزدی در ادامه درخصوص دومین تاثیری که 
این ماجرا بر احیای برجام گذاشته است، عنوان 
کرد: »مورد دوم هم شاید خود روسیه تاثیرگذار 

سعی  مسئله  این  شدن  رو  با  هم  روس ها  بود. 
بخواهند  و  بزنند  گره  برجام  به  را  آن  کردند 
تعویق  به  را  آن  وضعیت  این  شدن  روشن  تا 

بیاندازند.«
امر  این  من  عقیده  »به  کرد:  نشان  وی خاظر 
ایران را گرفتار این  اساسا بازی روسی بود که 
قبال  در  بخواهند  طریق  این  از  تا  کرد  مسئله 
مسائل و اتفاقاتی که در اوکراین می افتد، هم از 
ایران و هم از غربی ها امتیازاتی بگیرند؛ بنابراین 
این یک مسئله پیچیده ای شد تا موضوع برجام 

بدون هیچ منطقی به اوکراین گره بخورد.«
براینکه  تاکید  ضمن  پیشین  دیپلمات  این 
موضوع برجام و اوکراین کامال به یکدیگر گره 
خورده است، بیان کرد: »البته مسائل داخلی ایران 
هم در کنار این مورد، در میان بود که موضوع 
برجام را به تعویق انداخت. هرچند االن اخبار 
به  طرفین  اینکه  بر  مبنی  گریخته ای  و  جسته 
دنبال احیای مذاکرات هستند، به گوش می رسد. 
سفر آقای امیرعبداللهیان و اظهارات غربی ها هم 
شاید این مسئله را تا حدی به واقعیت نزدیک 

کرده است.«

آلمان:
دلیلیبرایادامهمذاکراتهستهایباایراننمیبینیم

ایرانوبرجامگرفتاریکبازیروسیشدند
حال  در  که  شد  مدعی  آلمان  خارجه  وزیر 
حاضر تمرکز اصلی آلمان به جای احیای برجام 

بر روی حمایت از ناآرامی های ایران است.
که  اعالم کرد  آلمان  سخگوی وزارت خارجه 
برجامی  احیای مذاکرات  برای  دلیلی  این کشور 

با ایران نمی بیند.
کریستوفر  آناتولی،  خبرگزاری  از  گزارش  به 
روز  آلمان،  خارجه  وزارت  سخنگوی   - برگر 
از  گفت:  برلین  در  خبرنگاران  به  چهارشنبه 
دید ما، در حال حاضر هیچ الزام یا دلیلی برای 
وجود  ایران  با  هسته ای  مذاکرات  ازسرگیری 

ندارد.
که  ساخته  شفاف  بارها  آلمان  داد:  ادامه  وی 

مذاکرات در حال حاضر انجام نمی شود.
این مقام آلمانی مدعی شد که در حال حاضر 
تمرکز اصلی آلمان به جای احیای برجام بر روی 

حمایت از ناآرامی های ایران است.
ناصر کنعانی - سخنگوی وزارت امور خارجه 
اخیرش  خبری  نشست های  از  یکی  در  ایران، 
امور  درباره  خارجی  مقامات  اظهارات  درباره 
داخلی ایران گفته بود: متاسفانه در طول تحوالت 
جویانه  مداخله  اظهارات  شاهد  ایران  داخلی 
برخی  مسئوالنه  غیر  و  سازنده  غیر  اقدامات  و 
درخواست های  عمال  که  بودیم  کشورها  از 
ایران  جامعه  اقشار  از  برخی  جویانه  مسالمت 
به  آمیز خود  تحریک  و  نسنجیده  اقدامات  با  را 
نامناسبی  شرایط  و  کشاندند  آشوب  و  اغتشاش 
شنیدن  برای  را  زمینه  حتی  که  کردند  ایجاد  را 
انتقادی  دیدگاه های  دارای  که  افرادی  صدای 
مسالمت آمیز بودند تغییر دادند و زمینه را برای 
نقش آفرینی خشونت طلبان فراهم کردند و آن ها 
مبنای این مداخالت را حمایت از حقوق زنان و 
حقوق اقلیت ها قرار دادند؛ در حالی که در ایران 

ایرانی  اقوام  بلکه  ندارند  موضوعیت  اقلیت ها 
بزرگ  جامعه  از  بخشی  همه  که  دارند  حضور 
اصلی  اجزای  و  هستند  تمدنی  و  تاریخی  ایران 

جامعه بزرگ ایرانی به شمار می روند.
او در بخش دیگری از صحبت های خود در این 
زمینه ادامه داد: آنهایی که از حقوق زنان در ایران 
تحریم های  با  ارتباط  در  چرا  می کنند  صحبت 
پذیر  اطاعت  همراهی  و  آمریکا  دولت  یکجانبه 
این  به  این تحریم ها صحبت نکردند و  از  اروپا 
موضوع توجه نداشتند که زنان و کودکان ایرانی 
نیز در معرض همین تحریم ها و اثرات آن هستند.
کنعانی افزود: ادعاهای امروز آنها توام با نفاق 
اقوام  و  زنان  مورد  در  آنها  اظهارات  و  است 
واقعیت ها  با  متناسب  و  بینانه  واقع  غیر  ایرانی 
در ایران نیست. جایگاه و حقوق زنان در ایران 
نه فقط برخاسته از قوانین بلکه منبعث از تاریخ 
و  ایرانی  فرهنگ  در  است.  ایرانی  فرهنگی  و 
دارند  برجسته ای  متمایز و  زنان جایگاه  اسالمی 
این جایگاه لزوما برخاسته  و همانطور که گفتم 

از قوانین نیست.
بخش  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
خودشان  که  آنهایی  متاسفانه  گفت:  دیگری 
نشین  جنگل  را  دیگران  و  نشینی  باغ  مدعی  را 
توصیف می کنند در این روزها زبان به کام گرفته 
زنان،  حقوق  از  حمایت  و  نمی گویند  سخن  و 
آن  مدعی  همواره  که  را  کودکان  و  بشر  حقوق 
واژه های  با  و  سپرده اند  فراموشی  به  را  هستند 
این  از  و  اظهار  را  مطالبی  مزورانه  و  دوگانه 
حادثه تروریستی به سادگی عبور می کنند و نقش 
خودشان را در دامن زدن به خشونت، اغتشاش، 
اقدامات  اینگونه  برای  زمینه  ایجاد  و  تحریم 
مسئولیت  و  می سپارند  فراموشی  به  تروریستی 

خود را در این زمینه نادیده می گیرند.
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اردوغان سال ها قبل بشار اسد را "تروریست"، 
در  اما  بود  کرده  توصیف  کش"  "آدم  و  "قاتل" 
اسد  بشار  با  دیدار  امکان  به  میالدی  گذشته  ماه 

اشاره کرد.
بار بعد 11 سال یعنی از زمان  این برای اولین 
آغاز بحران سوریه در سال 2011 تاکنون است که 
مقامات ارشد ترکیه و سوریه باهم دیدار می کنند.
انجام  روسیه  دفاع  وزیر  حضور  در  دیدار  این 
شد. سران سازمان های اطالعاتی امنیتی سه کشور 

هم در این نشست حضور داشتند.
روسیه برای این دیدار میانجیگری کرده است.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای توضیح داد: در 
مسئله  بحران سوریه،  های حل  راه  نشست،  این 
با  مبارزه  برای  مشترک  های  تالش  و  پناهندگان 

گروه های تندرو مورد گفتگو بود.
سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه، خلوصی اکار 
وزیر دفاع ترکیه و علی محمود عباس وزیر دفاع 

سوریه در این نشست حاضر بودند.
وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: شرکت کنندگان 
نشست  که  شکلی  به  گفتگو  سازنده  طبیعت  بر 
با هدف  گفتگوها  ادامه  و ضرورت  برگزار شد  

تقویت ثبات در سوریه تاکید کردند.
"فضای  ترکیه هم گفت نشست در  دفاع  وزیر 

مثبت" برگزار شد.
سوریه  و  ترکیه  خارجه  وزیران  این  از  پیش   
نشست  حاشیه  در  کوتاهی  غیررسمی  گفتگوی 

منطقه ای سال 2021 داشتند.
مقامات ترکیه هم ارتباطات با دولت سوریه را 

تایید کرده بودند.
 2011 سال  در  سوریه  بحران  آغاز  زمان  از 
تاکنون رابطه این کشور با ترکیه قطع شد و روابط 

دو طرف به اوج دشمنی رسید.
های  فعالیت  راس  در  اخیر  سال   11 در  ترکیه 
نظامی، سیاسی، اطالعاتی و امنیتی برای سرنگونی 
بود.  سوریه  جمهوری  رئیس  اسد  بشار  دولت 
سوریه  دولت  مسلح  مخالفان  از  همچنین  ترکیه 
همه انواع حمایت ها از جمله تسلیحاتی و نظامی 

را انجام می دهد.
فعالیت کردهای سوریه و خودمختاری و قدرت 
برای دولت  تهدید مشترک  عنوان  به  آنها  گرفتن 

های سوریه و ترکیه مطرح می شود.
با این حال قبل از این خبرهایی درباره دیدارهای 
غیرعلنی میان سران سازمان های اطالعاتی امنیتی 
ترکیه و سوریه در تهران و مسکو با میانجیگری 

ایران و روسیه منتشر شده بود.
 بحران و جنگ داخلی سوریه باعث شد حدود 
ترکیه  سمت  به  پناهجو  و  آواره  نفر  میلیون   4

حرکت کنند.
رئیس  اردوغان  طیب  رجب  اخیر  های  ماه  در 
جمهوری ترکیه برای از سرگیری روابط با دولت 
بشار اسد همتای سوری خود اعالم آمادگی کرد.

اردوغان سال ها قبل بشار اسد را "تروریست"، 
"قاتل" و "آدم کش" توصیف و او را عامل کشتار 
نیم میلیون نفر در سوریه دانسته بود. با این حال 
در ماه گذشته میالدی اردوغان به امکان دیدار با 

بشار اسد اشاره کرد.
این دیدار در زمانی برگزار می شود که رجب 
به  تهدید  ترکیه  جمهوری  رئیس  اردوغان  طیب 
حمله نظامی به مناطق گروه های کردی در خاک 

سوریه کرده بود.
را  سوریه  خاک  در  مرزی  نوار  ترکیه  ارتش 
نیروهای  توسط  منطقه  این  دارد.  اشغال خود  در 
نظامی سوری مورد حمایت آنکار اداره می شود.

الوروف:
آمریکابهاوکرایناجازهمذاکرهنمیدهد

آذربایجان هیچگاه 
طرفدار تنش

 با ایران نبوده است
جمهوری  خارجه  وزیر  اف  بایرام  جیحون 
آذربایجان در خصوص روابط باکو-تهران گفت: 
در دوره اخیر در روابط ایران و آذربایجان تنشی 
را  وضعیت  که  ندارم  قصد  است.  آمده  بوجود 

بیش از این دراماتیک کنم.
وی با طرح این سوال که آیا روابط دو کشور 
بهتر از این می تواند باشد یا نه، پاسخ داد: بله، 
طرفدار  وقت  هیچ  آذربایجان  باشد.  تواند  می 

تنش در روابط نبوده است.
حوزه  در  داد:  ادامه  آذربایجان  خارجه  وزیر 
همتای  با  است.  جریان  در  توافقات  اقتصادی، 
ایرانی دیدارهایی داشتیم. او نیز اعالم کرد که از 
توسعه روابط حمایت می کند. رویکرد ما احترام 
یکدیگر  داخلی  امور  در  مداخله  عدم  و  متقابل 

است.
جیحون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان در 
نشست خبری در خصوص وضعیت قره باغ و 
موضع روسیه در این خصوص اظهار داشت: بر 
کسی پوشیده نیست که روسیه پیشنهاد به تعویق 
انداختن وضعیت قره باغ را برای چند سال آینده 

داد.
وی با بیان اینکه هر یک از طرفین می توانند 
اساس  بر  باید  ما  گفت:  دهند،  ارائه  پیشنهادی 
اعالم  و  باشیم  خود  پیشنهادات  و  کار  دستور 

کرده ایم که این پیشنهاد غیرقابل قبول است.
 ۸۰ درصد زباله های 

جام جهانی بازیافت شد
کرد  اعالم  قطر  میراث  و  پروژه  عالی  کمیته 
 2 از  بیش  جهانی  جام  مسابقات  جریان  در  که 
کمپوست  به  و  بازیافت  تولیدی  زباله  تن  هزار 
اعالم  کمیته  این  شد.  تبدیل  آلی(  )پسماندهای 
موفق شدیم،  که  کنیم  می  اعالم  افتخار  با  کرد: 
در  مانده  باقی  های  زباله  از  درصد   ۸0 حدود 
جام  مسابقات  برگزاری  محل  ورزشگاه های 

جهانی را بازیافت کنیم.
به گزارش خبرگزاری رسمی قطر )قنا(، کمیته 
عالی پروژه و میراث قطر اعالم کرد که در جریان 
زباله  تن  از 2 هزار  بیش  مسابقات جام جهانی 
)پسماندهای  کمپوست  به  و  بازیافت  تولیدی 

آلی( تبدیل شد.
این کمیته اعالم کرد: با افتخار اعالم می کنیم 
که موفق شدیم، حدود ۸0 درصد از زباله های 
برگزاری  محل  ورزشگاه های  در  مانده  باقی 

مسابقات جام جهانی را بازیافت کنیم.
قطر از این اقدام به یک دستآورد تعبیر و اعالم 
کرد که این اقدام در سایه "برنامه ریزی خوب، 
تعهد قوی از سوی گروه کاری و شرکای کمیته 

عالی" بوده است.
شرکت  که  کرد  تشریح  قطری  مقام  این 
"ابیکس" قطر که مدیریت پسماندها را برعهده 
از  دستی  صورت  به  را  ضایعات  تمام  دارد، 

یکدیگر جدا کرده است.
به گفته این مقام قطری، زباله ها را در کارخانه 
های محلی مخصوص برای بازیافت پالستیک، 
مقوا، فلز، شیشه و زباله های الکترونیکی پخش 

شد.

»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر مکلف به تشکیل 
توییتی  در  لیکود  حزب  رئیس  و  اسرائیل  کابینه 
حذف  بر  کار  به  اسرائیل  جدید  »کابینه  نوشت: 

برنامه هسته ای ایران ادامه خواهد داد.«
کابینه  تشکیل  به  مکلف  وزیر  نخست  فارس: 
رژیم صهیونیستی  از تالش علیه برنامه هسته ای 

ایران سخن گفت.
به گزارش منابع خبری، »بنیامین نتانیاهو« نخست 
رژیم صهیونیستی  کابینه  تشکیل  به  مکلف  وزیر 
توییتی  در  لیکود روز چهارشنبه  رئیس حزب  و 
حذف  بر  کار  به  اسرائیل  جدید  »کابینه  نوشت: 

برنامه هسته ای ایران ادامه خواهد داد.«
نتانیاهو بارها مدعی تهدید برنامه هسته ای ایران 

برای )رژیم( اسرائیل و جهان شده است

کابینه جدید اسرائیل بر حذف برنامه هسته ای ایران
 ادامه خواهد داد

ایاالت  که  گفت  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
به  روسیه،  فرسایش  و  تضعیف  هدف  با  متحده 
اوکراین اجازه نمی دهد مذاکرات صلح را انجام 

دهد.
 سرگئی الوروف - وزیر امور خارجه روسیه، 
چهارشنبه شب در سخنانی اعالم کرد که ایاالت 
متحده به اوکراین اجازه نمی دهد مذاکرات صلح 
را انجام دهد؛ با این هدف که جنگ فرسایشی و 

روسیه تضعیف شود.
در  مسکو  که  کرد  تأکید  روسیه  خارجه  وزیر 
غرب  با  ارتباط  برقراری  به  تمایلی  حاضر  حال 

ندارد.
وی همچنین گفت که صدها نفر از سربازان و 
ایاالت متحده آمریکا در اوکراین  نظامیان ارتش 

هستند.
اراضی  تمام  که  کرد  تأکید  الوروف  سرگئی 
آزاد  باید  پیوسته اند  روسیه  به  اخیرا  که  مناطقی 

شوند.
وی تصریح کرد: واشنگتن به ما گفته است که 
قصد ندارد کارشناسان آمریکایی را برای مدیریت 

سیستم پاتریوت به اوکراین بفرستد.
کرملین  که  بود  گفته  الوروف  سرگئی  پیش تر 
گیرد.  سر  از  را  اوکراین  مذاکرات  است  آماده 

برای  پیشنهادهایی  غرب  اگر  که  کرد  بیان  او 
پیشنهاد  تنش ها  کاهش  و  مذاکرات  سازمان دهی 
دهد، روسیه آماده است این پیشنهادها را بررسی 

کند.
هفته پیش ولودیمیر زلنسکی - رئیس جمهوری 
اوکراین، در گفت وگو با تلویزیون فرانسه اذعان 
به مذاکره  را  او  دارند  برخی سعی  بود که  کرده 
اما او چیزی برای بحث  با روسیه تشویق کنند، 

نمی بیند.
وی در شبکه تلویزیونی ال سی آی فرانسه گفت: 
بعضی ها مرا به سوی میز مذاکره تشویق می کنند، 

اما من چیزی برای بحث نمی بینم

اولیندیداروزیرانسوریه-ترکیهبعداز11سال
اردوغان - بشار اسد در مسیر عادی سازی روابط

بینظیربوتو؛خونزنشرقیدرمیدانسیاست
ترور  سالگرد  پانزدهمین  در  خدیر-  مهرداد 
همچنان  پاکستان  فقید  نخست وزیر  بوتو  بی نظیر 
پرداخت  زنی  مرگ  و  زندگی  داستان  به  می توان 
محبوب ترین  شاید  و  شناخته شده ترین  از  که 
شخصیت های خارجی نزد ایرانیان بود چندان که 
 27 ( دی 13۸6 خورشیدی   7 در  او  قتل  و  ترور 
گسترده ای  بازتاب  هم  ایران  در   )2007 دسامبر 
داشت در حالی که هنگام واقعه نخست وزیر نبود 
که  می کوشید  انتخاباتی  در  موفقیت  برای  بلکه 

می توانست به سومین نخست وزیری او بینجامد
    شهرت و محبوبیِت بی نظیر بوتو در ایران - که 
تجدید چاپ کتاب »دختر شرق« یکی از نمادهای 
زن  که  این  نخست  داشت:  وجه  سه   - است  آن 
در  نخست وزیری  به  که  مسلمان  زِن  اولین  بود. 
کشوری اسالمی رسیده بود. دوم این که شیعه بود 
البته سکوالر. )در دیدارهای خود با رهبری و رییس 
جمهورِی وقت ایران به صراحت گفته بود شیعه 
است و سفِر زیارتی او به مشهد هم تعلق خاطر 
او را نشان داد حال آن که به لحاظ دیپلماتیک هیچ 

ضرورتی نداشت(.  
 وجه سوم هم نسِب ایرانی او از مادر بود: بانو 
بعد  سال  چهار  که  اصفهانی  یا  اسپهانی  نصرت 
بی نظیر،  درگذشت*.  دوبی  در  دخترش  ترور  از 
بود.  نبرده  ارث  به  پدر  از  تنها  را  سیاست پیشگی 
مادر هم سابقۀ نمایندگِی پارلمان و رهبری موقت 
حزب مردم را داشت. این سه ویژگی از خانم بوتو 
تصویر یک زن خارجِی ناآشنا را را در ِن ایرانیان، 

ترسیم نمی کرد. 
  پاکستان از هند جدا شده اما بی نظیر بوتو در 
فقید هند  نهاد که نخست وزیر  همان مسیری گام 
پیموده بود. ایندیرا گاندی دختر جواهر لعل نهرو 
-نخست وزیر فقید هند- بود و خود، نخست وزیر 
شد و به قتل رسید. بی نظیر بوتو هم دختر ذوالفقار 
علی بوتو -نخست وزیر فقید پاکستان- بود و خود، 

دوبار نخست وزیر شد و به قتل رسید.
هندو  و جز  داشتند  تفاوت هایی  البته  دو  این    
بودِن یکی و مسلمان/ شیعه بودِن دیگری می توان 

گفت در ارتقای ایندیرا موفقیت های شخصی دختر 
بر نسبِت فئودالی برچیده نشده بالید و پدرش در 

پی کودتای محمد ضیاءالحق اعدام شد.
را  ایندیرا سیاست  که  بود  این  دیگر  تفاوت     
زنانه نکرد حال آن که بی نظیر بر آن بود که نشان 
دهد می توان هم نخست وزیر بود و سیاست مدار 
بارداری،  قبلی، حین  انتخابات  در   و  مادر  هم  و 
سفِر تبلیغاتی داشت و بارِ شیرین را بعد از پیروزی 
بر زمین نهاد. ) آیت اهلل صدوقی نمایندۀ فقید یزد 
در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران در این دنیا نبود تا از این خبر مطلع شود چرا 
که در آن مجلس در مخالفت با ریاست جمهوری 
رییس  خانم  اگر  بود  گفته  زنان  نخست وزیری  یا 
مقام  و  شد  باردار  نخست وزیر  خانم  یا  جمهور 
نتوانست در جلسات شرکت کند  خارجی آمد و 
داشته  حمل  وضع  نخست وزیر   خانم  بگوییم، 
است؟!(  بخش دیگر شهرت و محبوبیت بی نظیر 
به خاطر زیبایِی شرقی او بود. در وهلۀ اول، زنی 
زیبا بود و در مرتبۀ بعد، سیاست مدار و این برای 
می زنند  محک  بودن،  زن  با  را  زنان  که  ایرانیانی 
حایز اهمیت بود. چندان که دربارۀ سفر او به ایران 
لطیفه هایی هم ساخته شد. در خیابان دکتر شریعتِی 
تهران به یک فروشگاه بزرگ و چند طبقۀ لوستر 
با  و  خرید  گران قیمتی  چلچراغ های  و  رفت  هم 
خود برد. کاری که هیچ سیاست مدارِ مردی انجام 

نمی دهد!
  جدای این نگاه های رومانتیک نکتۀ اصلی اما 
این است که معمای ترور بی نظیر بوتو پس از 15 
مشخص  هیچ گاه  یعنی  نشده  گشوده  هنوز  سال 
نشد چه کسی او را کشت؟ در حالی که سیاهه ای 
از متهمان و احتماالت را می توان برشمرد بی آن که 
کسی توانسته باشد ثابت کند کار کی بوده و این در 
کشوری اتفاق افتاد که از این معماها کم ندارد و 

خود، یک معماست.
برآمدۀ  طالبان  چند  هر  القاعده؛  و  طالبان   .1   
سازمان اطالعات پاکستان بوده و در نوبت جدید 
نشد   مشخص  اما  است  جدی  احتمال  این  هم 

آنان  آمدن  کار  روی  در  هم  بوتو  خانم  شخص 
او  بودن  زن  و  شیعه  چند  هر  نه.  یا  داشت  نقش 
این احتمال را کم رنگ می کرد ضمن این که ساعاتی 
قبل از ترور با حامد کرزای رییس جمهوری وقت 
آمد،  کار  روی  طالبان  خلع  از  بعد  که  افغانستان 
دیدار کرده بود. از این رو برخی انگشت اتهام را به 
جانب طالبان گرفتند. اگرچه پرویز مشرف رییس 
القاعده به  از  جمهوری وقت پاکستان ترجیح داد 

عنوان متهم اصلی یاد کند.
 2. ارتش و ژنرال مشرف؛ کیست که از رقابت 
ارتش و احزاب در پاکستان بی خبر باشد؟ با این 
ضیاء الحق،  محمد  ژنرال  که  همان گونه  نگاه، 
ذوالفقار علی بوتو را با کودتا کنار زد و باالی دار 
فرستاد، ژنرال پرویز مشرف هم نمی خواست دختر 
نمی توانست  و چون  شود  نخست وزیر  دوباره  او 
مثل پدر محاکمه و اعدام کند با ترور حذف کرد. 
کودتای  مشرف  چون  نیست  قوی  اما  گمانه  این 
مطبوعات  و  بود  داده  انجام  خون ریزی  بدون 
را نبست و قتل بوتو تمام اعتبار او را زیر سؤال 
می برد ضمن این که متقاضی دریافت کمک مالی از 
آمریکا به روال سابق بود. اگرچه برخی به استناد به 
همین فقرۀ آخر معتقدند ترور، کار گروه او بوده تا 
توجه آمریکا را به تخصیص بودجه برای مقابله با 

تروریسم جذب کنند.
در  تروری  هر  پی  در  که  همان گونه  هند؛   .3
هند، به دنبال عوامل پاکستان هستند در هر ترور 
در پاکستان هم در تعقیب عوامل هندی هستند و 
البته هیچ گاه ثابت نشده چرا که می تواند به جنگ 
دیگری بین دو کشور بینجامد اما دست کم در سطح 
تبلیغاتی مطرح شده که بعید نیست کار یک هندو 

باشد.
4. مذهبی های تندرو؛ نخست وزیرِی سه بارۀ یک 
ضد  جریان های  برای  شیعی  نََسِب  با  هم  آن  زن 
شیعه در پاکستان قابل تحمل نبوده است هرقدر هم 
سکوالر باشند و با جمهوری اسالمی ایران متفاوت. 
از این رو به همان دلیل که پدر و برادرش مرتضی 

کشته شدند او هم کشته شد. 

5. آصف علی زرداری؛ نام شوهر سیاست مدار 
نظر  به  عجیب  باید  مظنونین،  فهرست  در  مقتول 
برسد چون همسر او بوده اما یادمان باشد که خانم 
بوتو کم، چوِب اشتهارِ همسرش به فساد مالی و 
اشتهار به آقای 5 درصدی ) مثل جعفر شریف امامی 
در سال های پیش از انقالب( را نخورد و این بار 
بنا نداشت پس از تشکیل دولت به شوهرش میدان 
بدهد. ضمن این که شوهر کمیسیون بگیر در این 
پروژه می توانست خون خواه همسر هم بشود کما 
این که شد. با این نگاه، آن قدر که از حذف بی نظیر 
و خون خواهِی او سود می بُرد از حیات و صدارِت 
زن،  و  مرد  نسبت  اما  را  فرضیه  این  نمی برد!  او 

کم جان می کند.
جان  دایی  نگاهِ  با  انگلیس؛  و  آمریکا  رقابت 
ناپلئونی رقابت آمریکا و انگلستان در منطقه تمام 
بریتانیا  به  متمایل  چهره های  آمریکا  است.  نشده 
را کنار می زند و بریتانیا هم آمریکایی ها را! منتها 

انگلیسی ها با پنبه سر می بُرند.
7. رانت خواران فاسد؛ خانم بوتو قول داده بود در 
دورۀ جدید سراغ مفسدان و رانت خواران می رود و 
با این حساب همان ها کلک او را پیشاپیش کندند. 
کوتاه شود.  بیاید دست شان  اگر  می دانستند  چون 
آزاد  های  روزنامه  و  کند  اشارتی  بوتو  بود  کافی 
در پاکستان پی گیری کنند. نفع آنان هم در حذف 

بی نظیر بود.
۸.برخورد یا گلوله یا انفجار؟ از عجایب داستان 
ترور گزارش های متناقض دربارۀ علت مرگ است. 
از اصابت گلوله به گردن تا ترکش های یک انفجار 
و حتی »برخورد سر با اهرم سقف متحرک یا سان 
این حد متفاوت در  تا  روف خودرو«. سه روایت 
حالی که بررسی جسد نشان می داده ماوقع چه بوده 
شک ها را بیشتر کرد چرا که اگر سر به سقف خورده 
باشد با ترکش انفجار و البته گلوله نشانه های کامال 
متفاوتی بر جای می گذارند اما اگر عمدی بود تا نفوذ 
خود را در نهادهای بررسی کننده هم نشان دهند و 15 
سال گذشته اما هنوز روشن نشده مرگ خانم بوتو 
به سبب کدام یک از  این موارد سه گانه بوده است.       

آگهی ابالغ اخطاریه عدم نقل و انتقال 
پیرو آگهی ابالغ اجرائیه بشماره م الف 1431 روزنامه مورخه 9۸/05/07 منتشره در روزنامه خوش 
خبر در خصوص پرونده اجرائی کالسه 9۸01630 مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی تبریز علیه 
وراث مدیون متوفی علیرضا روایی اقدم له خانم اکرم بی مثل مشهور بدینوسیله به خانم فریده رقمی 
از وراث  بعنوان احدی  تاریخ تولد:1333/05/03 شماره ملی :1374956211  :احد  نام پدر  خلجان 
عیرضا روائی اقدم به نشانی :تبریز سه راه ابوریحان کوی ابوریحان کوچه سوم پالک 1۸ ابالغ می 
گردد در اثر در خواست بستانکار ششدانگ از پالک ثبتی 7323 فرعی از 1 اصلی بخش 10 تبریز 
متعلق به مورث شما باز داشت گردیده است . باستناد ماده ۸7 – آیین نامه اجرا هر گونه نقل و انتقال 
ملک خود داری نمائید و بدهی خودتان را اعم از اصل و حقوق دولتی به حسابداری ثبت تبریز واریز 
نمائید در غیر اینصورت عملیات اجرائی مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا پیگیری 
خواهد شد . همچنین نامبرده به استناد ماده 1۸ آیین نامه اجرا موظف میباشد نسبت به ثبت نام و در 

یافت حساب کاربری )برگ ثنا (اقدام نماید.تاریخ انتشار:1401/10/10 م الف:309۸
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز - رقیه شری زاده 

مفقودی
بنام   –  131 پراید  سواری  خودرو  سبز(  )برگ 
ایران   34 م   214 پالک   – گودرزی  صابری  افسانه 
شاسی  شماره   –  4913714 موتور  شماره   –  41
NAS411100D1273۸09  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.                   بروجرد

اصالحیه
به  مربوط   شهرداری سراب  مزایده  درآگهی   
فروش شاخه وتنه های چوب حاصل از هرس 
درختان شهر، زمان مزایده به  رأس ساعت 10 
الی 12 مورخ 1401/10/17 در محل شهرداری  

اصالح می گردد.


