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شوروی  اتحاد  حاکمیت  که  بود  اینجا  مشکل 
مانند  افرادی  که  بودن  رادیکال  و  بسته  به حدی 
همین آقای پوتین اصال موافق این قبیل اصالحات 
این  که  بودند  باور  این  بر  و  نبودند  گورباچف 
تغییر  دستخوش  را  آن ها  سیاسی  آینده  اقدامات، 
قرار می دهد و همین نگرانشان کرده بود؛ لذا در 
برابر گورباچف و بعد از آن بوریس یلتسین صف 

آرایی و ایستادگی کردند. اما دیگر دیر شده بود.
روزهایی،  چنین  در  پیش  سال  یک  و  سی 
ابرقدرت شرق سقوط کرد. در اواخر دهه ۱۹۸۰ 
شده  باز  چیز هایی  به  شوروی  مردم  چشم های 
بودند مخفی  مقامات سال ها تالش کرده  بود که 
با ممنوع کردن سفر های خارجی، انداختن  کنند؛ 
آثار  پارازیت روی رادیو های خارجی و سانسور 

ادبی و تصاویر خارجی.
با  بهبود روابط  با   درست است که گورباچف 
غرب به جنگ سرد پایان داد، اما هر قدر در سطح 
بین المللی مورد تحسین قرار می گرفت، در کشور 
خودش نامحبوب می شد. سرانجام گورباچف در 
بازداشت  ییالقی اش  خانه  در  نافرجام،  کودتایی 
شد؛ در دسامبر ۱۹۹۱ از سمت ریاست جمهوری 

استعفا داد و اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید.
استعفای  از  بعد  روز  یک   ،۱۹۹۱ دسامبر   ۲۶
گورباچف، استقالل پانزده کشور مستقل جدید به 
رسمیت شناخته شد. این کار  رسمًا به موجودیت 
و  داس  سرخ  پرچم  و  داد  پایان  شوروی  اتحاد 
قدرتمندترین  از  یکی  نماد  زمانی  که  چکش 
کشیده  پایین  کرملین  فراز  از  بود  دنیا  کشور های 

شد.
شوروی،  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  سالگرد  در 
و  دالیل  بررسی  به  زیباکالم  با صادق  گفتگو  در 

ریشه های این رخداد تاریخی پرداخته است:
زیباکالم،  خوردصادق  زمین  چگونه  ابرقدرت 
در  تهران  دانشگاه  در  سیاسی  علوم  سابق  استاد 
گفتگو با فرارو عنوان کرد: »نظام اتحاد شوروی بر 
پایه یک ایدئولوژی به نام »مارکسیست-لنینیست« 
بود.   ۱۹۱۷ اکتبر  انقالب  نتیجه  که  گرفت  شکل 
وقتی می گویند یک نظام عمیقا ایدئولوژیک بود، 
هر  در  جهان  به  نگاهش  که  است  معنی  این  به 
حوزه ای ماننده سیاست، اقتصاد، روابط بین الملل 
و... از دریچه ایدئولوژی »مارکسیست-لنینیست« 
رهبران  برای  دیگری  فکر  و  ایده  هیچ  لذا  بود؛ 

حزب کمونیست شوروی قابل پذیرش نبود.«
وی تصریح کرد: »به همین دلیل هم هر نگاه و 
انتقادی را با برچسب هایی مانند »عوامل آمریکا و 
 »Mi۶ انگلیس بودن« یا »جاسوسان سازمان سیا و
بودن، پاسخ می دادند و به شدیدترین مجازات ها 
در  می کردند.  قدرت سرکوب  تمام  با  و  محکوم 
کشته  یا  شوروی  منتقدان  و  مخالفان  همه  واقع 
شده بودند یا در زندان و اردوگاه های بازآموزی 
از  حکایت  آمار ها  برخی  حتی  می بردند.  سر  به 
منتقدان در  از مخالفان و  نفر  کشته شدن هزاران 
دوران استالین دارد که بعد از دادگاه های نمایشی 
اعدام شدند.« او تاکید کرد: »واقعیت این است که 
نظام کمونیستی شوروی هم مانند باقی نظام های 
در  موجود  واقعیت های  از  خیلی  ایدئولوژیک 
درستی  به  و  نمی دید  را  جهانی  جامعه  یا  کشور 
دوران  همان  در  نمی دادند.  تشخیص  را  آن ها 
داخل  اجتماعی  و  سیاسی  و  اقتصادی  شرایط 
آن ها  اما  بود،  عیان  کامل  اتحاد جماهیر شوروی 

نمی کردند و شاید  تحلیل  را  به درستی وضعیت 
هم اصال متوجه نمی شدند. این در حالی بود که 
عمال تمام حوزه ها را حزب کمونیست در اختیار 
رسانه ها،  امنیتی،  و  نظامی  نیروی  یعنی  داشت. 
اقتصاد و... همه در خدمت و اختیار حزب حاکم 

بودند.«
این  »البته  افزود:  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
نکته را هم اشاره کنم که در شوروی که انقالب 
رخ داد به خصوص در زمان جنگ جهانی دوم که 
تا یک مدتی  به شوروی حمله کرد،  نازی  آلمان 
شرایط واقع بینانه در این کشور به وجود آمد. اما 
بعد از آن به صورت مداوم طرفداران و اعضای 
حزب کمونیست، غرق در همین توهمات بودند. 
نسل اول ابتدا دچار ریزش شدند و کم کم مردند، 
اما نسل های بعدی که در دهه ۵۰ و ۶۰ میالدی 
شوروی  حاکمیت  به  مثبتی  نگاه  شدند،  متولد 

نداشته باشند.«
وی ادامه داد: »از سوی دیگر، شوروی در داخل 
حاکمیت هم با مشکالت اساسی اقتصادی مواجه 
حاکمیت  مدت  طی  بودن  توانسته  آن ها  بودند. 
پیشرفت های  نظامی  لحاظ  از  کمونیست  حزب 
موشک های  آخرین  حتی  باشند.  داشته  بسیاری 
بودند،   SS۲۲ به  معروف  که  آن ها  پیمای  قاره 

فوق العاده پیشرفته و دقیق بودند.
اما از طرف دیگر، آن ها حتی در تولید کاال هایی 
مانند کفش هم با مشکل مواجه بودند. به همین 
دلیل شوروی یکی از بازار های جذاب و درآمدزا 
تامین  در  حتی  آن ها  بود.  ایران  ملی  کفش  برای 
مواد غذایی مردم شوروی هم عملکرد و خروجی 
غذایی  مواد  و  مسکن  عرضه  نداشتند.  مناسبی 
کمبود های  و  گرایی  مصرف  فرهنگ  نبود.  کافی 
پیدا می کرد  افزایش  کاال های مصرفی روزبه روز 
بود،  قیمت گذاری  بدون  بازار  نظام  نتیجه  این ها 
که دله دزدی در اموال دولتی و رشد بازار سیاه را 

ترویج می داد. از طرف دیگر هر آنچه از اجزای 
اقتصاد در شوروی وجود داشت در اختیار دولت 
مدیریت  دولت  را  همه  و...  بانک ها، صنایع  بود. 

می کرد.«
زمان  که  اندازه  هر  به  »لذا  افزود:  کالم  زیبا 
می گذشت هم در داخل شوروی و هم درون باقی 
کشور های اردوگاه کمونیست مثل چک اسلواکی، 
متولد  که  نسل هایی  و...  لهستان  مجارستان، 
می شدند مانند نسل های جدید در شوروی، اصال 
نگاه مثبتی به نظام حاکم نداشتند. اما همانطور که 
عرض کردم، به دلیل اینکه قوای مسلح در اختیار 
حزب کمونیست بود، هرگاه اعتراضی رخ می داد، 
به شدیدترین شکل ممکن سرکوب می شد. آن ها 
تمام آن سال ها با قدرت و قلع و قمع مخالفان و 
معترضان توانسته بودند صدای آن ها را خفه کنند 

و به بقای خودشان ادامه دهند.«
که  همانطور  این ها  همه  »با  کرد:  تاکید  وی 
اتحاد  فروپاشی  دالیل  اعظم  بخش  یک  می دانید 
کشور  این  اقتصاد  در  ریشه  شوروی،  جماهیر 
داشت. یعنی اعتراضات از وضع اقتصادی در کنار 
اجتماعی،  و  سیاسی  و  بشری  حقوق  اعتراضات 
این کشور را به سمت فروپاشی سوق داد. اما در 
قدرت  به  که  گورباچف  میالدی   ۸۰ دهه  اوایل 
عمیق  معضالت  متوجه  اینکه  به  توجه  با  رسید 
شرایط  این  که  می دانست  و  بود  شده  شوروی 
نمی تواند تا ابد ادامه پیدا کند، دست به یک سری 
اصالحات زد. گورباچف معتقد بود که برنامه های 
پرسترویکا  اسم  به  که  او  اقتصادی  اصالحات 
معروف بود، می تواند منجر به بهبود زندگی مردم 

شوروی شود.«
»گورباچف  افزود:  سیاسی  تحلیلگر  این 
نام های  به  داشت  اصالحات  برای  برنامه  دو 
اقتصادی  بخش  در  پرسترویکا.  و  گالسنوست 
آدام  اقتصاد  از  گروباچف تالش کرد بخش هایی 

اسمیت یا همان اقتصاد آزاد را وارد اقتصاد اتحاد 
شوروی کند و در بخش سیاسی و اجتماعی هم 
مثال  عنوان  به  داد.  شوروی  مردم  به  آزادی هایی 
کنترل مطبوعات و سرکوب انتقاد از دولت همیشه 
از نظام شوروی به حساب می آمد،  بخش مهمی 
لذا گورباچف در یکی از اصالحات خود، بسیاری 
از محدودیت های نشریات را برداشت و هزاران 
حوزه  در  کرد.  آزاد  را  سیاسی  زندانیان  از  نفر 
اقتصاد هم مثال مالکیت خصوصی بر بعضی کسب 

و کار ها مجاز اعالم کرد.«
او ادامه داد: »اما مشکل اینجا بود که حاکمیت 
بودن  رادیکال  و  بسته  حدی  به  شوروی  اتحاد 
موافق  اصال  پوتین  آقای  همین  مانند  افرادی  که 
این قبیل تغییرات نبودند و بر این باور بودند که 
دستخوش  را  آن ها  سیاسی  آینده  اقدامات،  این 
بود؛  کرده  نگرانشان  همین  و  می دهد  قرار  تغییر 
بوریس  آن  از  بعد  و  گورباچف  برابر  در  لذا 
یلتسین صف آرایی و ایستادگی کردند. اما دیگر 
دیر شده بود. زیرا کشور های اروپای شرقی مثل 
به  و...  اوکراین  و  اسلواکی  چک  و  مجارستان 
عالوه جمهوری های وابسته به اتحاد شوروی مثل 
شدند  و... جدا  قزاقستان  ترکمنستان،  آذربایجان، 
و مردمان آن ها بعد از اینکه چند دهه زیر سلطه 
شوروی بودند، دیگر حاضر نبودند ارتباطی با این 
کشور داشته باشند. در نهایت هم به سقوط دیوار 

برلین و فروپاشی شوروی منجر شد.«
وی تصریح کرد: »اما این البه ال پوتین موفق شد، 
بر روی خرابه های سیاسی حزب کمونیست یک 
که  بود  این  دلیلش  کنند.  ایجاد  جدید  حکومت 
بی ثباتی و هرج و مرج، برخی سیاستمداران روس 
که  بود  انداخته  فکر  این  به  را  سنتی ها  ویژه  به 
وجود  مشکالتی  زمان شوروی  در  است  درست 
این  اما  داشت.  ثبات و قدرت وجود  اما  داشت، 
مشکل  با  را  روسیه  کل  مرج  و  هرج  و  بی ثباتی 
مواجه خواهد کرد؛ لذا به سراغ حمایت از پوتین 
رفتند که تا حدود زیادی هم گرایش های نزدیک 

به خودشان داشت.«
افراد  این  ایده  »البته  گفت:  پایان  در  زیباکالم 
بود.  شوروی  دوباره  احیای  زیادی  تاحدود 
به  همچنان  که  بودند  نسلی  همان  از  آن ها  زیرا 
کمونیست و انقالب های بلشویکی اعتقاد داشتند. 
نظام  از  مانده  باقی  پیرمرد های  آن ها  اکثر  اما 
آن  از  مردند.  مدتی  از  بعد  که  بودند  کمونیستی 
طرف پوتین هم یک تعداد از فعاالن اقتصادی را 
آزاد گذاشت که عالوه بر ثروت اندوزی خودشان، 
شرایط اقتصادی روسیه را هم بهبود دهند. اما االن 
دوباره نسل جدید روسیه که حاال در دانشگاه ها 
هستند و قشر روشنفکر تشکیل می دهند، مخالفان 
هم  پوتین  و  هستند  روسیه  فعلی  جمهور  رئیس 
در  را  خود  جدی  مخالفان  که  است  داده  نشان 
برمی دارد؛  راه خود  از سر  به یک شکلی  نهایت 
باز هم همان  نظر سیاسی  از  نظر می رسد  به  لذا 

اتفاقات دوران شوروی در حال تکرار است.«

کره شمالی ۳ موشک بالستیک آزمایش کرد دالیل فروپاشی شوروی 

موشک ابر قدرت چگونه زمین خورد! سه  شلیک  از  جنوبی  کره  ارتش 
بالستیک کوتاه برد از سوی کره شمالی به سمت 

دریای ژاپن خبر داد.
به گزارش از خبرگزاری یونهاپ، ستاد مشترک 
ارتش کره جنوبی در بیانیه ای قبل از اعالم شلیک 
گفته  شمالی  کره  از سوی  بالستیک  موشک  سه 
بالستیک  موشک  یک  شنبه  شمالی،  کره  بود، 
)دریای  شرقی  دریای  سمت  به  را  نامشخص 

ژاپن( شلیک کرده است.
به موازات اعالمیه ارتش کره جنوبی، رسانه های 
موشک  دو  شمالی  کره  کردند،  اعالم  نیز  ژاپنی 
شلیک کرد که هر دو در خارج از منطقه اقتصادی 
ژاپن سقوط کردند.خبرگزاری کیودو ژاپن به نقل 
از منابع شلیک دو موشک کره شمالی و اصابت 
تایید  را  ژاپن  اقتصادی  منطقه  از  خارج  به  آنها 
بود،  گفته  جمعه  ژاپن  ساحلی  گارد  کرد.نیروی 
سمت  به  را  نامشخص  شیء  یک  شمالی  کره 

موشک  احتماال  که  کرده  شلیک  ژاپن  دریای 
بالستیک باشد.

براساس خبرگزاری کیودو، به کشتی ها در دریا 
هشدار داده شده به جسمی که در نزدیکی شان در 

آب سقوط می کند، نزدیک نشوند.
این شلیک موشکی جدید کره شمالی پس از 
آن است که کره جنوبی اعالم کرد، یک آزمایش 
فضا  به  تجهیزات  پرتاب  برای  موشکی  موفق 
جمع آوری  توانمندی های  تقویت  چارچوب  در 

اطالعات و نظارت در فضا داشته است.
کره شمالی ۲۳ دسامبر نیز دو موشک بالستیک 
کوتاه برد به سمت دریای ژاپن شلیک کرد. این 
کمتر از یک هفته پس از شلیک دو موشک میان 

برد بود.
کره شمالی عمال از ابتدای ۲۰۲۲ ده ها موشک 
را شلیک کرده است از جمله یک موشک قاره 

پیما را در نوامبر آزمایش کرد.

۳

حمله راکتی شدید به پایگاه آمریکا
 در شرق سوریه

نخست وزیر سابق عراق پس از دو ماه سکوت 
به  پاسخ  و  خود  سکوت  شکستن  به  ناگزیر 
اتهامات مطرح شده علیه خود و عملکرد دولت 
رد  با  بیانیه  این  در  الکاظمی  شد.  امرش  تحت 
نقش  و  دولتش  کابینه  علیه  شده  مطرح  اتهامات 
آن در کاهش ارزش پول عراق به پرونده اختالس 
موسوم به »سرقت قرن« اشاره کرد و گفت: کمیته 
مبارزه با فساد در پاسخ به مطالبات مردمی تشکیل 
شد و تمامی احکام بازداشتی که انجام داد با دستور 
قضایی بود و این کمیته در مهار فساد گسترده در 

نهاد های دولتی به موفقیت دست یافت.
مصطفی  االوسط،  الشرق  روزنامه  نوشته  به 
الکاظمی، نخست وزیر سابق عراق در بیانیه ای پس 
از مطرح شدن اتهامات علیه خود درباره فساد و 
تاثیر سیاست های کابینه وی بر کاهش ارزش دینار 

عراق از عملکرد دولتش دفاع کرد.
الکاظمی در این بیانیه با رد اتهامات مطرح شده 
ارزش  کابینه دولتش و نقش آن در کاهش  علیه 
پول عراق به پرونده اختالس موسوم به »سرقت 
فساد  با  مبارزه  »کمیته  گفت:  و  کرد  اشاره  قرن« 
در پاسخ به مطالبات مردمی تشکیل شد و تمامی 
احکام بازداشتی که انجام داد با دستور قضایی بود 
نهادهای  در  گسترده  فساد  مهار  در  کمیته  این  و 

دولتی به موفقیت دست یافت.
تحت  کمیته  این  است:  آمده  بیانیه  این  در 

نظارت مستمر نهادهای نظارتی ذیربط قرار داشت 
آن  کار  از  مفصلی  گزارش  عراق  کل  دادستان  و 
به  را  کمیته  این  تعهد  و  منتشر   ۲۰۲۱ سال  در 

استانداردهای بین المللی حقوق بشر تایید کرد.
ادعاها  برخی  که  کرد  اظهار  ادامه  در  الکاظمی 
کمیته  توسط  گرفته  صورت  نقض های  بر  مبنی 
مستلزم  وی  توسط  شده  تشکیل  فساد  با  مبارزه 

شواهد قانونی معتبر است.
وی در پاسخ به صحبت های مطرح شده درباره 
تخلفات مالی در دوران نخست وزیری خود نیز 
گفت: ما در زمان ریاست دولت رسماً تخلفات را 
افشا کردیم و کمیته های تحقیقات را در این راستا 
تشکیل دادیم و مدارکی به مراجع قضایی ذیربط 
ارائه شد و آنها نیز احکام مفسدان را صادر کردند.
وی در ادامه خواستار ادامه تحقیقات و پیگیری 
این پرونده تا پایان و افشای حقیقت برای افکار 
بخش  در  عراق  سابق  وزیر  شد.نخست  عمومی 
دیگری از اظهاراتش با اشاره به افزایش نرخ دالر 
در عراق طی روزهای اخیر اتهامات مطرح شده 
علیه خود در این باره را رد و این اتهامات را فاقد 
اعتبار و به دور از حقیقت ارزیابی کرد.الکاظمی 
در پایان بیانیه خود از مقامات عراق خواست تا 
ثبات نرخ ارز را حفظ و برداشت های مالی قابل 
توجه را کنترل کنند، سطح تورم را کاهش دهند 
و از قاچاق ارز به خارج از عراق جلوگیری کنند.

الکاظمی بعد از ۲ ماه سکوتش را شکست

نیروهای آمریکایی مستقر در بزرگترین میادین 
راکتی  حمله  هدف  مورد  سوریه  شرق  در  نفتی 
نوع  در  حمالت  شدیدترین  که  گرفتند  قرار 
خود بوده است و احتمال زخمی شدن نیروهای 

آمریکایی وجود دارد.
به گزارش از اسپوتنیک، منابع خبری و محلی 
در سوریه از حمله راکتی شدید به پایگاه آمریکا 
در شرق سوریه و احتمال زخمی شدن نیروهای 

آمریکایی خبر دادند.
پایگاه آمریکا در میدان نفتی العمر در دیرالزور 
در شرق سوریه هدف حمله راکتی که در نوع خود 

شدیدترین حمله به شمار می رود، قرار گرفت.
از  پایگاه  این  نیوز،  ایست  میدل  گزارش  به 
شدید  راکتی  حمله  هدف  ناشناسی  عامل  سوی 

قرار گرفت.
منابع محلید که صدای انفجارهای شدیدی در 
سراسر منطقه شنیده شد و پس از آن جنگنده ها 
پرواز  به  منطقه  آسمان  در  آمریکا  بالگردهای  و 
این  در  که  کردند  تاکید  مذکور  آمدند.منابع  در 
قرار  هدف  آمریکایی  سربازان  خوابگاه  حمله 
گرفته است.این منابع ضمن اعالم احتمال زخمی 
شدن نیروهای آمریکایی در این حمله، به ورود 
اشاره  پایگاه  این  درون  به  اورژانس  خودروهای 
کردند. آنها همچنین اشاره کردند تمامی راه های 
نیروهای شبه  نفتی از سوی  این میدان  به  منتهی 
سوریه  نیروهای  و  آمریکا  حمایت  مورد  نظامی 
جدید  حمله  وقوع  ترس  از  دموکراتیک)قسد( 

دیگر بسته شدند.

اعمال فشار جدید انگلیس بر علیه ایران 
ادعاهای  برخی  تکرار  با  انگلیس  خارجه  وزیر 
نه در حرف،  اعالم کرد که کشورش  ضدایرانی، 
ادامه  ایران  علیه  فشار  اعمال  به  عمل،  در  بلکه 

می دهد.
»جیمز کلورلی« وزیر خارجه انگلیس در توییتی 
انگلیس  اقدام های ضدایرانی غرب و  به  اشاره  با 
نوشت که در مورد ایران، ما باید با عمل - نه فقط 
با حرف - رهبری کنیم. از زمان آغاز اعتراض ها  
از  ایران را  ۴۷ شخص حقیقی را تحریم کردیم، 
کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل اخراج کردیم 

و به تحریم کامل سپاه ادامه می دهیم.
این  که  افزود  خود  ادعاهای  ادامه  در  کلورلی 
اقدام ها تا زمان پاسخگو کردن ایران ادامه خواهد 

داشت. 
سپاه  کلیت  تحریم  از  نیز  قبل  روز  چند  وی 
»صدور  عوامل  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
پهپادهای ایرانی به روسیه برای هدف قرار دادن 

غیرنظامیان اوکراینی«، خبر داده بود. 
صفحه  در  شده  منتشر  ویدئوی  یک  در  وی 
توئیترش به مناسبت صد روزگی تصدی وزارت 
»کلیت  کشورش  که  کرد  اعالم  انگلیس،  خارجه 
و  اشخاص  و  کرده  تحریم  را  پاسداران  سپاه 
تأمین  پهپاد  روسیه  برای  که  را  شرکت هایی 

می کنند، به فهرست سیاه وارد کرده است«.
این در حالی است که ایران بارها ارسال پهپاد به 

روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب 
کرده است. 

به  اشاره  با  نیز  آن  از  قبل  روز  چند  کلورلیی 
گذشت سه ماه از آغاز ناآرامی ها در ایران، اعالم 
کرد که لندن طی این مدت اقدام به تحریم بیش از 

۴۰ مقام این کشور کرده است.
وی در پیامی توئیتری نوشت که در مجموع طی 
این سه ماه، بیش از ۳۰۰ فرد و نهاد از جمله سپاه 

پاسداران را به طور کامل تحریم کرده ایم
از جمله افراد تحریم شده توسط انگلیس می توان 

به اشخاص حقیقی زیر اشاره کرد: 
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات

دیواندره  انتظامی  نیروی  فرمانده  عبدی،  عباس 
استان کردستان

بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  آقایی،  مرتضی 
سپاه کردستان

استان  انتظامی  فرمانده  امان اللهی،  منوچهر 
چهارمحال و بختیاری

غالمحسین محمدی اصل، فرمانده سپاه حضرت 
عباس استان اردبیل

علی آزادی، فرمانده انتظامی استان کردستان
حسن حسن زاده، فرمانده سپاه محمد رسول اهلل 

تهران
بیت المقدس  سپاه  فرمانده  حسینی،  صادق 

کردستان

آذربایجان  انتظامی  فرمانده  جهانبخش،  رحیم 
غربی

و  سیستان  استاندار  خیابانی،  مدرس  حسین 
بلوچستان

اسماعیل زارعی کوشا، استاندار کردستان
فضای  )پلیس  فتا  پلیس  رئیس  مجید،  وحید 

تولید و تبادل اطالعات(
عزیزاهلل ملکی، فرمانده انتظامی گیالن

سازمان  هماهنگ کننده  معاون  معروفی،  حسین 
بسیج مستضعفین

انتظامی استان  مرتضی میرزایی، فرمانده نیروی 
مازندران

استان  انتظامی  فرمانده  محمدیان،  عباس علی 
البرز

شهرستان  انتظامی  فرمانده  مرادی،  علی رضا 
سنندج

حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران
حسین رجب پور، فرمانده سپاه شهرستان بیجار
محمود سعادتی، فرمانده انتظامی سابق زاهدان
سیدعلی صفری، فرمانده نیروی انتظامی سقز

استان  سلمان  سپاه  فرمانده  شفاهی،  احمد 
سیستان و بلوچستان

حسن شیخ نژاد، فرمانده نیروی انتظامی ارومیه
احمد طاهری، فرمانده انتظامی سابق سیستان و 

بلوچستان

آگهی فقدان سند مالکیت
با ارائه دو برگ  آقای بشیر نازی فرزند عزت اهلل بشماره ملی ۲۰۲۰۴۱۱۶۷۹ متولد ۱۳۷۲ مالک 
شهادت شهود مصدق، مدعی شده که سند مالکیت مقدار ۲۷۰۹۰ سهم مشاع از ۶۷۷۲۵ سهم عرصه 
یکبابخانه به مساحت ۶۷۷.۲۵ متر مربع به پالک ۲۶۲۲۵ فرعی از ۸۲۱ فرعی از ۱- اصلی بخش ۱۰ 
ناحیه دو حوزه ثبتی گنبدکاووس به شماره الکترونیکی ۱۴۰۱۲۰۳۱۲۰۰۴۰۰۱۷۸۹ بشماره سند چاپی 
۲۸۴۹۵۲ سری ب سال ۰۰ در حین جابجائی منزل مفقود گردیده است، و لذا تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت را از این اداره نموده است. برابر تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می گردد و هر کس مدعی وجود سند مالکیت یا سند 
معامله نزد خود باشد ظرف ۱۰ )ده( روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه مستندات به این اداره ارائه 
نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد./. م.الف ۱۰۴۱۴

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان سند مالکیت
ارائه  با  مالک   ۱۳۵۸ متولد   ۶۲۴۹۳۷۱۱۹۲ ملی  بشماره  محمد  گل  فرزند  زهروزائی  رحیم  آقای 
دو برگ شهادت شهود مصدق، مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه 
آپارتمان مسکونی به مساحت ۷۵.۶۳ متر مربع به پالک ۴۶۶۰۶ فرعی از ۳۵۱۸۴ فرعی از ۱- اصلی 
واقع در بخش ۱۰ ناحیه یک حوزه ثبتی گنبدکاووس قطعه ۲ تفکیک واقع در طبقه اول بشماره ثبت 
۱۰۵۵۴۸ صفحه ۱۹۹ جلد ۵۷۳ بشماره سند چاپی ۳۵۹۹۳۵ سری د سال ۹۱ ثبت و صادر گردیده 
و برابر سند رهنی شماره ۳۸۵۵۸- ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ تنظیمی دفترخانه شماره ۱۰۸ گنبدکاووس در رهن 
بانک مسکن شعبه فردوسی گنبدکاووس قرار گرفته است و دارای یک مورد محدودیت: بازداشت 
دائم بموجب دستور شماره ۹۷۲۸۷۷ موخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ صادره از قاضی محترم اجرای احکام مدنی 
شورای حل اختالف گنبدکاووس در قبال مبلغ ۱۳۲۹۲۳۴۰ ریال می باشد. بعلت اسباب کشی مفقود 
گردیده است، و لذا تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده است. برابر تبصره یک 
اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می گردد و 
هر کس مدعی وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود باشد ظرف ۱۰ )ده( روز مدارک اعتراض 
را ضمن ارائه مستندات به این اداره ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر 

مقررات اقدام خواهد شد./. م.الف ۱۰۴۱۱
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

جریمه ۴ میلیون دالری 
شرکت دانمارکی بخاطر 

نقض تحریم  ایران
فصل  و  حل  برای  دانماکی  شرکت  یک 
چند  تحریم های  نقض  خصوص  در  ادعاها 
جریمه  پرداخت  با  ایران  جمله  از  کشور 

موافقت کرده است.
چند  شرکت  داده اند  گزارش  خبری  منابع 
ملیتی »دانفوس ای/اس« با وزارت خزانه داری 
با  ارتباط  در  جریمه  پرداخت  برای  آمریکا 
دست  توافق  به  ضدایرانی  تحریم های  نقض 

پیدا کرده است.
شرکت  این  داده اند  گزارش  خبری  منابع 
نقض  مورد   ۲۲۵ به  شدن  متهم  به  توجه  با 
با  سودان  و  سوریه  ایران،  علیه  تحریم ها 
کرده  موافقت  دالر   ۴۳۷۹۸۱۰ مبلغ  پرداخت 

است.
از  یکی  می کند  ادعا  آمریکا  دولت 
شرکت های تابعه دانفوس بین سال های ۲۰۱۳ 
در  مشتری ها  برخی  مالی  مبادالت   ۲۰۱۷ تا 

ایران، سوریه و سودان را تسهیل کرده است.
ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
راستای  در  آمریکا  مختلف  دولت های 
اسالمی  جمهوری  علیه  خود  خصمانه  اهداف 
تحریم هایی را به بهانه های مختلف وضع کرده 
و جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده اند. 
شرکت های  و  آمریکایی  شرکت های  واشنگتن 
به  یا اشخاص را  ثالث و  مستقر در کشورهای 

تبعیت از این تحریم ها ملزم می کند.

رزمایش مشترک نیروهای دریایی پاکستان و ترکیه
کشتی نیروی دریایی ترکیه با هدف 
صلح  حفظ  برای  مشارکت  آنچه 
در  شده،  عنوان  منطقه ای  امنیت  و 
دریایی  نیروی  با  مشترک  رزمایش 
دریای  شمالی  آب های  در  پاکستان، 

عرب شرکت کرد.
در  آنکارا  و  اسالم آباد  مناسبات 
دریایی  جمله  از  دفاعی  حوزه های 
طی سال های اخیر رشد قابل توجهی 
پاکستان  وزیر  نخست  است.  داشته 

سفر  هدف  با  امسال  آذرماه  اوایل 
مناسبات  تقویت  ترکیه،  به  رسمی 
دفاعی و اقتصادی دو کشور بررسی 
جدید  ناوچه  سومین  همچنین  شد. 
نیروی  برای  ترکیه  ساخت  جنگی 
دو  با حضور سران  پاکستان  دریایی 
عمومی  روابط  شد.  رونمایی  کشور 
جمعه  روز  پاکستان  دریایی  نیروی 
اعالم کرد: کادر کشتی نیروی دریایی 
ترکیه در بازدید چند روزه از سواحل 

پاکستان، در رزمایش دریایی مشترک 
موسوم به "تورگوتراس-۷" با نیروی 

دریایی کشور میزبان شرکت کرد.
دریایی  رزمایش  این  از  هدف 
مشترک شامل بخش های دریانوردی 
و جنگی، تقویت همکای های دریایی 
- دفاعی میان دو کشور و تالش برای 
اطمینان از فضای امن و سازگار در 
دریا نیز حفظ صلح و امنیت منطقه ای 
نیروی  است.اعضای  شده  اعالم 

دریایی ترکیه با مقامات ارشد نیروی 
طرفین  و  دیدار  پاکستان  دریایی 
همکاری های  گسترش  راه های 
نظامی و دفاعی فیما بین را در جریان 
برگزاری این رزمایش بررسی کردند.

ترکیه  با  نزدیکی  روابط  پاکستان 
در  کشور  دو  همکاری های  و  دارد 
و  امنیتی  نظامی،  سیاسی،  حوزه های 
همچنین دریایی همواره مورد توجه 

دو طرف قرار دارد.

آگهی مفقودی
   ARIO AT : اصل برگ سبز )سند مالکیت وسیله نقلیه(   ، متعلق به خودروی سواری   ، سیستم :  سایپا  ، تیپ
،   مدل:    ۱۳۹۷،   به رنگ : سفید - روغنی ،   به شماره موتور : TNN۴G۱۶A/J۰۰۷۳۶۴۴  ، شماره شاسی:  
NAS۳۲۱۲۰۰J۴۹۲۱۳۵۷ ، شناسه VIN: NAS۳۲۱۲۰۰J۴۹۲۱۳۵۷  ، شماره انتظامی :   ایران ۳۰ – ۳۵۵ ب 

۱۱، مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.                                                                 
 مرند

مفقودی
سبز(   )برگ  نقلیه  وسیله  مالکیت  سند 
 CHERY سیستم   - سواری  خودروی 
به   ۱۳۹۷ مدل   AT-۷  TIGGO تیپ  
موتور  شماره  به  متالیک  مسی  رنگ 
شماره   MVME۴T۱۵BADJ۰۰۳۵۷۴۷
شماره  به   NATGBACR۳J۱۰۰۱۶۳۸ بدنه 
کاکا  به  متعلق   ۸۸ ۶۹-۹۸۸و  ایران    پالک 
ملی  به شماره  قلیچ  امان  فرزند  نژاد  دوجی 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   ۲۰۳۰۲۵۶۶۴۱

اعتبار ساقط می باشد.
گنبدکاووس


