
چهارشنبه 21دی  1401      شماره   6452       سال بیست و پنجم
بین الملل

علیه  هسته ای  تحریم های  رفع  گفت وگوهای 
اما  است  رخوت  دوران  در  روزها  این  ایران، 
سو  یک  از  گفت وگو  طرف های  مواضع  مرور 
نشان  را  مذاکرات  موضوع  به  آنها  کلی  رویکرد 
پیش روی  چالش های  دیگر  سوی  از  و  می دهد 

گفت وگوها را.
آخرین خبر از گفت وگوهای هسته ای ایران با 
باز  زمانی  و  جاری  سال  تابستان  نیمه  به   ۴+۱
می گردد که بسته پیشنهادی ایران به طرف غربی 
و آمریکایی داده شد و از آن تاریخ تا به امروز 

پاسخی به آن داده نشده است.
الف( مروری کوتاه بر مواضع طرف های توافق 

هسته ای
منطقی  فرآیند  یک  مذاکرات  تهران:  ۱-موضع 

است
مشخص؛  هدفی  به  رسیدن  برای  مذاکره 
جمهوری  صریح  و  منطقی  شعار  و  خواسته 
اسالمی ایران از نخستین روزی است که پای میز 
مشخص«  »هدف  این  نشست.  غرب  با  مذاکره 
و  تحریم ها  رفع  رئیسی،  سیدابراهیم  دولت  در 
تضمینی قابل قبول برای آن و بسته شدن پرونده 
ادعاهای پادمانی غرب علیه فعالیت های هسته ای 
از  حالی  در  منطقی  خواسته  این  است.  ایران 
منعکس  زیاده خواهانه!  اروپا  و  آمریکا  سوی 
با  مذاکره  دلیل  این  به  تهران  اساسا  که  می شود 
و  غیرقانونی  تحریم های  که  کرد  آغاز  را  غرب 
مردم  زندگی  همراهانش  و  آمریکا  غیرانسانی 

ایران را دشوار ساخته بود.
»رفع  مذاکره  به  اقدام  و  تصمیم  اساس  وقتی 
اصل  این  از  هرگونه عدول  است،  بوده  تحریم«  
جمهوری  که  می کند  ایجاد  را  پرسش هایی 
برای  قبول  قابل  و  منطقی  پاسخی  باید  اسالمی 
چگونه  و  چرا  تهران  اینکه  جمله  از  بیابد.  آنها 
مذاکراتی  اساس  که  مهم  خواسته  این  از  باید 
این  وجود  با  و  کند  چشم پوشی  است،  خود 
هم  دیگری  ملموس  دستاورد  آیا  چشم پوشی 
خود  برای  مذاکرات  از  دوره  این  در  می تواند 
تضمین  بدون  رفع  فرض  با  باشد؟  متصور 
که  کشوری  به  دیگر  بار  می تواند  آیا  تحریم ها، 
یک بار بدون هیچ هزینه ای از توافق خارج شده 
بازگردانده،  را  ایران  علیه  سنگین  تحریم هایی  و 
اعتماد کرد و بدون اخذ تضمینی خاص او را به 

توافق بازگرداند؟
منطِق  بهتر  تبیین  در  دیگر  اساسی  پرسش 
که  است  این  اسالمی  جمهوری  خواسته های 
هسته ای  پرونده  بستن  ادعای  با  غرب  اگر 
ایران، دو دهه پای میز مذاکره نشسته و هزاران 
صفحه گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از 
سالمت رفتار هسته ای تهران حکایت دارد، پس 
وجود  با  چرا  نمی شود؟  بسته  پرونده  این  چرا 
فراپادمانی  و  بی وقفه  نظارت های  و  بازرسی ها 
است  باز  همچنان  ایران  پادمانی  پرونده  آژانس، 
زمانی  چه  تا  پرونده  این  بستن  برای  مذاکره  و 
ادامه خواهد داشت؟به نظر می رسد تا زمانی که 
تهران پاسخ منطقی پرسش های خود را از غرب 
امضا  را  تازه ای  توافق  و  قرارداد  نکند،  دریافت 
اما همواره خود را آماده گفت وگو  نخواهد کرد 
دیدگاه  از  می داند.  پاسخ ها  این  به  رسیدن  برای 
و موضع تهران مذاکرات یک فرآیند است و این 

به  آن  مسیر  در  هیچ گسستی  دارد،  ادامه  فرآیند 
و  شده  حفظ  مذاکرات  پیوستگی  نیامده،  وجود 
جمع بندی مذاکرات مبتنی بر بسته  ارائه شده در 

حال انجام است.
اما  نداریم  آشکار  مذاکره  واشنگتن:  ۲-موضع 

پیام پنهان چرا!
دولت  مواضع  ویژگی  مهمترین  آشفتگی، 
در  تحریم ها  رفع  مذاکرات  قبال  در  جوبایدن 
دولت سیزدهم بوده است. بایدن با ادعای احیای 
معطل  را  بین المللی  توافق  این  همچنان  برجام، 
تریبون های  در  است.  داشته  نگه  خود  تصمیم 
عمومی مدعی کنارگذاشتن این توافق است و در 
محافل خصوصی و میانجی، در تقالی بازگشت 
به مذاکرات. با این حال به نظر می رسد پس از 
عبور  و  آمریکا  در  کنگره  انتخابات  یافتن  پایان 
دلهره شکست  از  بایدن  دموکرات  هم حزبی های 
در  شده  مطرح  موضوعات  انتخابات،  این  در 
پنهان  پیام های  و  جدی تر  خصوصی  محافل 

ارسال شده از واشنگتن، آشکارتر شود.
۳-موضع تروییکای اروپا: بالتکلیفی!

سه  ویژه  به  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
کشور انگلیس، آلمان و فرانسه، همواره تابعی از 
دیدگاه ها و خواسته های آمریکا بوده است و این 
هم  ایران  هسته ای  مذاکرات  و  پرونده  در  رویه 
صادق است. تروییکای اروپایی حاضر در توافق 
برجام، از زمان آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای 
شده اند.  نزدیک  سفید  کاخ  به  گذشته  از  بیش 
و  برلین  لندن،  که  است  حالی  در  نزدیکی  این 
پاریس در دوره ریاست جمهوری دونالدترامپ 
هسته ای  توافق  از  او  جانبه  یک  خروج  منتقد 
جایگزین  وجود  عدم  از  حالی  در  اروپا  بودند. 
)برجام( سخن  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  برای 
می گوید که همچنان متاثر از برخی وقایع داخلی 
تهران درباره جنگ  اتهام زنی ها علیه  نیز  ایران و 
اوکراین، با سلسله اقدامات و تصمیمات عجیب، 

درصدد تخریب پل های دیپلماسی با ایران است 
این  بالتکلیفی  موجب  دوگانه،  رویکرد  این  و 
رفع  مذاکرات  با  مواجهه  نحوه  در  کشور  سه 

تحریم ها شده است.
۴-موضع چین و روسیه: مذاکره راه حل نهایی 

است
رخوت  دوران  در  چین  و  روسیه  مواضع 
پکن  و  مسکو  و  نکرده  چندانی  تغییر  برجامی 
مانند همان دوره پرتب وتاب مذاکرات، معتقدند 
ایران،  با  غرب  چالش های  از  عبور  راه  تنها  که 
مذاکره است. این دو کشور عضو توافق برجام، 
همواره منتقد خروج یک جانبه آمریکا از برجام، 
و  تعهداتش  به  عمل  زمینه  در  اروپا  انفعال 
بوده  هسته ای  پرونده  قبال  در  بایدن  بالتکلیفی 
موضع  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  و  هستند  و 
این  موضع  اسالمی،  جمهوری  روشن  و  منطقی 

دو کشور هم به ایران نزدیک تر باشد.
ب(آنچه برجام را تهدید می کند

بازگشت به توافق برجام سال ۲۰۱۵ در آشکار 
اما  توافق است  این  نهان، خواست طرف های  و 
و  چالش ها  وجود  سند،  این  احیای  مسیر  در 

تهدیدات هم غیرقابل انکار است.
۱-تل آویو؛ دو تحلیل و دو توهم

توافق خطرناک هسته ای هنوز  احیای  »احتمال 
وجود دارد«، این جمله مهمترین بخش سخنرانی 
صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین 
در جلسه کابینه اش به تاریخ ۱۹ دی ماه است و 
خصمانه  مواضع  در  تغییری  هیچ  می دهد  نشان 
است.  نشده  ایجاد  هسته ای  توافق  قبال  در  وی 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی هفته گذشته هم 
لغو  مذاکرات  درباره  خود  متفاوت  عملکرد  از 
تأکید  و  گفت  ایران سخت  با  غرب  تحریم های 
کرد: »ما در عرصه بین المللی، آشکارا و از موضع 
قدرت علیه بازگشت به توافق هسته ای ]برجام[ 
با  فعالیت خواهیم کرد، فقط پشت درهای بسته 

در  بلکه  کرد،  نخواهیم  صحبت  رهبران]جهان[ 
عمل  آشکارا  و  عمومی، سرسختانه  افکار  حیطه 

خواهیم کرد«.
این اظهارات ریشه در دو دهه اصرار بر  تمام 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  که  دارد  توهم  این 
پی ساخت سالح اتمی است؛ مبنای تحریم های 
و  مردم  علیه  ناتمام  تهدیدهای  و  غیرانسانی 
دهه  دو  این  تمام  در  و  است  ایران  حکومت 
تحریم ها  این  تمام  از  فارغ  اسالمی  جمهوری 
درپی  که  است  کرده  اعالم  بارها  تهدیدات،  و 
نخواهد  و  نیست  نبوده،  هسته ای  ساخت سالح 
جمهوری  دفاعی  دکترین  در  اصل  این  بود. 
اسالمی بارها و بارها از سوی مسئوالن مختلف 

و با ادبیات متفاوت مورد تأکید قرار گرفت.
و  جاری  سال  آذر   ۲۸ آن  نمونه  تازه ترین  در 
در جریان سومین مجمع گفتگوی تهران، »کمال 
رئیس  و  انقالب  معظم  رهبر  مشاور  خرازی« 
بار دیگر  ایران  شورای راهبردی روابط خارجی 
بر این موضوع صحه گذاشت و گفت: »ما تولید 
بمب)اتمی( را حرام می دانیم و از نظر راهبردی 
تولید بمب را راهگشا نمی دانیم. سالح هسته ای 
فناوری  البته داشتن  امنیت آور نمی دانیم  الزاما  را 

هسته ای بازدارنده است«.
در  بازهم  توضیحات،  و  تأکیدات  این  تمام  با 
تل آویو، تحلیلگرانی مدعی اند جمهوری اسالمی 
ایران در پی ساخت بمب اتم است! این توهمات 
سرزمین های  اندیشکده های  همان  در  اگر 
اما  نمی یافت  اهمیتی  چندان  می ماند،  اشغالی 
توهماتی  چنین  که  می شود  آغاز  زمانی  معضل 
راه  بین الملل  نظام  در  سیاست مداران  سطح  به 
و  می شود  اقدامات  و  تصمیمات  مبنای  و  یافته 
شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین المللی 
برمبنای همین  را  قطعنامه های خود  اتمی  انرژی 

توهمات علیه ایران صادر می کنند.
۲-قمار روی اغتشاشات در ایران

»جمهوری اسالمی در حال نابودی است!« هم 
اندیشکده های رژیم  دیگر گزاره ای است که در 
به  از شهریور سال جاری  که  است  صهیونیستی 
جهان  سیاستمداران  تصمیم گیری  برای  فکتی 
اعتراضات  که  معنا  این  به  است.  شده  تبدیل 
اشتباه  این  به  را  غربی  دولت های  ایران،  در 
استراتژیک گرفتار کرده است که اگر از مذاکرات 
افزایش  را  ایران  علیه  فشارها  و  کشیده  کنار 
تهران  از  بیشتری  امتیازات  می توانند  دهند، 
به  صهیونیستی  رژیم  و  غرب  کنند.هم  دریافت 
خطری  ایران  در  اغتشاشات  که  می دانند  خوبی 
علیه تمامیت ارضی کشور و حکومت نیست اما 
این اغتشاشات همان بهانه مورد نیاز برای فشار 

بیشتر بر تهران است.
 بر مبنای همین تحلیل اشتباه است که اروپا که 
ایران و  به عنوان میانجی نخست  این  از  تا پیش 
آمریکا در مذاکرات ایفای نقش می کرد اکنون از 
تسلیم  تا  می کنند  وارد  فشار  ایران  به  هر طریقی 
شرایط آنها شود. ایران اما راه منطقی برگزیده و در 
خود،  اصول  بر  ایستادگی  ضمن  مذاکرات  مسیر 

گفت وگو را اصل اساسی رفع چالش ها می داند.

طالبان:
 مدارس دینی و مکاتب مسدود شده 

دخترانه تا کالس ششم بازگشایی شوند
سیگنال های پیدا و پنهان مذاکراتی آمریکا

نامه  این  در  طالبان  معارف  وزارت  سرپرست 
از  که  مدرسه هایی  دآنش آموزان  که  است  گفته 
پیش  به  امداد رسان  نهاد های  از  شماری  سوی 
برده می شوند و مجوز وزارت معارف را بدست 
دارند، »شاگردان دختر و معلمان آن ها با رعایت 
وظایف  و  آموزش  به  می توانند  شرعی  حجاب 

شان ادامه دهند.«
معارف/آموزش  وزارت  نوشت:  سی  بی  بی 
به  نامه ای  با صدور  طالبان  پرورش حکومت  و 
مکاتب/ تا  است  داده  دستور  محلی  اداره های 
مدارس ابتدایی دخترانه )از کالس  اول تا ششم( 
گروه  این  محلی  مقامات  از  برخی  سوی  از  که 

مسدود شده بودند، بازگشایی شود.
آغا،  حبیب اهلل  سوی  از  که  مکتوب  این  در 
سرپرست وزارت معارف طالبان امضا شده آمده 
به  توانند  می  ششم  کالس  تا  دختران  که  است 
مدرسه ها و کورس های آموزشی )آموزشگاه های 
خصوصی( و مدارس دینی دخترانه شرکت کنند.
نامه  این  در  طالبان  معارف  وزارت  سرپرست 
از  که  مدرسه هایی  دآنش آموزان  که  است  گفته 
سوی شماری از نهاد های امداد رسان به پیش برده 
می شوند و مجوز وزارت معارف را بدست دارند، 
»شاگردان دختر و معلمان آن ها با رعایت حجاب 

شرعی می توانند به آموزش و وظایف شان ادامه 
دهند.«در این نامه اما گفته شده که در صورتی  که 
مقامات محلی در این زمینه مشکلی داشته باشند 
و از سوی برخی »مزاحمت صورت بگیرد، باید 

به وزارت معارف فورا اطالع داده شود«.
 این در حالی است که چند روز پیش یکی از 
علمای اسالمی در ترکیه در مالقات با این وزیر 
از آموزش دختران  طالبان گفته بود که ممانعت 

برای آن ها قابل قبول نیست.
 با بازگشت طالبان به قدرت، دختران از رفتن 
)از  دبیرستان  و  متوسطه  مکاتب/مدارس  به 
کالسم ششم به باالتر( ممنوع شدند و اخیراً اما 
بنا به گزارش ها در برخی مناطق رفتن دختران به 
سوی  از  هم  ابتدایی  کالس های  و  آموزشگاه ها 

برخی از مقام های محلی ممنوع شده بود.
در  طالبان  دوباره  رسیدن  قدرت  به  زمان  از   
زنان  حقوق  و  کار  آموزش،  موضوع  افغانستان، 
بیش از همه رویدادهای دیگر خبرساز بوده است.
و  ششم  کالس  از  باالتر  دختران  آموزش  ع 
دانشگاه ها  به  رفتن  از  افغان  دختران  ممنوعیت 
نهادهای غیردولتی  اشتغال زنان در  و ممنوعیت 
و  داخلی  گسترده  واکنش های  طالبان  سوی  از 

خارجی را در پی داشته است.
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لفاظی های جدید نتانیاهو علیه ایران

نام سپاه باید در فهرست 
سازمان های تروریستی 
اتحادیه اروپا قرار بگیرد

مواضع  برخی  تکرار  با  آلمان  خارجه  وزیر 
گرفتن  قرار  خواستار  ایران،  علیه  مداخله جویانه 
فهرست  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  نام 

سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا شد.
سپاه  نام  گرفتن  قرار  خواستار  بائربوک،  آنالنا 
پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمان های 

تروریستی اتحادیه اروپا شد.
ادامه  به گزارش ز خبرگزاری رویترز، وی در 
اکتبر  ماه  »از  گفت:  خود  ضدایرانی  مواضع 
ایرانی  از مسئوالن  نفر  ده ها  را علیه  تحریم هایی 
تجارت  مسدود،  را  آن ها  اموال  کرده ایم؛  اعمال 
آن ها را دشوار و تحرکاتشان را محدود کرده ایم«.

این مقام آلمانی افزود که موانع قانونی پیش از 
وضع تحریم ها باید برطرف شود. در همین راستا 
با اتحادیه اروپا برای روشن شدن وضعیت تماس 
گرفته ایم. سپاه پاسداران در حال حاضر در اتحادیه 

اروپا به عنوان یک سازمان تحت تحریم است.
سخنگوی  هبشترایت«  »شتفن  حال،  همین  در 
دولت آلمان نیز گفت که برلین و متحدانش فشار 

بر ایران را افزایش می دهند.

عربستان محدودیت های 
حج را برداشت

وزیر  از  نقل  به  سعودی  عربستان  تلویزیون 
حج و عمره عربستان نقل کرد که دولت امسال 

محدودیت برای تعداد حجاج اعمال نمی کند.
را  حجاج  تعداد  و  سنی  محدودیت  عربستان 

مسال برداشت.
به گزارش جماران به نقل از النشره، تلویزیون 
عمره  و  حج  وزیر  از  نقل  به  سعودی  عربستان 
محدودیت  امسال  دولت  که  کرد  نقل  عربستان 

برای تعداد حجاج اعمال نمی کند.

دیروز  کانادا  رویترز،  خبرگزاری  از  گزارش  به 
دوشنبه قرارداد خرید ۸۸ جت جنگنده اف-۳۵ را 
از شرکت "الکهید مارتین" آمریکایی به ارزش ۱۹ 
میلیارد دالر کانادا )۱۴.۲ میلیارد دالر آمریکا( برای 
جایگزینی ناوگان جنگنده های هوایی فرسوده خود 

نهایی کرد.
»آنیتا آناند« وزیر دفاع کانادا در یک نشست خبری 
گفت که کشورش انتظار دارد نخستین جنگنده های 
این  و  شود  داده  تحویل   ۲۰۲۶ سال  در  اف-۳۵ 
ناوگان بین سال های ۲۰۳۲ تا ۲۰۳۴ به طور کامل 
وارد فاز عملیاتی شود. آناند در این نشست خبری 
با بیان اینکه اف-۳۵ پیشرفته ترین جنگنده موجود 

در بازار صنایع دفاعی و مناسب کانادا است،گفت: 
خرید و نگهداری اف-۳۵ می تواند ساالنه بیش از 
۴۲۵ میلیون دالر کانادا به اقتصاد این کشور کمک 
و نزدیک به سه هزار و ۳۰۰ شغل در سال ایجاد 
کند. وی این قرارداد را بزرگترین سرمایه گذاری 
در نیروی هوایی سلطنتی کانادا در ۳۰ سال گذشته 
دانست. خرید جنگنده اف-۳۵ همزمان با سفر روز 
به  کانادا  وزیر  نخست  ترودو«  »جاستین  دوشنبه 
مکزیک برای شرکت در اجالس سران کشورهای 
آمریکای شمالی است؛ اجالسی که قرار است در آن 
ترودو با »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا دیدار 

کند.

اتحادیه اروپا مثل برده ها از فرمان آمریکا پیروی می کند
نماینده ایرلندی اتحادیه اروپا تصریح کرد: چرا 
امپریالیسم  فرمان  از  ها  برده  مثل  اروپا  اتحادیه 
برای  گزافی  بهای  که  کند  می  پیروی  آمریکا 

حقوق بشر مردم سوریه دارد..؟
نماینده   )Mick Wallace( واالس«  »مایک 
ایرلندی اتحادیه اروپا امروز یکشنبه در سخنانی 
توییتری از رویکرد بروکسل در برابر آمریکا به 

شدت انتقاد کرد.
در پیام توییتری نماینده ایرلندی اتحادیه اروپا 
در این باره آمده است: تحریم ها کودکان را در 
سوریه می کشند. چرا اتحادیه اروپا مثل برده ها 
که  می کند  پیروی  آمریکا  امپریالیسم  فرمان  از 
سوریه  مردم  بشر  حقوق  برای  گزافی  بهای 

دارد..؟
»مایک واالس« در فیلمی در توئیتر خود ادامه 
داد: تحریم های غرب پیش از آغاز تهاجم نظامی 
سال ۲۰۰۳ به عراق، نیم میلیون کودک را کشت. 
این  به  تا  شوند  کشته  باید  سوری  کودک  چند 

سیاست خودکامه و مرگبار را پایان دهیم؟
درصد   ۹۰ کرد:  اضافه  این خصوص  در  وی 
می کنند.  زندگی  فقر  خط  زیر  سوریه  مردم 

یک  تنها  روز  در  )سوری(  کودکان  از  بسیاری 
وعده غذا می خورند. وسایل گرمایشی تبدیل به 
کاالیی لوکس شده و کودکان از سرما، گرسنگی 
و کمبود دارو می میرند.نماینده ایرلندی اتحادیه 
اروپا هفته پیش در این ارتباط گفته بود: اتحادیه 
برای  مستقل  آزاد  رسانه های  که  می گوید  اروپا 
رسانه های  اما  است؛  حیاتی  دموکراسی  هر 
نیستند،  مستقل  اروپا  اتحادیه  در  اصلی  جریان 
کنترل  را  ها  آن  یافته،  اختصاص  منافع  )بلکه( 
می  کند. اتحادیه اروپا می گوید یک روزنامه نگار 
اما  شود،  مجازات  کارش  انجام  خاطر  به  نباید 
جنگی  جنایات  افشای  دلیل  به  آسانژ  جولیان 

آمریکا و ناتو در زندان است.

هواپیماهای جنگی آمریکا در راه کانادا

در  صهیونیستی  رژیم  تندرو  نخست وزیر   
ادامه اظهارات تکراری و لفاظی های خود علیه 
فرا  آن  زمان  که  گفت  ایران  اسالمی  جمهوری 
مشترکی  موضع  آویو  تل  و  واشنگتن  تا  رسیده 

علیه برنامه هسته ای ایران اتخاذ کنند.
سخنرانی  از  نقل  به  اسرائیلی  های  رسانه 
برای  نتانیاهو  بنیامین  دی(   ۱۹( دیروز  مجازی 
و  آمریکا  عمومی  روابط  »کمیته  راستگرای  البی 
اسرائیل« )آیپک(، نوشتند: زمان آن فرا رسیده که 
اسرائیل، آمریکا و کشورهای دیگر صف واحدی 

تشکیل دهند.
در  رایزنی  منتظر  مشتاقانه  من  افزود:  نتانیاهو 
مورد این موضوع با جو بایدن رئیس جمهوری 
آمریکا و تیم او هستم. فکر می کنم امروز بیش از 
هر زمان دیگری در مورد موضوع ایران اشتراک 

نظر داریم.
نتانیاهو مدعی شد، در جریان اعتراضات اخیر، 
مدت  از  رژیم  این  آنچه  که  دریافتند  جهانیان 
بود،  گفته  اسالمی  جمهوری  مورد  در  پیش  ها 

صحیح است.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  پرایس  ند 
جمع  در  محلی  وقت  به  دیروز  عصر  آمریکا 
خبرنگاران در واشنگتن در این باره گفت: آمریکا 
اینکه  بر  مبنی  استراتژیک  سطح  در  اسرائیل  و 
ایران نباید هیچگاه به سالح هسته ای دست یابد، 
کامال با یکدیگر اتفاق نظر دارند و همسو هستند.
سخنگوی وزارت خارجه دولت بایدن گفت که 
ما به صراحت نظرات مخالف خود را به اسرائیل 
ما  به  را  نظر مخالف خود  نیز  آنها  می گوییم و 
کرد:  اضافه  آمریکایی  مقام  دهند.این  می  اطالع 
و  موثرترین  همچنان  دیپلماسی  که  معتقدیم  ما 

بادوام ترین روشی است که به وسیله آن می شود 
از دسترسی ایران به سالح هسته ای به صورت 

کامل جلوگیری کرد.
تکرار  با  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ادعاهای مقامات آمریکایی در هفته ها و ماه های 
اخیر گفت: اما ایرانی ها به صورت مکرر به یک 
از ماه سپتامبر  اند.  توافق دیپلماتیک پشت کرده 
)شهریور/مهر( تاکنون آمریکا بر مساله بازگشت 

به برجام تمرکز نکرده است.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
اینکه  بر  مبنی  ها  آمریکایی  ادعای  درباره  پیشتر 
شده  خارج  آنها  کار  دستور  از  برجام  مذاکرات 
است، گفته بود: اینکه مقامات آمریکا برای رژیم 
رخداد  کند،  گفت وگو  ایران  درباره  صهیونیستی 
خارجی  سیاست  متاسفانه  و  نیست  جدیدی 
ایران  اسالمی  جمهوری  با  ارتباط  در  آمریکا 
گروگان صهیونیست ها و رژیم صهیونیستی است.
تنها  هسته ای  موضوع  اینکه  یادآوری  با  وی 
موضوع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
است  دوجانبه  مسیر  یک  توافق  گفت:  نیست، 
رژیم  است  کرده  تعهد  نقض  که  هم  کشوری 
آمریکا است، آنکه باید پاسخگو باشد و در مقام 
آمریکا  دولت  بدهد  توضیح  پاسخگویی  و  متهم 
است؛ سیاست جمهوری اسالمی ایران در موضوع 
هسته ای روشن است و در همان چارچوب عمل 
می کند و آمادگی جمع بندی مذاکرات را مبتنی 
بر بسته ای که ارائه شده است، دارد.کنعانی با بیان 
اینکه خطوط قرمز ایران در مذاکرات نیز روشن 
است، گفت:  دولت جمهوری اسالمی ایران و تیم 
ایران عمل  مذاکره کننده بر مبنای خواسته ملت 

کرده و خواهد کرد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ موضوع 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۱۳۲ کالسه 
فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
 ۲۲ شناسنامه  بشماره  بیرامقلی  فرزند  قولجائی  عبدالحکیم  آقای  متقاضی 
به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در   ۲۰۳۲۲۲۲۶7۱ ملی  شماره  و 
مساحت ۴۰۰۰۰ متر مربع جدا شده از پالک شماره از ۸ -اصلی واقع در 
گنبدکاووس روستای سالق غایب )بردی کر( بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک 
به  حلمت(  فرزند  قولجائی  )بیرمقلی  رسمی  مالک  از  ملک  انتقال  گنبد 
متقاضی بوده و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۱۰۳۶۰
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰7  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۰7۰ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۴۲۸ کالسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
متقاضی خانم عایشه بی بی خرمالی فرزند تاجقلی بشماره شناسنامه 7 و 
شماره ملی ۲۰۳۱۸۳۱۰۸۹ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به 
مساحت ۶۲/۶۳ متر مربع جدا شده از پالک شماره از ۳۶۱۳7 فرعی از ۱ 
-اصلی واقع در گنبدکاووس روستای نورخان آباد کوچه عدالت۱۱ بخش 
۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی 
به متقاضی بوده و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  در صورتی که اشخاص 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۱۰۳7۶
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰7  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

رضا سارانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۸۲۴۴ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰7۳۳ کالسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
متقاضی آقای عبدالمجید اسکندرلی فرزند دردی بشماره شناسنامه ۱۸۲۳ 
و شماره ملی ۴۸7۹۹۶7۲۶۲ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده 
به مساحت ۸۸/۶۰ متر مربع جدا شده از پالک شماره  ۱۴۴۱۹ فرعی از ۱ 
-اصلی واقع در گنبدکاووس انتهای کوچه شهید ظفر کوچه ۲ متری بخش 
۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از بیرام بی بی خاکپور 
تقاضا  مورد  به  نسبت  متقاضی  تصرفات  و  بوده  متقاضی  به  برون  اینچه 
احراز گردیده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۱۰۳۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰7  
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 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۱۵۸ مورخ ۰۸/۲۵//۱۴۰۱ موضوع 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰7۶۹ کالسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
متقاضی آقای محمود نیازی قراماخر فرزند عاشورمحمد بشماره شناسنامه 
۹۴۸ و شماره ملی ۲۰۳۱۰۳۶۲۲۱ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شده به مساحت  ۱۱۲  متر مربع جدا شده از پالک شماره  ۴۱۵۸ فرعی از 
۱-اصلی واقع در گنبدکاووس روستای گدم آباد خیابان آزادی کوچه فرعی 
انتقال ملک مع الواسطه از شاه قلیچ قره  بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد 
باش، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  می شود 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./.  
م.الف ۱۰۳۸۲
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