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*عبدالرحمن فتح الهی
جالل خوش چهره در گپ و گفتی تاکید دارد که 
با توجه به سیرتحوالت در عرصه سیاست خارجی 
و  و روند اجماع سازی که اکنون در برابر ایران 
شکل گرفته است باید اذعان داشت که فعال شدن 
مکانیسم ماشه بسیار پررنگ جلوه می کند نماینده 
روسیه در وین در پیامی توئیتری ضمن انتقاد از 
به  نسبت  آن  اروپایی  شرکای  و  آمریکا  رویکرد 
خصوص  در  ایران  هسته ای  مسئله  حل وفصل 
کرد.میخائیل  نگرانی  اظهار   B پلن  شدن  پررنگ 
اولیانوف دیروز جمعه در صفحه توئیترش نوشت: 
»ادعاها مبنی بر عرضه پهپادها )از سوی ایران به 
کردن)اگر  متوقف  برای  ناشیانه  بهانه ای  روسیه( 
برجام  درباره  وین  مذاکرات  برچیدن(  نگوییم 
بین المللی  سازمان های  در  روسیه  نماینده  است.« 
و  آمریکا  که  می رسد  نظر  »به  داد:  ادامه  وین  در 
انداختن  جریان  به  وسوسه ی  اروپا  تروئیکای 
پلن B را در سر دارند؛ این اشتباه بزرگی است. 
برنامه ای  چنین  که  داشت  انتظار  می توان  مشکل 
یک گزینه باورپذیر باشد. احتماال فقط یک برنامه 
به  اولیانوف  اشاره  است.«  پیش شکست خورده  از 
توافق  عضو  اروپایی  کشورهای  و  آمریکا  تمایل 
ایران،  علیه   B پلن  بستن   کار  به  برای  هسته ای 
اقتصادی،  تحریم های  شامل  قهری  رویکردی  به 
فشارهای دیپلماتیک و حتی گزینه نظامی جهت 

حل وفصل مسئله هسته ای ایران اشاره دارد. 
اول، فعال شدن شدن 
مکانیسم ماشه  بازگشت 

قطع نامه ها
نشریه میدل ایست آی در تحلیلی که ماه ها پیش 
فعال  احتمال  موضوع  دو  به  بود،  کرده  مطرح 
شدن مکانیسم ماشه، بازگشت 6 قطع نامه پیشین 
سازمان ملل علیه تهران بدون توان وتو از سوی 
چین یا روسیه و هم چنین حمله نظامی اسرائیل 
به تاسیسات هسته ای ایران اشاره داشت. در باب 
احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه باید به این نکته 
مهم اشاره داشت که عدم حل و فصل اختالفات 
و  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  بین  پادمانی 
شدن  )فعال  گزینه  این  ایران  اسالمی  جمهوری 

مکانیسم ماشه( را تقویت کرده است.
از این منظر روند کنونی می تواند شانس فعال 
اروپایی  عضو  سه  توسط  ماشه  مکانیسم  شدن 
برجام یعنی آلمان، فرانسه و انگلستان را پررنگ 
تر از قبل نماید. در این صورت با آغاز یک پروسه 
و روند حقوقی که برخی از تحلیلگران حوزه بین 
می  ماهه  سه  تا  دو  زمانی  بازه  در  را  آن  الملل 
دانند، نهایتًا به درخواست برلین، پاریس و لندن، 
بازگشت  ماشه  فعال شدن مکانیسم  برای  شرایط 
قطع نامه ها شکل خواهد گرفت بدون آنکه چین 
یا روسیه بتوانند از اهرمی به نام حق وتو استفاده 

نماید. 
از  ترامپ در خروج  دونالد  اقدام  با  به هرحال 
برجام، حق فعال شدن مکانیسم ماشه از واشنگتن 
هم  مسکو  و  پکن  سو  آن  در  است.  شده  گرفته 
ندارند.  را  ای  گزینه  چنین  از  استفاده  به  تمایلی 
اگر مکانیسم ماشه فعال  بنابراین پر واضح است 
شود توسط آلمان، فرانسه، انگلستان و یا هر سه 
خواهد بود و چون سه کشور تا به اکنون در قالب 
پرونده هسته ای و  قبال  تروئیکا مشخصا در  یک 
مذاکرات برجامی به صورت واحد عمل کرده اند، 
احتماالً فعال شدن مکانیسم ماشه هم به صورت 
خواهد  بازیگر  سه  این  سوی  از  مشترک  اقدامی 

بود. 
اما اینکه تا چه حد فعال شدن مکانیسم ماشه و 
از گزینه های  نامه ها می تواند یکی  بازگشت قطع 
پلن B باشد؟ سوالی است که جالل خوش چهره 
عرصه  در  سیرتحوالت  به  توجه  »با  گوید:  می 
سیاست خارجی و  و روند اجماع سازی که اکنون 
در برابر ایران شکل گرفته است باید اذعان داشت 

که فعال شدن مکانیسم ماشه بسیار پررنگ جلوه 
بین  مسائل  کارشناس  این  که  جایی  تا  کند«  می 
الملل از فعال شدن مکانیسم ماسه به عنوان »یک 
روند طبیعی« یاد می کند، چرا که از نگاه جالل 
خوش چهره، »فعال شدن مکانیسم ماشه در سایه 
شواهد و قرائن سه ماهه اخیر از جمله بن بست 
در وضعیت  انجماد  هسته ای،  مذاکرات  در  کامل 
گفت  ازسرگیری  شدن  خارج  برجام،  احیای 
خارجی  سیاست  کار  دستور  از  وین  وگوهای 
دو  شدن  پررنگ  و  ها  اروپایی  و  متحده  ایاالت 
به  احتمال  پهپاد  ارسال  و  بشر  حقوق  موضوع 

صورت خودکار پیش خواهد رفت.«
خارجی  سیاست  حوزه  ارشد  تحلیلگر  البته 
تاکید دارد که »آمریکا در صدد تشویق اروپایی ها 
برای دست زدن به چنین اقدامی برای فعال کردن 

مکانیسم ماشه است.«
در تبیین بیشتر این موضوع، جالل خوش چهره 
هر چند روند فعال کردن مکانیسم ماشه را روندی 
متعلق به اروپایی ها می داند، اما به باور وی، ابتکار 
آمریکا  متحده  ایاالت  دست  در  آن  مدیریت  و 
است که چه در بازه زمانی و چگونه اجرایی شود.
اینکه  بیان  با  تحلیلگر حوزه سیاست خارجی  
الینحل ماندن اختالفات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و جمهوری اسالمی ایران هم می تواند روند 
مهیا  پیش  از  بیش  را  ماشه  مکانیسم  کردن  فعال 
در  تهران  که  دارد  اشاره  مهم  نکته  این  به  کند، 
نظر  به  ماشه  مکانیسم  کردن  فعال  حقوقی  روند 
برخوردار  الزم  پاسخ  و  استدالل  از  رسد  نمی 
کردن  )فعال  روند  این  اگر  دلیل  همین  به  باشد 
به  آغاز شود  ها  اروپایی  توسط  ماشه(،  مکانیسم 
بازگشت  به  تواند  می  نهایتا  زیاد  بسیار  احتمال 
قطع نامه های سازمان ملل و تحریم ها علیه ایران 

منجر شود.
دوم، حمله نظامی

گزینه  از  دیگر  یکی  توضیح  در  میدل ایست آی 
اسرائیل  نظامی  حمله  محوریت  با   B پلن  های 
احتمالی  کمک های  به  هم  گریزی  ایران،  به 
می  احتمالی  حمله  این  در  جمهوری آذربایجان 
به  شرایطی  چنین  در  باکو  که  دارد  اذعان  و  زند 
جنگنده های اسرائیلی اجازه استفاده از پایگاه های 
است  ممکن  هرچند  داد،  نخواهد  را  هوایی اش 
جاسوسی  پهپاد های  برای  منطقه  این  از  اسرائیل 

علیه ایران استفاده کرده باشد.
چنین  در  اسرائیل  آی،  ایست  میدل  زعم  به 
حمله ای تنها خواهد بود. البته بر خالف نگاه این 
نشریه ذیل تنش های لفظی علی اف با ایران نمی 
توان به طور قاطع از عدم همکاری باکو با تل آویو 
فاصله یک روز  به  تنها  آنکه  به خصوص  گفت. 
پس از روی کار آمدن دولت نتانیاهو، آذربایجان 

هم رسما دست به افتتاح سفارت خود در اسرائیل 
آیو  با تل  برای توسعه روابط  برنامه جدی  زد و 
دارد، آن هم در شرایطی که شاهد روی کار آمدن 
افراطی ترین دولت تاریخ اسرائیل هستیم؛ دولتی 
که تمرکز و اولویت سیاست خارجی خود را تقابل 
با ایران، توقف توان هسته ای ایران، شکست کامل 

مذاکرات و عدم احیای برجام قرار داده است.  
»تنش  هم  چهره  خوش  جالل  رابطه  این  در 
نظامی به عنوان یکی از گزینه های پلن B را هم 
چندان دور از ذهن نمی داند«، به ویژه که با روی 
کار آمدن افراطی ترین دولت تاریخ اسرائیل، وی 
ترین  بدیل  بی  حاضر  حال  »در  که  دارد  تاکید 
با  تقابل  برای  نتانیاهو  بنیامین  اختیار  در  فرصت 
ایران  اسالمی  جمهوری  هسته ای  توان  و  تهران 
قرار دارد.«البته خوش چهره از به کار بردن واژه 
یا جنگ نظامی« پرهیز می کند و  »تنش نظامی و 
را  نظامی«  »ضربه  عبارت  از  استفاده  آن  به جای 
درست تر می داند، چرا که از نگاه این کارشناس 
تمایلی  و  توان  اسرائیل  خارجی،  سیاست  حوزه 
حمله  و  کالسیک  نظامی  جنگ  یک  آغاز  برای 
گسترده از سوی اسرائیل علیه ایران را ندارد. چون 
بدون شک امنیت اسرائیل و حتی کل منطقه غرب 
آسیا به شکل جدی و بی سابقه ای تحت الشعاع 

قرار خواهد گرفت.« 
با اینحال خوش چهره در ادامه تحلیلش به روی 
»نتانیاهو  که  گذارد  می  دست  نیز  مهم  نکته  این 
احتماال استفاده از ضربه نظامی را به شکل کوتاه 
این  تشریح  در  دهد.«  قرار  کار  دستور  در  مدت 
الملل یادآور  موضوع، تحلیلگر ارشد مسائل بین 
ایران  اعتراضات در  از آغاز  قبل  »تا  می شود که 
و  بشر  حقوق  موضوع  شدن  پررنگ  همچنین  و 
جدی  گسل  و  مخالفت  یک  شاهد  پهباد  ارسال 
بین اروپا و آمریکا با اسرائیل در استفاده از گزینه 

نظامی برای کنترل ایران بودیم،
ماه گذشته،  به سیر تحوالت در ۴  با توجه  اما 
دیگر  اکنون  که  است  باور  این  بر  چهره  خوش 
استفاده  در  اسرائیل  با  قبلی  های  مخالفت  آن 
این  رو  همین  از  ندارد.«  وجود  نظامی  گزینه  از 
کارشناس حوزه بین الملل، »شرایط عینی و ذهنی 
نتانیاهو در استفاده از گزینه نظامی علیه  را برای 
ایران بسیار مهیا می داند، اما خوش چهره، شدت 
ضربه این ضربه نظامی، وسعت، فاصله زمانی و 
دیگر جزئیات آن را بستگی به پارامترهای متعدد 

داخلی، منطقه ای و جهانی می داند.
سوم، تحریم هدفمند یا فشار 
هوشمندانه با هدف تحمیل 

برجام جدید
با آغاز و تداوم گرفتن اعتراضات داخلی در ایران 

از 25 شهریور ماه، دولت آمریکا برای بازگشت به 
برجام یک مالحظه جدید و به دنبال آن وضعیت 
نوینی را برای خود تعریف کرده است که به خلق 
برجام جدید و تحمیلش به تهران باز می گردد. در 
این راستا واشنگتن شاید تحریم های هدفمند یا 
فشار هوشمندانه را به عنوان »شمشیر داموکلس« 
با هدف تحقق برجام پیش ببرد.  پیرو این نکته، 
و  سیاسی  انزوای  برای  تالش  و  جهانی  اجماع 

دیپلماتیک تهران مهمترین ابزار خواهد بود. 
عمومی  افکار  فشار  گیری  اوج  حال  هر  به 
جهانی و سخت گیر شدن جامعه بین الملل نسبت 
به دادن هرگونه امتیازی به جمهوری اسالمی، ذیل 
واشنگتن  تا  شده  سبب  ی  هسته  مذاکرات  آغاز 
و ارپایی ها هم عمال نیم نگاهی به ایجاد برجام 
برجام  باشند؛  داشته  تازه  اقتضائات  با  جدید 
از  غیرهسته ای  و  فرابرجامی  مسائل  که  جدیدی 
 ... و  منطقه ای  نفوذ  دفاعی،  توان  تا  بشر  حقوق 

را شامل شود.
از  تر  قبل  واشنگتن پست  روزنامه  باره  این  در 
مذاکرات  شکست  صورت  در  آمریکا   B پلن 
جایگزین  گزینه  این  بود.  کرده  پرده برداری 
زمان  آن  است.  بایدن  دولت  میز  روی  همچنان 
این بود که واشنگتن و تهران  از احتماالت  یکی 
یک توافق کامال جداگانه از برجام را امضا کنند 
توافق  از  متفاوت  کامال  پارامتر های  حاوی  که 
کنونی است. نقشه دیگر این بود که مجموعه ای از 
با متحدان اروپایی  تنبیهی در مشورت  پاسخ های 
واشنگتن پست  روزنامه  شود.  اعمال  ایران  علیه 
طرح  بایدن  تیم  بود،  گفته  گذشته  سال  مهرماه 
جایگزینی برای جلوگیری از دستیابی ایران برای 
هسته ای شدن دارد. این موضوع همچنان محرمانه 

نگه داشته شده است.
با  رابطه  همین  در  هم  چهره  خوش  جالل 
فشار  نوعی  اعتراضات،  آغاز  زمان  »از  آنکه  بیان 
ها  اروپایی  توسط  همپوشاننده  و  هوشمندانه 
است،  گرفته  شکل  ایران  علیه  ها  آمریکایی  و 
فرصت  بهترین  که  دارد  تاکید  مهم  نکته  این  بر 
برای واشنگتن و کل غرب ایجاد شده که بتواند 
آنچه را که به عنوان یک برجام کامل تر و جامع 
خصوص  به  کند.«  تحمیل  ایران  به  را  است  تر 
باور  خارجی  سیاست  حوزه  تحلیلگر  این  آنکه 
دارد که »سایه دو موضوع حقوق بشر و ارسال 
ایران را در حوزه روابط  پهپاد به روسیه، دست 
بین الملل، سیاست خارجی و توان چانه زنی به 

شدت بسته است.« 
به  دست  خود  تحلیل  ادامه  در  خوش چهره 
تبیین و تشریح مسئله مهمتری می زند. از نگاه او 
اروپایی ها شدت  و  آمریکا  متحده  ایاالت  برای 
روسیه  دفاعی  و  امنیتی  نظامی،  روابط  نوع  و 
اولویت  مراتب  به  ایران  اسالمی  جمهوری  با 
بیشتری از اعتراضات و مسئله حقوق بشر دارد.

بنابراین تحلیلگر ارشد حوزه بین الملل اعتقاد 
دارد آنچه که می تواند یک پارامتر تعیین کننده 
ای در بسته تر کردن دست تهران برای چانه زنی 
دفاعی  مناسبات  و  پهپاد  ارسال  موضوع  باشد، 
ناآرامی ها در  تا  تهران است  نظامی مسکو و  و 

ایران.
او در پایان برای جمع بندی اعتقاد دارد: »اگر 
است  وضعیتی  چنین  از  خروج  دنبال  به  تهران 
در  فشار هوشمندانه غرب  با  که  نمی خواهد  و 
شود  جدیدی  برجام  تحمل  به  مجبور  نهایت  
باید در فاز نخست دست به اصالحات گسترده 
ملی  آشتی  و  داخلی  اجماع  یک  نیز  و  و جدی 
که چالش  زمانی  تا  به زغم خوش چهره  بزند.« 
ها و مشکالت داخلی توسط سیستم حل و فصل 
نشود، بستر برای هیچ گونه گشایشی در منطقه و 

جهان وجود ندارد

رزمایش نظامی ارتش چین در نزدیکی تایوان »پلن B«، چه گزینه هایی روی میز است؟
آزمودن  برای  که  کرد  اعالم  ارتش خلق چین 
توان رزمی نیروهایش رزمایش نظامی در آب ها 

و حریم هوایی اطراف تایوان برگزار کرد.
سخنگوی  یی«  »شی  اسپوتنیک،  گزارش  به 
در  چین  خلق  ارتش  شرقی  میدان  فرماندهی 
ژانویه  فرماندهی هشتم  این  کرد:  اعالم  بیانیه ای 
و  مشترک  رزمی  گشت زنی های  ماه(  دی   ۱۸(
و  دریا  در  مختلفی  عملی  نظامی  رزمایش های 

حریم هوایی اطراف جزیره تایوان برگزار کرد.
رزمایش  این  از  بیانیه، هدف  این  اعالم  بر  بنا 
بررسی قابلیت های رزمی مشترک نیروها و مقابله 
و  خارجی  نیروهای  تحریک آمیز  اقدامات  با 

جدایی طلب حامی استقالل تایوان بود.
پس از سفر ماه اوت نانسی پلوسی رئیس سابق 
مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان تنش های در 

مورد این جزیره تشدید شده است.
از  حمایت  و  محکوم  را  سفر  این  چین 
تاکنون  هنگام  آن  از  و  نموده  تلقی  جدایی طلبی 
چندین رزمایش نظامی در نزدیکی تایوان برگزار 

کرده است.
جمله  از  دیگر  کشور  چندین  حال،  این  با 
تایوان  به  را  خود  نمایندگان  ژاپن  و  فرانسه 
تایوان  تنگه  در  تنش ها  به  که  اقدامی  فرستاند؛ 
تاکنون   ۱۹۴۹ سال  از  است.تایوان  زده  دامن 
جزیره  این  چین  اما  می شود  اداره  مستقل  بطور 
را بخشی از خاک خود می داند. تایوان از اعالم 

رسمی استقالل خودداری کرده است.
چین با هر گونه تماس خارجی رسمی با تایوان 
مخالف است و حاکمیت خود بر این جزیره را 

غیرقابل مذاکره می داند.

3

فرار مصطفی الکاظمی به امارات

آمریکا: مسیر ارتباطی با 
ایران داریم اما توضیح 

نمی دهیم

روزنامه  به  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ارتباط  برای  راه هایی  ما  گفت:  هیوم«  »اسرائیل 
مانند  کننده  نگران   موضوعات  مورد  در  ایران  با 
به طور  که  آمریکایی  شهروندان  آزادی  موضوع 
اما  ایران بازداشت شده اند، داریم،  غیرقانونی در 

قصد نداریم جزئیات آن را بیان کنیم.
این  تایید کرد که  آمریکا  امور خارجه  وزارت 
وزارتخانه مسیرهای ارتباطی پشت پرده با ایران 
بر  و  کرده  حفظ  مختلف  موضوعات  درباره  را 

همکاری نظامی ایران و روسیه  تمرکز دارد.
روزنامه  به  آمریکا  وزارت خارجه   سخنگوی 
ارتباط  برای  راه هایی  گفت:»ما  هیوم«  »اسرائیل 
مانند  کننده  نگران   موضوعات  مورد  در  ایران  با 
به طور  که  آمریکایی  شهروندان  آزادی  موضوع 
اما  ایران بازداشت شده اند، داریم،  غیرقانونی در 

قصد نداریم جزئیات آن را بیان کنیم.«
این مقام آمریکایی اظهار داشت:»برجام کانون 
دفاع  بر  ماه سپتامبر  از  ما  نیست.  ما  نگرانی های 
تعمیق  وعلیه  ایران  مردم  اساسی  آزادی های  از 
مشارکت نظامی ایران با روسیه تمرکز کرده ایم.«

عراق  پارلمان  در  الصادقون  فراکسیون  نماینده 
در گفت وگو با شبکه ماهواره ای العهد، اعالم کرد 
طریق  از  و  پیش  هفته   ٣ الکاظمی  مصطفی  که 

کردستان عراق به امارات گریخته است.
 علی ترکی الجمالی نماینده فراکسیون الصادقون 
وزیر  نخست  الکاظمی  مصطفی  که  کرد  تأکید 

سابق عراق به دلیل ترس از دستگیری و محاکمه 
به دلیل اتهامات وارده از جمله دست داشتن در 
و  کردستان  اقلیم  به  پیروزی  فرماندهان  شهادت 

سپس به امارات متواری شده است.
سرعت  به  تا  خواست  عراق  پارلمان  از  وی 
نسبت به بررسی این موضوع و شناسایی افرادی 
که در شهادت شهید ابومهدی المهندس و شهید 

سلیمانی نقش داشتند، اقدام کند.
پارلمان  که  گفت  همچنین  عراقی  نماینده 
عراق باید دولت را از تالش های آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و متحدان آنها و کسانی که با اعمال 
فشارها می خواهند این پرونده را ببندند، دور نگه 
دارد.پیش از این، علی الزبیدی عضو ائتالف الفتح 
به  متهم  الکاظمی  مصطفی  که  بود  گفته  عراق 
مشارکت در ترور فرماندهان پیروزی و سرپوش 
مجازات  از  فرار  برای  و  است  فساد  بر  گذاشتن 
به دبی فرار کرده  اقلیم کردستان عراق  از طریق 

است.

پی  در  کردند  اعالم  مصری  رسانه های 
این  سوئز،  کانال  در  کشتی  یک  به ِگل نشستِن 

گذرگاه دریایی بار دیگر بسته شده است.
مصری  رسانه های  الیوم،  روسیا  از  گزارش  به 
نام  به  کشتی  یک  کردند  اعالم  فوری  خبری  در 
»Glory« در کانال سوئز به گل نشسته و قایق های 
یدک کش در حال تالش برای دوباره شناورکردن 
کشتی  یک  نیز  پارسال  مارس  ماه  هستند.در  آن 
در کانال سوئز به گل نشست و به مدت 6 روز 
فروردین  اوایل  شد.  مختل  کشتی ها  عبورومرور 
وزن  با  گیون«  »اور  کانتینربر  عظیم  کشتی   ۱۴۰۱
22۰ هزار تن که از چین به مقصد بندر روتردام 
هلند در حرکت بود، از ساعات پایانی 2٣ مارس 

)٣ فروردین( عرض کانال سوئز را مسدود کرد.
این حادثه باعث شد تا بیش از ۴۰۰ کشتی دیگر 

در این آبراهه بین المللی گیر کنند و قیمت نفت در 
بازارهای جهانی نیز افزایش یابد.

افزون بر صدها کشتی که در این کانال حبس 
بودند،  مسیر  دوبارۀ  بازگشایی  انتظار  در  و  شده  
دهها کشتی نیز تصمیم گرفتند قبل از ورود به این 
آبراهۀ کلیدی، مسیر خود را تغییر دهند و با عبور 
از دماغه امید نیک در جنوبی ترین نقطه آفریقا و 
با اضافه کردن حدود دو هفته به مدت زمان سفر 

خود، محموله های خود را به مقصد برسانند.
 ۱۹٣ کانال  جهانی  تجارت  درصد   ۱2 حدود 
کیلومتری سوئز می گذرد، کانالی که دریای مدیترانه 
را به دریای سرخ وصل می کند و کوتاه ترین مسیر 
میان آسیا و اروپاست.اگر کشتی ها بخواهند با دور 
زدن آفریقا مسیر اروپا آسیا را طی کنند دو هفته 

بیشتر وقت می برد.

ترودو: ایران را پاسخگو می کنیم
مطرح  ضمن  سخنانی  در  کانادا  نخست وزیر 
اتفاقات  درباره  مداخله جویانه  اظهاراتی  کردن 
اخیر ایران،  تاکید کرد که دولت کشورش به دنبال 
حکومت  کردن  »پاسخگو  و  عدالت«  »برقراری 

ایران« به خاطر حادثه هواپیمای اوکراینی است.
وبگاه شبکه کانادایی سی تی وی نوشت، جاستین 
در  سخنرانی  یک  در  کانادا  نخست وزیر  ترودو،  
سالروز حادثه هواپیمای اوکراینی در تورنتو گفت 
ایران  »حکومت  است  در تالش  کانادا  دولت  که 
را به خاطر ساقط کردن غیرقانونی و هولناک این 

هواپیمای مسافربری پاسخگو کند.«
با  هواپیما  این  که  این  به  اشاره  با  تردو 
»موشک های ایرانی سرنگون شد«، گفت که » ما 
و  قربانیان  برای  عدالت  برقراری  دنبال  به  این جا 

خانواده هایشان هستیم.«
 ۷٣۷ بوئینگ  مسافربری  هواپیمای  فروند  یک 
 ۱۸ چهارشنبه  اوکراین،  هوایی  خطوط  به  متعلق 
امام  فرودگاه  از  پرواز  از  پس   ۹۸ سال  ماه  دی 
خمینی)ره( به دلیل »خطای انسانی« سقوط کرد. 
این هواپیما که عازم کی یف پایتخت اوکراین بود، 
سرلشکر  داشت.سردار  خدمه   ۹ و  مسافر   ۱6۷
نیروهای  کل  ستاد  رئیس  باقری،  محمد  پاسدار 
مسلح به مناسبت سال روز شهادت شهدای سانحه 
هواپیمای اوکراینی در پیامی گفت: حادثه غم انگیز 
سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی ماه 
۱٣۹۸ که به دلیل شرایط خاص دفاعی و امنیتی 
حاکم بر کشور و تشخیص اشتباه واحد پدافندی 
ایران، رهبری عزیز و نیروهای  رقم خورد، ملت 
داغ دار کرد. بی شک شهادت این  مسلح را عمیقاً 
همرزمان  دادن  دست  از  داغ  از  بیش  عزیزان، 
شهیدمان در دفاع مقدس و دیگر شهدای انقالب 
گفت:  کرد.باقری  غمگین  و  متأثر  را  ما  اسالمی، 
ستاد کل نیروهای مسلح همان گونه که از ابتدای 
حقوق  تودیع  با  است  کوشیده  تلخ  حادثه  این 
قانونی خانواده های معظم شهیدان، مسئوالنه با این 
موضوع برخورد کند، همچنان بر این طریق استوار 
استحضار  ایران  شریف  ملت  چنان که  و  است 
دارند، پرونده حقوقی این حادثه در دستگاه قضایی 
مفتوح و تحت رسیدگی حقوقی در دادگاه صالحه 
از  پرونده  این  به  رسیدگی  پایان  تا  و  می باشد 

هرگونه همکاری با دستگاه های مسئول فروگذار 
نخواهد شد

دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران در جریان 
رسیدگی به این پرونده،  با انجام بررسی های فنی 
شد،  انجام  اوکراینی ها  مشارکت  با  که  قضایی  و 
یک سال  از  کمتر  در  را  فنی  رسیدگی  گزارش 
 ۱۰ برای  ماه  چند  و  یکسال  از  پس  و  داد  ارائه 
نفر از نیروهای نظامی خود به عنوان متهمان حادثه، 

کیفرخواست صادر کرد.
پس از  صدور کیفرخواست از سوی دادسرای 
سقوط  پرونده  به  رسیدگی  در  تهران  نظامی 
هواپیمای اوکراینی، پرونده به دادگاه نظامی تهران 
ارجاع شد و  بعد از برگزاری دو جلسه  دادگاه در 
سال ۱۴۰۰، شکات و وکالی آن ها، اشکاالتی را 
به مرحله تحقیقات و نظرات کارشناسی موجود 
این  دانستن  وارد  با  قاضی  که  گرفتند  پرونده  در 
به  نواقص  برخی  بابت رفع  را  پرونده  اشکاالت، 
مجددا  اشکاالت  رفع  از  برگرداند.پس  دادسرا 
پرونده  به  رسیدگی  برای  دادگاه  جلسات  ادامه 
سقوط هواپیمای اوکراینی در  آذرماه سال جاری 
از سرگرفته شد و طبق گفته ستایشی  سخنگوی 
دستگاه قضا همچنان هم ادامه دارد و هنوز  ختم 

رسیدگی به این پرونده اعالم نشده است.
نخست وزیر  سی تی وی،  شبکه  گزارش  بر  بنا 
اظهاراتی  کردن  مطرح  با  همچنین  کانادا 
مداخله جویانه درباره اتفاقات اخیر ایران گفت که 
کانادا و ملت آن در کنار زنان و دختران ایران که به 
ادعای او خواستار »زندگی بدون سرکوب« هستند، 

ایستاده است.
ملت  نماینده  اسالمی  شد: جمهوری  مدعی  او 
با  و  صمیمی  و  گرم  حیرت انگیز،  خارق العاده، 
استعداد ایران که سزاوار بیش از این هاست، نیست.

کانال سوئز بسته شد

اوکراین ۳۰ بار به 
دونتسک حمله کرد

به گزارش از تاس، دفتر نمایندگی جمهوری 
و  کنترل  مشترک  مرکز  در  دونتسک  خلق 
جنایات  به  مربوط  موضوعات  در  همکاری 
واحدهای  که  کرد  اعالم  اوکراین،  در  جنگی 
نیروهای مسلح این کشور، طی دیروز )یکشنبه( 

منطقه دونتسک را ٣۰ بار بمباران کردند.
با  دشمن  است:  آمده  مرکز  این  بیانیه  در 
موشک اندازهای مختلف، توپ های ۱55 و ۱52 
میلیمتری، ۱۷ بار به دونتسک حمله کرد. مناطق 
مسکونی یاسینوفاتا و هورلیفکا به ترتیب سه و 
هشت بار هدف حمله قرار گرفتند. در مجموع 
۱5۰ حمله با انواع توپ ها و مهمات علیه این 

مناطق صورت گرفته است.
پیش تر گزارش شده بود که در جریان بمباران، 
و  سوت  نووی  مناطق  در  حرارتی  نیروگاه  دو 
نفر کشته   2 کم  دیده و دست  آسیب  زوگرس 

شده اند.
 2۴ روسیه  جمهور  رئیس  پوتین،  والدیمیر 
درخواست  به   )۱۴۰۰ اسفند   5(2۰22 فوریه 
از  آنها  کردن  رها  برای  دونباس  جمهوری های 
نظامی  عملیات  آغاز  فرمان  کی یف،  رژیم  ظلم 
برگزاری  از  پس  کرد.  صادر  را  کشور  این  در 
همه پرسی در اواخر سپتامبر در مناطق دونتسک، 
موافقت  و  خرسون  و  زاپروژیا  لوهانسک، 
خاک  به  رسمی  طور  به  مناطق  این  اکثریت، 

روسیه الحاق شد.
»جعلی«  را  همه پرسی  این  غرب  و  اوکراین   
مناطق  الحاق  شناختن  رسمیت  به  از  و  خواند 

جدید به مسکو خودداری کرد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
به شرح پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۱۰۰2۸۰ له بستانکار و علیه بدهکار پرونده ، ششدانگ 
خانه پالک ۸۹۷ فرعی از ۱۱۹ اصلی بخش ۹ تبریز واقع در حوزه ثبت بستان آباد که طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۷/٣2۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هفتصد و سی و دو میلیون 
و چهار صد هزار تومان ارزیابی و قطعی گردیده است ، از ساعت ۹ الی ۱2 روز دو شنبه 
مورخه ) ۱۴۰۱/۱۱/۰٣ ( در اداره ثبت اسناد و امالک بستان آباد از طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید . ملک مذکور در بستان آباد روستای کرگان خیابان شهید رجائی واقع گردیده 
است . ششدانگ ملک برابر سند مالکیت به مساحت 2۱۷/۱6 که تحت پالک فوق بنام آقای 
حبیب شهریور کرگان ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و برابر گزارش کارشناس در 
محل بصورت خانه مسکونی و یک باب مغازه می باشد . حدود اربعه برابر سند مالکیت شماال 
: در دو قسمت اول درب و دیوار بطول )۱/۸5( یک متر و هشتاد وپنج سانتیمتر به کوچه 
دوم دیواریست بطول )۸٣ / ۱۰( ده متر و هشتاد وسه سانتیمتر به کوچه شرقا : در سه قسمت 
که قسمت دوم آن شمالی است . اول به دیوار بطول )۹۹ / ۱۰( ده متر و نود ونه سانتیمتر به 
باقیمانده یکصد ونوزده اصلی دوم دیواریست بطول )٣٣ /۰( سی وسه سانتیمتر به باقیمانده 
یکصد ونوزده اصلی سوم دیواریست بطول )۰5 / ۷( هفت متر و پنج سانتیمتر به باقیمانده 
. اول به دیوار  یکصد ونوزده اصلی جنوبا: در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است 
بطول )۱۰/۹۹( ده متر و نود و نه سانتیمتر باقیمانده یکصد ونوزده اصلی دوم دیواریست بطول 
)۰/٣٣( سی و سه سانتیمتر به باقیمانده یکصد و نوزده اصلی سوم دیواریست بطول )۷/۰5( 
هفت متر و پنج سانتیمتر به باقیمانده یکصد ونوزده اصلی غربا:  در دو قسمت اول دیواریست 
بطول )5٣ /۱۰( ده متر و پنجاه وسه  سانتیمتر به باقیمانده یکصد ونوزده اصلی دوم دیواریست 

بطول )۴۴/ 5( پنج متر و چهل و چهار سانتیمتر به باقیمانده یکصد و نوزده اصلی . 
مزایده ملک مذکور از مبلغ فوق الذکر شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
می گردد . ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
تاریخ  انتشار:۱۴۰۱/۱۰/2۰ 

عبدالرضا مالزاده -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بستان آباد


