
شنبه 1 بهمن  1۴01     شماره  ۴۶۵۷     سال بیست و پنجم
بین الملل

 مدتی است مذاکرات احیای برجام متوقف شده 
و به نظر می رسد که اروپا بیش از هر زمانی برای 
با  این،  بر  افزون  است.  بی انگیزه  برجام  احیای 
افزایش هجمه های بین المللی علیه ایران و ادعای 
استفاده روسیه از پهپاد های ایرانی، تنش در روابط 
ایران و غرب اوج گرفته است. از سوی دیگر، ند 
به  نیز  آمریکا  خارجۀ  وزارت  سخنگوی  پرایس 
صورت رسمی اعالم کرده که برجام از دستورکار 

کاخ سفید خارج شده است.
و  ایران  میان  شکاف ها  افزایش  موازات  در   
غرب، بیش از هر زمان دیگری نگاه ها به چین و 
روسیه دوخته شده بود. در این میان، آن چه که در 
چند وقت اخیر شاهد بوده ایم، هم نوایی شی جین 
به  سفر  جریان  در  ضدایرانی  مواضع  با  پینگ 
عربستان سعودی و سکوت محسوس این کشور 
سوالی  تفاسیر،  این  است.با  بوده  برجام  قبال  در 
که مطرح می شود این است که چرا چین درباره 
برای  راهکاری  و  کرده  سکوت  برجام  احیای 
خروج از بن بست کنونی ارائه نمی کند؟ آیا پکن 
به نوعی راهبرد همراهی با مواضع آمریکا و اروپا 
را در پیش گرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش 
پیشین  رئیس  پیشه،  فالحت  با حشمت اهلل  فرارو 

کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتگو داشته است.
فالحت پیشه درباره چرایی رفتار چین در قبال 
احیای برجام به فرارو گفت: »روابط بین الملل با 
روابط و رفاقت های فردی متفاوت است. اینگونه 
ساکت  چین  چرا  که  کند  گالیه  ایران  که  نیست 
انجام می دهد.  بازی سیاسی  یا چرا روسیه  است 
را  خودشان  منافع  بازیگران  الملل  بین  دنیای  در 
پیش می برند در واقع دلیل سکوت چین رضایت 

از وضع موجود است.«
را  برجام  احیای  از عدم  اول  »بهره ی  افزود:  او 
قدرت  تحریم  شرایط  در  توانست  و  برد  روسیه 
از  نیز  چین  کند.  حفظ  انرژی  بازار  در  را  خود 
این مسئله بهره ی دوم را برد؛ این کشور به عنوان 
و  ایران  نفت  دنیا  در  انرژی  واردکننده  بزرگترین 
با میلیارد ها دالر تخفیف می خرد. پس  روسیه را 
طبیعی است که رفتار های چین ناشی از رضایت 
هم  روسیه  مقامات  نقیض  و  ضد  سخنان  باشد. 
ناشی از رضایت آن ها از وضع موجود است؛ در 
برجام  احیای  عدم  بازنده  بزرگترین  ایران  واقع 
است.انتظار اینکه چین بخاطر ایران بخواهد موضع 
گیری کند و به این دلیل برای خود دشمن سازی 
کنند بیهوده است؛ بنابراین چین هرگز چنین کاری 
را انجام نخواهد داد، زیرا قصد آن ها پیش بردن 

اهداف خودشان است.«
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  پیشین  رئیس 
المللی کشور هایی که مثل  گفت: »در عرصه بین 
ایران از شرایط استفاده نمی کنند باید عواقبش را 
کشور ها  این  که  کاری  تنها  واقع  در  بپذیرند  هم 
می توانند انجام دهند انتقاد است. معتقدم که این 
انتظارات ناشی از رو دست خوردن سیاستمداران 

ایران از شرایط بین المللی و بازیگران بین المللی 
است.«

فالحت پیشه با بیان اینکه چین و آمریکا چالشی 
»چالش  کرد:  اظهار  دارند،  هژمونی  عنوان  تحت 
هژمونی بین قدرت هایی شکل می گیرد که داعیه 
ابرقدرتی دارند. چین و آمریکا در زمینه اقتصادی 
زمینه های  در  نیز  آمریکا  و  روسیه  سیاسی،  و 

بنابراین  دارند؛  را  چالش  این  نظامی  و  سیاسی 
حتی اگر روزی منافع هژمونیک آن ها ایجاب کند 
حاضر خواهند شد علیه ایران رای بدهند. به رقم 
اینکه آمریکا و چین بار ها دچار چالش می شوند، 
ولی هیچگاه سطح مناسبات اقتصادی آن ها دچار 
نواسان جدی نمی شود. حتی در زمان ترامپ هم 
که اوج تخریب روابط دو کشور را شاهد بودیم 
و  گرفت  شکل  اقتصادی  مناسبات  این  هم  باز 
روسای جمهور دو کشور حاضر شدند به خاطر 

منافع خود با هم مذاکره کنند.«
و  عربستان  روابط  شدن  نزدیک  ادامه  در  او 
ناشی  »این موضع  ارزیابی کرد و گفت:  را  چین 
از جایگاهی است که به تدریج کشوری مثل چین 
برای خودش در عرصه ی بین المللی ایجاد کرده؛ 
دشمن  عنوان  به  را  کشوری  هیچ  عمل  در  چین 
خود معرفی نکرده است. راهبرد توسعه مسالمت 
آمیز چین از دهه شصت میالدی به این سو راهبرد 
هسته ای این کشور شد. این کشور برای خود در 
عرصه ی بین المللی رقیب تعریف کرد، اما دشمن 
تحت  مفهمومی  هم  اقتصادی  عرصه ی  در  نه، 

وقتی  واقع  در  گذاشت.  کنار  را  دشمنی  عنوان 
آن ها  بیاید  میان  به  چینی ها  اقتصادی  منافع  پای 
نه دوستی می شناسند و نه دشمنی.چین به خاطر 
به  زد  دور  را  ایران  بار ها  خود  اقتصادی  منافع 
همین میزان وقتی پای منافع اقتصادی اش به میان 
آمد هیچ وقت حاضر نشد پای آن چه که ایرانی ها 
مسئوالن  بماند.  می خوانند،  راهبردی  رابطه ی 

دیپلماسی ایران همواره از مواضع دیگر کشور ها 
گالیه می کنند، اما گالیه اصلی را باید از خودشان 
عرصه ی  افتاده  پا  پیش  کامال  آن ها  باشند؛  داشته 
بین  عرصه ی  کرده اند.  ارزیابی  را  المللی  بین 
المللی بسیار پیچیده است و تنها کشور هایی در آن 
موفق هستند که طبق منافع ملی خود بازی کنند. 
سیاست  که  است  این  افتاده  ایران  در  که  اتفاقی 
هزینه ساز شده،  سیاستی  به  تبدیل  ایران  خارجی 
اما سیاست خارجی کشوری مثل چین منافع ساز 
است. این فرق اساسی دو کشور است وقتی منافع 
ملی کشور را منفعت ساز تعریف کنیم آن موقع 
ایران می تواند در جایگاه برتر قرار بگیرد. ایران در 
به خاطر هر  است  سیاست خارجی خود حاضر 
بازیگری هزینه بدهد و این رویکرد مشکل ساز 
است.«رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس 
به  نیستند  حاضر  حتی  چینی ها  واقع  »در  افزود: 
خاطر عربستان ایران را دور بزنند آن ها بر اساس 
نقشه ی راهی که دنبال می کنند پیش می روند. طبق 
این نقشه چین تا سال ۲۰۴۵ میالدی باید در میان 
قدرتمند ترین کشور ها قرار بگیرد. طبق نقشه ی راه 

چینی ها کشور ها درجه بندی می شوند و به میزان 
اهمیتی که دارند با آن ها مناسبات شکل می گیرد. 
در شرایط کنونی نگاه چین به ایران شبیه نگاهی 
است که پیش از این روسیه به ایران داشت. چین 
هجمه ی  برابر  در  خاکریزی  را  ایران  روسیه  و 
جنگ سرد اروپا و آمریکا می دانند. آن ها می دانند 
که اگر دغدغه ایران برای آمریکا حل شود خیلی 
آن ها  با  غرب  و  آمریکا  هژمونیک  چالش  زود 

جدی خواهد شد.«
او ادامه داد: »اگر توافق برجام شکل می گرفت و 
ایران از حوزه ی دغدغه ی غربی ها خارج می شد، 
چالش هژمونیک آمریکا با چین و روسیه به سرعت 
برجام  احیای  برای  چینی ها  می شد. سکوت  آغاز 
ناشی از رضایت آن ها است، زیرا چالش هژمونیک 
به  این چالش  هرچه  می اندازد؛  تاخیر  به  را  آن ها 
تاخیر بیافتد به نفع آن ها است.این کشور از سال 
سال  ده  طول  در  یعنی  میالدی   ۲۰۱۱ تا   ۲۰۰۱
تریلون دالر  آمریکا شش  جنگ های خاورمیانه ای 
سود اقتصادی بیشتری نسبت به آمریکا برده و در 
همین زمان به بدهی های آمریکا اضافه شد. عطف 
حیاتی دوم برای چینی ها عصر چالش ایران است؛ 
آن ها دوست دارند این چالش ادامه یابد؛ لذا نکته ی 
جالب این است که در زمانی که احیای برجام به بن 
بست رسید تنها کشوری که هیچ وقت هیچ طرح 

ابتکاری ارائه نداد چین بود.«
دیپلماسی  دستگاه  اینکه  درباره  پیشه  فالحت 
ایران باید چه رویکردی را در پیش بگیرد نیز گفت: 
محور  سخنرانی  ایران  خارجی  سیاست  »دستگاه 
است، اما باید استراتژی محور شود، استراتژی قابل 
در  که  است  جایی  سخنرانی  ولی  است،  ارزیابی 
آن شعار داده می شود و شعار ها هم قابل تحریف 
سیاست  در  سخنرانی  با  کشوری  هیچ  هستند. 
خارجی نتیجه نگرفته، برای همین دیده می شود که 
دیپلمات های ایران به جای آنکه راهبرد و استراتژی 
می کنند.  مطرح  ادعا  و  سخنرانی  کنند  طراحی 
اروپا و... که خیلی  ادعا هایی مثل زمستان سخت 
زود بی فایده بودن آن ها برای منافع ملی مشخص 
شد.کشور نیازمند راهبرد است. راهبرد نیز نیازمند 
منافع  براساس  که  استراتژی ای  است.  استراتژی 
ملی شکل بگیرد. وقتی که منافع ملی مشخص شد 
سیاست خارجی کشور باید در آن مسیر گام بردارد. 
در شرایط کنونی کشور باید زندگی بدون برجام 
را تمرین کند. هر چه ایران خودش را بی نیاز از 
احیای برجام نشان دهد خیلی سریع تر کشور های 
غربی به سمت احیای برجام پیش خواهند رفت.«

عادل الجبیر:
ایران بزرگترین بازنده برجام ایران موظف است از برنامه هسته ای خود دست بردارد

وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی چینی ها نه دوست می شناسند و نه دشمن
پس از این ادعا کرد در صورتی که تهران رفتار 
تا روابط  خود را تغییر دهد، ریاض آماده است 
امور  در  مشاور  بخشد.وزیر  بهبود  را  تهران  با 
خارجه عربستان سعودی پس از این ادعا کرد در 
صورتی که تهران رفتار خود را تغییر دهد، ریاض 

آماده است تا روابط با تهران را بهبود بخشد.
وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی 
در اظهاراتی ادعاهایی را علیه ایران مطرح کرده 

است.
خارجه  امور  در  مشاور  وزیر  الجبیر  عادل 
مجمع  در  چهارشنبه  روز  سعودی  عربستان 
جهانی اقتصاد در داووس در اظهاراتی اعا کرد: 
ناقض  که  را  خود  هسته ای  برنامه  باید  ایران 

توافق های بین المللی است، کنار بگذارد.
وی با ادعاهایی گفت: معتقدم که ایران موظف 
است از برنامه هسته ای خود دست بردارد. ایران 
باید مفاد آژانس بین المللی انرژی اتمی را رعایت 
کند و اگر این کشور بخواهد عضوی از جامعه 
بین المللی باشد باید به قوانین بین المللی و نظم 

جهانی احترام بگذارد.
وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی 
پس از این ادعا کرد در صورتی که تهران رفتار 
خود را تغییر دهد، ریاض آماده است تا روابط با 

تهران را بهبود بخشد.
خود  جویانه  مداخله  اظهارات  تداوم  در  وی 
ایران  سیاست های  و  اقدامات  که  گفت:معتقدیم 
در  کشور  این  از  آماده ایم  ما  شود.  تعدیل  باید 
جامعه ملت ها استقبال کنیم و اگر تهران نیز مایل 
به چنین کاری باشد، ما آماده ایم به عنوان یک 

همسایه خوب با آن روابط داشته باشیم.
باید به قوانین بین  الجبیر مدعی شد: کشورها 
امور داخلی سایر  المللی، اصل عدم مداخله در 
کشورها پایبند باشند و به همسایگان خوب تبدیل 
فعالیت های  لفاظی در خصوص  بر  شوند.الجبیر 
هسته ای ایران ، از نفوذ ایران در منطقه و حمایت 
تهران از متحدان خود مانند حزب اهلل لبنان ابراز 

نگرانی کرد.
درباره  ادعاهایی  همچنین  سعودی  مقام  این 

کمک ایران به حوثی ها در یمن مطرح کرد.
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 پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای از اتحادیه 
اروپا و کشورهای عضو خواست تا سپاه پاسداران 
را در فهرست "سازمان های تروریستی" طبقه بندی 
برای  را  راه  اما  نیست  الزام آور  رأی  این  کنند. 

تصمیم نهایی در این مورد هموار می کند.
چارلی وایمرز، نماینده سوئدی پارلمان اروپا  با 
انتشار یک توییت از رأی مثبت پارلمان اروپا به 
قطعنامه قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در فهرست "سازمان های تروریستی" اتحادیه اروپا 
خبر داد.این قطعنامه با رأی مثبت ۵۹۸ نماینده در 
به  ممتنع  رأی   ۳۱ و  مخالف  رأی   ۹ تنها  برابر 

تصویب رسید.
این رأی الزام آور نیست ولی راه را برای نهایی 

کردن تصمیم قرار دادن سپاه در لیست تروریستی 
اتحادیه اروپا که باید در شورای اروپا گرفته شود، 

هموار می کند.
اتحادیه  کمیسیون  رئیس  الین،  در  فن  اورزوال 
اروپا روز سه شنبه در حاشیه نشست مجمع جهانی 
به خبرنگاران گفت:   داووس سوئیس  در  اقتصاد 
»ما واقعا به دنبال دور جدیدی از تحریم ها هستیم 
و من از قرار دادن سپاه در لیست تروریستی نیز 
این  وزیر  چند  که  شنیده ام  من  می کنم.  حمایت 
درخواست را دارند و فکر می کنم حق با آنهاست.«
چهارم  دور  بررسی  حال  در  اروپا  اتحادیه 
تحریم ها علیه تهران به دلیل سرکوب ها و ارسال 

تسلیحات به روسیه است.

گروسی: امیدوارم به ایران سفر کنم
 مسائل حقوق بشری ارتباطی به مذاکرات هسته ای ندارد

 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت 
وگو با شبکه خبری سی ان ان با اعالم نگرانی از 
مذاکرات  روند  بر  غیرهسته ای  مسائل  منفی  تاثیر 
برجامی، ابراز امیدواری کرد که با سفر به تهران 

روابط دوجانبه را از نو تنظیم کند.
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  گروسی  رافائل   
و  آمریکایی  های  مقام  اخیر  موضع گیری های 
اتحادیه اروپا که به بهانه وقایع اخیر ایران مذاکره 
بر سر توافق هسته ای را کنار گذاشته اند، گفت: 
مسئله در اینجا منع اشاعه تسلیحات هسته ای و 
ایران  در  ای  هسته  برنامه  که  است  این  تضمین 
برای دستیابی به اهداف صلح آمیز باقی بماند. البته 

فراموش نکنیم که ایران سالح هسته ای ندارد.
بشر  حقوق  مانند  دیگر  مسائل  افزود:  گروسی 
ما  البته  نیست.  من  وظایف  جزو  دیگر  موارد  و 
مسائل(  )این  هستیم.  موضوع  این  نگران  خیلی 
ممکن است مانع دستیابی به یک راه حل سیاسی 
روند  این  در  اما  شوند.  ای(  هسته  )موضوع  در 
مشابه،  شرایط  ایران،  هسته ای  مذاکرات  طوالنی 
دشوارتر یا آسان  تر را دیده ایم. بنابراین، من انتظار 
های  مقام  سوی  از  بهتری  تعامل  شاهد  که  دارم 
است.  بوده  دشوار  گذشته  ماه  چند  باشم.  ایرانی 
دریافت  ایران  از  را  انتظارمان  مورد  پاسخ های  ما 

و  کنم  سفر  ایران  به  بتوانم  امیدوارم  نکرده ایم. 
رابطه مبتنی بر اعتماد را که در این برهه زمانی رو 

به تزلزل است، از نو تنظیم کنم.
در  برنامه  مجری  ادعای  به  پاسخ  در  گروسی 
ساخت  توانمندی  به  ایران  شدن  نزدیک  مورد 
سالح هسته ای گفت: ایران در حال توسعه دادن 
سانتریفیوژهای  و  است  خود(  ای  هسته  )برنامه 
بیشتری  مواد  و  دریافت  بیشتری  نوین  نسل 
 ۲۰ درصد،  پنج  سازی  غنی  است.  کرده  انباشت 
درصد و ۶۰ درصد را که بسیار نزدیک به سطح 
انجام  است،  تسلیحاتی  درصدی   ۹۰ غنی  سازی 

در  باید  که  گفته  ام  من  دلیل  همین  به  دهد.  می 
باالترین سطح ممکن سیاسی بنشینیم تا صادقانه 
فعلی  اوضاع  کنیم که  توافق  گفت و گو کرده و 

نمی تواند بدین شکل ادامه یابد.
این اظهارات گروسی در حالی مطرح شده است 
اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  اسالمی«  »محمد  که 
کار  دستور  در  که  موضوعی  گفت:  دیروز  ایران 
ما بوده، رفع ابهامات و پاسخگویی به آنها است. 
اتهاماتی که عناصر ضد انقالب طی سال ها آن را 
عنوان و مطرح می کنند، توسط آژانس بررسی و 
تمام  حاصل  و  است  شده  طی  آن  مراحل  تمام 
بیست سال، سند  مذاکرات صورت گرفته ظرف 
برجام شده است. آن ها از سند برجام خاج شدند 
و قصد بازگشت به آن را دارند و باز اتهامات را 
دو  این  که  در حالی  دادند  قرار  برجام  کنار سند 

موضوع نیست بلکه یک موضوع است.
اعالم می کنیم طبق  به صراحت  افزود:  اسالمی 
اعالم خود آژانس، هیچ فعالیت یا سایت هسته ای 
ایران وجود  اعالم نشده ای در جمهوری اسالمی 
گروسی  آقای  و  است  برقرار  ما  تعامالت  ندارد. 
برای حضور در ایران اعالم آمادگی کردند که باید 
به  و  گیرد  سفر صورت  اهداف  و  محتوا  برنامه، 
محض نهایی شدن برنامه حتما انجام خواهد شد.

برکناری شهردار پایتخت ازبکستان
 به دلیل آماده نبودن برای برف

از مقامات  ازبکستان تعدادی  رئیس جمهوری 
ارشد کشور را به دلیل واکنش ضعیف به سرما و 

برف و بحران انرژی برکنار کرد.
شهردار  فرانسه،  خبرگزاری  از  گزارش  به 

پایتخت )تاشکند( از جمله این مقامات است.
دمای  اعالم کرد  ازبکستان  سازمان هواشناسی 
 ۱۹.۸ به  تاشکند  در  گذشته  روز جمعه  در  هوا 
ماه  در  میزان  کمترین  که  رسید  زیرصفر  درجه 

ژانویه در ۵۰ سال اخیر است.
فیلمی  انتشار  با  ازبکستان  جمهوری  رئیس 
برکنار کردم زیرا شهر  را  تاشکند  گفت شهردار 
آماده  زمستان  فصل  برای  مناسبی  شکل  به  را 
گزارش  و  غیرواقعی  های  "حرف  بود.  نکرده 
رئیس  که  بود  موضوعاتی  دیگر  از  دروغ"  های 
برکناری  دلیل  عنوان  به  ازبکستان  جمهوری 

شهردار تاشکند مطرح کرد.

رأی پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران

نتانیاهو: 
کشمکش اصلی 

اسرائیل با ایران است
امور  »کمیته  رئیس  کورن«،  »بستی  با  نتانیاهو 
البی  به  مشهور  آمریکا-اسرائیل«،  عمومی 

صهیونیستی آیپک دیدار کرد. 
»نخست وزیر  گفت:  بیانیه ای  در  نتانیاهو  دفتر 
بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که کشمکش اصلی با 

ایران بوده و کماکان با ایران است.«
ادامه  در  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر 
ادعاهای خود گفت: »وقت آن رسیده که اسرائیل 
و ایاالت متحده در کنار سایر کشورها در کنار 
هم بایستند و بی صبرانه منتظر هستم درباره این 
موضوع با رئیس جمهور بایدن و تیم او گفت وگو 

کنم.«
این  خصوص  در  »امروز  کرد:  اضافه  وی 
موضوع بیشتر از هر زمان دیگر اتفاق نظر وجود 

دارد.«
نخست وزیری  سمت  تصدی  از  بعد  نتانیاهو 
اولویت اصلی  بارها گفته که  رژیم صهیونیستی 
کابینه او را مقابله با برنامه هسته ای ایران تشکیل 

می دهد. 
رژیم  و  آمریکا  رهبری  به  غربی  کشورهای 
به  را  ایران  گذشته  سال های  در  صهیونیستی 
این  ای  هسته  برنامه  در  نظامی  اهداف  پیگیری 
کشور متهم کرده اند. ایران قویًا این ادعاها را رد 

کرده است.
از  یکی  عنوان  به  می کند  تأکید  ایران 
سالح های  گسترش  منع  پیمان  امضاکنندگان 
اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته ای را 

برای مقاصد صلح آمیز دارد.
عالوه بر این، بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
ایران  هسته ای  تاسیسات  از  بارها  تاکنون  اتمی 
نشان دهد  که  اما هرگز مدرکی  بازدید کرده اند 
به  کشور  این  هسته ای  انرژی  آمیز  برنامه صلح 
پیدا  باشد،  داشته  انحراف  نظامی  مقاصد  سمت 
به   ۲۰۱۵ سال  در  این  بر  عالوه  نکرده اند.ایران 
توافقی با کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ برای 
حل و فصل تنش ها بر سر برنامه هسته ای خود 
دست پیدا کرد. علی رغم اذعان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، 
به   ۱۳۹۷ سال  اردیبهشت ماه  در  آمریکا  دولت 

صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.
دارنده  تنها  رژیم صهیونیستی  دیگر،  از سوی 
سالح های هسته ای در منطقه غرب آسیا است و 
با حمایت های آمریکا برنامه تسلیحات هسته ای 
نگاه  دور  بین المللی  نظارت های  از  را  خودش 

داشته است.

 فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل اظهار 
ملل  سازمان  کل  دبیر  گوترش  آنتونیو  که  داشت 

خواستار بازگشت همه طرف ها به برجام است.
 فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل روز 
سازمان  دبیرکل  گفت:  محلی  وقت  به  چهارشنبه 
ملل همچنان معتقد است که برجام یک دستاورد 
است  اخیر  های  سال  در  دیپلماتیک  مهم  بسیار 
کامل  پایبندی  به  ها  طرف  همه  می خواهد  او  و 
به این توافق بازگردند.وی تصریح کرد که برجام 
یک دستاورد بسیار مهم برای منع اشاعه هسته ای 
در  مذاکره  طریق  از  و  آمیز  مسالمت  به صورت 
یک منطقه بسیار متشنج جهان است.این سخنگوی 
و  حوادث  از  را  برجام  موضوع  ملل  سازمان 
ناآرامی های داخلی ایران جدا دانست و گفت که 
این نهاد بین المللی از همه کشورها می خواهد به 
حق تجمعات مسالمت آمیز و حقوق بشر احترام 
بگذارند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل  ۱۹ 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  آذرماه(   ۲۸( دسامبر 
مهم  دستاورد  یک  برجام  که  بودم  معتقد  همیشه 

دیپلماتیک است و زمانی که این توافق زیرسوال 
رفت بسیار از آن ناراحت شدم . دبیر کل سازمان 
ملل تصریح کرد: خطر جدی از دست دادن برجام 
وجود دارد. از دست رفتن این توافق، عامل بسیار 
منفی برای صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن 
خواهد بود.  ما در حوزه خود همه تالش ها را 

انجام خواهیم داد تا برجام از دست نرود.
با   ۱۳۹۴ سال  در  برجام  امضای  از  پس  ایران 
هدف لغو تحریم های ظالمانه، به عنوان کشوری 
و  عیب  بدون  را  خود  تعهدات  پذیر،  مسئولیت 
نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس 
گرفت.  قرار  تائید  مورد  اتمی  انرژی  المللی  بین 
در  کاخ سفید  به  ترامپ  دونالد  از ورود  اما پس 
ژانویه ۲۰۱۷ )دی ماه ۱۳۹۵( و پس از چند اقدام 
مفاد  با  مغایر  مواضع  اتخاذ  با  نهایتًا  مقدماتی، 
برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از 
آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ )۸ می ۲۰۱۸(، در دو 
مرحله تحریم های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده 

شد.

     گوترش خواستار بازگشت همه طرف ها به برجام است

)آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1401(
پیرو آگهی نوبتی بشماره ۱۰۴/۶/۲۲۸۳ – ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ نظر به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ 
آئین نامه قانون ثبت نسبت به امالک مجهول المالک و ماده ۱۳ آئین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی واقع در حوزه ثبتی مرند که در سه ماهه سوم 

۱۴۰۱ تقاضای ثبت گردیده اند بشرح ذیل آگهی میگردد.
بخش 15 تبریز

) از امالک واقع در مرند(
۱ – پالک ۴۰۹۴ اصلی آقای سیامک فیروز تاج   فرزند سعید در ششدانگ شارع متروکه به پالک 
۴۰۹۴ اصلی واقع در مرند بخش ۱۵ تبریز بمساحت ۱۲۵/۵۸ متر مربع ) که مبدا و مظهر قنات پالک 
، حق  قنات   مالکین  ارتفاقی  که  بعنوان حقوق  یالدور  اراضی  واقع  در  از ۱۱۲۹ اصلی  ۱ فرعی 

ارتفاقی دارند . ( 
۲ – پالک ۴۰۹۶ اصلی خانم شهین یاغچی فرزند قاسم در ششدانگ نهر  و شارع متروکه به پالک 

۴۰۹۶ اصلی واقع در مرند بخش ۱۵ تبریز  بمساحت ۸۱/۱۰ متر مربع .
بخش 15 تبریز 

) از شماره های فرعی عیش آباد پالک 22 اصلی ( 
۳ –  پالک  ۸۵۶ فرعی از ۲۲ اصلی آقای علی اصغر احمدی فرزند احمد در مقدار ۱۰ سهم از ۵۰ 
سهم مشاع از ۳۷۷۶ سهم مشاع از ۱۵۱۲۰ سهم ششدانگ یک قطعه باغ مفروز و مجزی شده از ۲۲ 

اصلی  بخش ۱۵ تبریز بمساحت ۳۵۴۴۰ مترمربع  .
۴ - پالک  ۸۵۶ فرعی از ۲۲ اصلی آقای علی اکبر احمدی  فرزند احمد در مقدار ۱۰ سهم از ۵۰ 
سهم مشاع از ۳۷۷۶ سهم مشاع از ۱۵۱۲۰ سهم ششدانگ یک قطعه باغ مفروز و مجزی شده از ۲۲ 

اصلی  بخش ۱۵ تبریز بمساحت ۳۵۴۴۰ مترمربع .
۵ - پالک  ۸۵۶ فرعی از ۲۲ اصلی آقای ابوافضل  احمدی فرزند احمد در مقدار ۱۰ سهم از ۵۰ سهم 
مشاع از ۳۷۷۶ سهم مشاع از ۱۵۱۲۰ سهم ششدانگ یک قطعه باغ مفروز و مجزی شده از ۲۲ اصلی  

بخش ۱۵ تبریز بمساحت ۳۵۴۴۰ مترمربع .
۶ - پالک  ۸۵۶ فرعی از ۲۲ اصلی خانم ربابه احمدی  فرزند احمد در مقدار ۱۰ سهم از ۵۰ سهم 
مشاع از ۳۷۷۶ سهم مشاع از ۱۵۱۲۰ سهم ششدانگ یک قطعه باغ مفروز و مجزی شده از ۲۲ اصلی  

بخش ۱۵ تبریز بمساحت ۳۵۴۴۰ مترمربع .
۷ - پالک  ۸۵۶ فرعی از ۲۲ اصلی خانم معصومه  احمدی فرزند احمد در مقدار ۵ سهم از ۵۰ سهم 
مشاع از ۳۷۷۶ سهم مشاع از ۱۵۱۲۰ سهم ششدانگ یک قطعه باغ مفروز و مجزی شده از ۲۲ اصلی  

بخش ۱۵ تبریز بمساحت ۳۵۴۴۰ مترمربع .
۸ - پالک  ۸۵۶ فرعی از ۲۲ اصلی خانم سلماز محمودی   فرزند محمد  در مقدار ۵ سهم از ۵۰ 
سهم مشاع از ۳۷۷۶ سهم مشاع از ۱۵۱۲۰ سهم ششدانگ یک قطعه باغ مفروز و مجزی شده از ۲۲ 

اصلی  بخش ۱۵ تبریز بمساحت ۳۵۴۴۰ مترمربع
۹ –  پالک  ۸۵۷  فرعی از ۲۲ اصلی خانم راحله هادی   فرزند محمد در مقدار ۳۷۷۶  سهم مشاع 
از  ۱۵۱۲۰  سهم ششدانگ یکباب مرغداری    در حال احداث  مفروز و مجزی شده از ۲۲ اصلی  

بخش ۱۵ تبریز بمساحت ۵۴۱۸ مترمربع . 
لذا کسانی که اعتراض دارند می توانند درخواست اعتراض خود را ظرف مدت نود روز از تاریخ 
انتشار اولین نوبت آگهی و نسبت به تحدید حدود پالک ۸۵۶  فرعی از ۲۲ اصلی و پالک  ۸۵۷ 
فرعی  از ۲۲ اصلیوتقعات در عیش آباد بخش ۱۵ تبریز که در اجرای رای هیات رسیدگی به قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قبول ثبت شده است  ظرف مدت 
سی روز از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی اعتراض نموده و اعتراض خود را به اداره ثبت مرند 
تسلیم و و رسید دریافت نمایند بعداً ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 
ثبت مرند تسلیم نماید در اینصورت اداره ثبت مرند بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه می دهد و هرگاه بین متقاضی و دیگری قبل از انتشار اولین نوبت آگهی دعوائی به 
امالک مندرج در باال در جریان باشد برابر ماده ۱۷ قانون ثبت طرف دعوی باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی  به مدت نود روز گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را اخذ و به این اداره تسلیم نماید واال 

حق او ساقط خواهد بود .
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه  ۱۴۰۱/۱۱/۰۱   - تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

سرپرست  اداره ثبت  اسناد و امالک شهرستان مرند – محرم کنعانی حسن خلیفه


