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جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری  روابط   
قابل  سطحی  با  گذشته  ماه  چند  طی  آذربایجان 
توجه از تنش ها مواجه شده است. به گونه ای که 
در میان رسانه ها و برخی ناظران از فرضیه وقوع 
جنگ گرم میان دو کشور سخن به میان آمد. حتی 
به جرات می توان گفت، که چنین سطحی از تنش 
از  بعد  دوران  تمامی  در  کشور  دو  مناسبات  در 
جماهیر  اتحاد  از  آذربایجان  جمهوری  استقالل 
مهر   ۲۶(  ۱۹۹۱ اکتبر   ۱۸ در  بی سابقه  شوری 

۱۳۷۰( تا کنون، بی سابقه بوده است.
باقر  محمد  اخیرا  وضعیتی،  چنین  میانه  در 
از  بازگشت  از  ایران پس  قالیباف، رئیس مجلس 
 )APA( سیزدهمین اجالس مجمع پارلمانی آسیا
بدو  در  آنتالیا،  در شهر  ترکیه  پارلمان  میزبانی  به 
از  »پس  کرد:  تاکید  مهرآباد،  فرودگاه  به  ورود 
سوء تفاهم های  خود  آذربایجانی  همتای  با  دیدار 
ضمنی  معنای  شد.«  برطرف  باکو  با  شده  ایجاد 
این اظهارات قالیباف این است که اوال، تنش های 
چند وقت اخیر سوء تفاهم بوده و ثانیا، دیگر هیچ 
صورت مساله ای میان دو کشور باقی نمانده؛ چرا 
که او در دیدار با »صاحبه غفاراوا« رئیس مجلس 
ملی جمهوری آذربایجان همه مشکالت را حل ک
رفع  بر  مبنی  قالیباف  اظهارات  از  بعد  ساعاتی 
علی اف  الهام  سوی  از  اظهاراتی  سوءتفاهم ها، 
رئیس جمهور آذربایجان منتشر شد که او صراحتا 
بار دیگر بر نیت خود برای ایجاد کریدور زنگزور 
که  که  کرد  اعتراف  او  حقیقت،  در  کرد.  تاکید 
ارمنستان  با  صلح  سه جانبه  توافق  بیانیه  به  حتی 
نیز پایبند نیست. او تاکید کرد که که در این توافق 
مناطق  بین  باید  که  است  شده  اعالم  به صراحت 
غربی آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان 
ارتباط حمل ونقلی وجود داشته باشد و ارمنستان 

آن را فراهم کند.
در واقع، علی اف، بار دیگر بر همان نقطه اصلی 
یعنی  آذربایجان  و جمهوری  ایران  میان  اختالف 
»کریدور زنگزور-الچین« انگشت گذاشت. حاال 
قالیباف  آقای  که  آن چنان  که  است  این  مساله 
شده  حل  طرف  دو  اختالف نظر های  می گوید، 
ادامه  تهران  و  باکو  مواضع  در  تنش  همچنان  یا 
دارد؟ در راستای پرداختن به این پرسش در ابتدا 
ضروری به نظر می رسد که ریشه اختالفات چند 
وقت اخیر میان جمهوری آذربایجان و ایران مورد 

مداقّه قرار بگیرد
جدید  تنش افروزی  کلیدی  و  اصلی  ریشه 
به  می توان  را  باکو  و  تهران  میان  مناسبات  در 
درگیری های میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
در شهریور ماه سال جاری ارجاع داد. یعنی زمانی 
که مشخص شد که این بار بر خالف سال ۲۰۲۰ 
باغ  قره  منطقه  باکو  کانون تمرکز حمالت جدید 
ارمنستان  خاک  جنوب  بلکه  نبوده  کوهستانی 
که  محلی  یعنی  است.  گرفته  قرار  تمرکز  کانون 
مرز باقی مانده ارمنستان با ایران را شامل می شود.

در واقع، پس از آن که بعد از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ 
جمهوری  کشور  دو  نظامیان  که   )۱۳۹۹ مهر   ۶(
 ۴۴( هفته  شش  مدت  به  ارمنستان  و  آذربایجان 
قره باغ کوهستانی وارد جنگ شدند  بر سر  روز( 
باکو حاصل  برای  پیروزی ای بزرگ  نهایت  و در 
به  بود.  عجیب  بسیار  چنین حمله ای  انتظار  شد، 
 ۱۰ در  روسیه  وساطت  با  کشور  دو  این که  ویژه 
نوامبر ۲۰۲۰ )۲۰ آبان ۲۰۲۰( توافق نامه آتش بس 

را امضا کرده بودند که طی آن کنترل آذربایجان بر 
بخش هایی از قره باغ کوهستانی از سوی ایراوان 

به رسمیت شناخته شده بود.
ماه  مرداد  در  توافق صلح  این  از  پس  هر چند 
ماه  اواسط  در  در  نیز  و   )۱۴۰۰( گذشته  سال 
نظامیان   )۱۴۰۱( جاری  سال  )مرداد(  گذشته 
آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ کوهستانی 
تمرکز  در وضعیت جدید  اما  بودند،  درگیر شده 
داشت.  اهمیت  که  بود  ارمنستان  جنوب  بر  باکو 
بعد از این حمالت بود که تمامی نگاه ها به سوی 
کردن  اجرایی  برای  علی اف  الهام  هدف گذاری 
طرح "داالن بین المللی تورانی" با حمایت ترکیه 

و اسرائیل جلب شد.
متحدان  همراهی  با  دارد  و  داشت  قصد  باکو   
شاه راه  یعنی  الچین«  »زنگزور-  داالن  خود 
کند.  کنترل  را  اروپا  و  آسیا  پیوند  برای  ارتباطی 
محدوده  در  و  ارمنستان  در شرق  زنگزور  منطقه 
جدید  حمالت  کانون  یعنی  »سیونیک«  استان 
از  سیونیک  اساسا  دارد.  قرار  آذربایجان  ارتش 
غرب  از  و  آذربایجان  جمهوری  توسط  شرق 
توسط نخجوان احاطه شده است و فقط مرز ۴۴ 
ایران  اسالمی  جمهوری  با  جنوب  از  کیلومتری 
دارد. این منطقه نه تنها برای باکو و ایروان بلکه 

برای ایران دارای اهمیت استراتژیک ویژه است.
عمال  استان،  این  بر  باکو  کنترل  صورت  در 
به  و  ارمنستان  با  ایران  ارتباطی  راه  از  بخشی 
و  آذربایجان  اختیار  در  اروپا  و  ارواسیا  آن  تبع 
این مسیر محل ساالنه  قرار می گیرد.  متحدان اش 
میلیون ها دالر تجارت خارجی ایران با همسایگان 
و حتی کشور های اروپایی است. اساسا کنترل باکو 
بر استان سیونیک می تواند به کانون برای حضور 
منطقه  در  ایران  شمالی  مرز  در  اسرائیل  نظامی 

زنگزور تبدیل شود.
همچنین، کنترل این منطقه موجب خواهد شد 
انرژی  زمینه  در  را  باال  دست  باکو  و  آنکارا  که 
این  با  باشند.  داشته  تهران  به  نسبت  ترانزیتی  و 
این  ایجاد  برای  علی اف  هدف گذاری  تفاسیر، 
کریدور، به سرعت زنگ های خطر را برای ایران 
افتاد  تکاپو  به  تهران  واقع،  در  آورد.  در  به صدا 

این نقشه شوم در مرز های  تا مانع اجرایی شدن 
شمالی خود با ارمنستان شود.

واکنش ایران به نقشه تحریک آمیز الهام علی اف 
رزمایش  برگزاری  تا  دیپلماتیک،  هشدار های  از 
که  شد  شامل  را  ارمنستان  با  مناسبات  تقویت  و 
لفظی  افزایش حمالت  موجبات  امر،  همین  البته 
علی اف علیه تهران را به همراه داشت. در مهم ترین 
سطح، در ۲۶ مهر ماه رزمایش نیروی زمینی سپاه 
پاسداران ایران، در منطقه عمومی ارس، با تمرین 
عبور از رود ارس برگزار شد. همچنین، مقامات 
ایرانی با صراحت بار ها اعالم کردند که هیچ گونه 
تغییری را در ژئوپلیتیک منطقه نخواهند پذیرفت.

عالوه بر رزمایش نظامی، حسین امیر عبداللهیان، 
وزیر امور خارجه ایران نیز در ۲۸ مهر ماه رهسپار 
ارمنستان شد و سرکنسولگری ایران در شهر قاپاِن 
به عنوان  آن  از  افتتاح کرد که  را  استان سیونیک 

پیام نمادین جدی تهران برای باکو یاد شد.
واکنش های  ایران،  کنش های  این  مجموعه 
به همراه  را  آذربایجان  شدیداللحن رئیس جمهور 
داشت. به گونه ای که ۲۱ روز بعد از رزمایش سپاه، 
در ۱۷ آبان ماه، علی اف، در مراسم روز پیروزی 
جمهوری  مرز  در  که  »کسانی  گفت:  آذربایجان 
رزمایش  ارمنستان  از  حمایت  برای  آذربایجان 
برگزار می کنند نیز باید این را بدانند که هیچ کس 

نمی تواند ما را بترساند«.
ایران  آبان(، وزارت خارجه  بعد )۱۸  یک روز 
به اظهارات علی اف پاسخ داد و گفت: »رزمایش 
از  مشکالت  حل  و  بود  معمولی  اقدامی  ایران 
بیستم  در  می گذرد«.  منطقه  کشور های  پایتخت 
آبان ماه نیز وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، 
با  را  باکو  در  ایران  سفیر  موسوی«  عباس  »سید 
ایرانی  مقامات  آمیز  تهدید  لفاظی های  ادعای 
علی اف،  لفظی،  این جدال  ادامه  در  کرد.  احضار 
در نهمین اجالس سران سازمان کشور های تُرک 
را  لفاظی خود  آبان(،   ۲۲( ازبکستان  در سمرقند 
صریح تر کرد. او این بار به طور مستقیم آذری های 
ایران را خطاب قرار داد و حتی آن ها را اکثریت 
۴۰ میلیون آذربایجانِی خارج از آذربایجان معرفی 
در  که  کسانی  کرد:  تهدید  حتی  اف  علی  کرد. 

مرز ما برای حمایت از ارمنستان رزمایش نظامی 
هیچ کس  بدانند.  را  این  باید  نیز  می کنند  برگزار 

نمی تواند ما را بترساند.
در ادمه این روند از جدال لفظی و تبادل پیام های 
نمادین سیاسی میان تهران و باکو، در ۱۵ آذر یعنی 
زمینی  نیروی  رزمایش  برگزاری  از  بعد  روز   ۵۰
ارس،  عمومی  منطقه  در  ایران،  پاسداران  سپاه 
جمهوری آذربایجان و ترکیه، رزمایش مشترکی را 

در نواحی مرزی با ایران برگزار کردند.
و  باکو  شهر  محدوده  در  که  رزمایش  این 
و  برگزار  ایمیشلی  و  جبرائیل  آستارا،  از  مناطقی 
نهاده شد.  عنوان رزمایش »مشت برادری« بر آن 
بُعد رزمایش، عبور  قابل توجه ترین  بین،  این  در 
از  کشور،  دو  نظامی  تجهیزات  و  انسانی  نیروی 
ناظران  از  بسیاری  که  بود،  ارس  مرزی  رودخانه 
سیاسی، آن را پاسخ روشن به رزمایش اخیر ایران 
ترند جمهوری  کردند. حتی، خبرگزاری  ارزیابی 
آذربایجان نیز انجام این رزمایش را پیامی روشن 
تهدیدآمیز  لفاظی های  به  پاسخی  و  تهران  برای 

علیه باکو معرفی کرد.
با نگاه به ابعاد و سطوح مورد اشاره از تهدیدات 
جنگ  سطح  نیز  و  تهران  برای  علی اف  نقشه راه 
لفظی و تبادل پیام های سیاسی مستقیم و نمادین 
وضوح  به  آذربایجان،  جمهوری  و  ایران  میان 
قالیباف  اظهارات  بودن  پشتوانه  بدون  از  می توان 
آورد.  میان  به  سخن  سوئ تفاهم ها  رفع  بر  مبنی 
اساسا آن چه که در ماه های گذشته میان تهران و 
باکو در جریان بوده نه تنها سوء تفاهم نیستند بلکه 
حوزه  در  استراتژیک  مسائل  جرگه  در  بایستی 

سیاست خارجی ایران قرار می گیرد.
متاسفانه آقای قالیباف چنان از رفع سوء تفاهمات 
مقام  یک  با  او  دیدار  انگار  که  می گوید  سخن 
در جمهوری  تصمیم گیری  در عرصه  دوم  درجه 
میان دو کشور  تمام مشکالت  از  آذربایجان گره 
گشوده است. اساسا چنین رویکرد سطحی نگرانه 
و سرپوش گذاری بر عمیق تهدیدات است که از 
 ۲۰۲۰ سال  در  قره باغ  جنگ  وقوع  زمان  همان 
از ناظران و متخصصان قرار  انتقاد بسیاری  مورد 
گرفت. در آن مقطع این مساله مطرح شد که اساسا 
دو  میان  به جنگ  نگاه  در  استراتژی  فاقد  تهران، 
انتقاد را  همسایه شمالی خود است. بسیاری این 
مطرح کردند که سکوت ایران در مقابل پیش روی 
جمهوری آذربایجان در قره باغ و عدم حمایت از 

ارمنستان، خطایی بزرگ بود.
اما حاال فراتر از قضاوت پیرامون این که آیا سه 
سال قبل حمایت ضمنی ایران از کنترل جمهوری 
خیر،  یا  بود  قره باغ، صحیح  منطقه  بر  آذربایجان 
نگاه  داشتن  معنا  به  استراتژی  نبود  مهم تر  مساله 
بلندمدت به بحران در مرز های شمالی خود است. 
ارمنستان  میان  بحران  به  ایران  نگاه  در  متاسفانه 
سیاست گذاری  خالء  با  آذربایجان،  جمهوری  و 
استراتژیک مواجه بوده و هستیم. این که یک مقام 
ارشد ایرانی چنین تصور کند که با یک دیدار و 
باکو  راه  نقشه  تهدیدات  عمق  می توان  مصافحه، 
را  –الچین،  زنگزور  داالن  شاختن  اجرایی  برای 

فراموش کرد، مهم ترین نمود این امر است.

وزارت خزانه دارى آمریکا جزئیات معافیت کاربران 
ایرانى اینترنت از تحریم ها را اعالم کرد

نقشه آذربایجان در پیشبرد داالن تورانی و خال استراتژی ایران
»على اف« دست بردار نیست!

معافیت  جزئیات  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
کاربران ایرانی اینترنت از تحریم ها را اعالم کرد

بیانیه ای  انتشار  با  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
تاثیرگذاری  و  بزرگ  شرکت های  خدمات  ارائه 
مانند گوگل، متا، اپل و دیگر شرکت های مشابه 

به ایرانیان را قانونی اعالم کرد.
پیشین،  تغییراتی کلیدی در مجوز های دولتی   
موسوم به مجوز عمومی شماره یک ایران که با 
پنهان  جهت  در  ایرانی  کاربران  به  کمک  هدف 
به  بیان و دسترسی آن ها  آزادی  از رصد،  ماندن 

گردش آزاد اطالعات اعمال شده است.
کنترل  دفتر   ،۱۴۰۱ مهر  ماه  روز  اولین  در 
مجوز   ،)OFAC( آمریکا  خارجی  سرمایه های 
عمومی شماره دو ایران را در دسترس عموم قرار 
تحریم های  از  بود  به روز شده ای  نسخه  که  داد، 
سال  بهمن ماه  هجدهم  در  شده  اعمال  اینترنتی 
دسترسی  تنها  نه  تازه،  مجوز های  ۱۳۹۲.با 
ابزار های  به شبکه های اجتماعی،  ایرانی  کاربران 
ویدئویی، خدمات  تماس  نرم افزار های  ارتباطی، 
بازی های  مبتنی وب،  و  آنالین  نقشه های  ابری، 
کامپیوتری، پلتفرم های آموزشی، ابزار های ترجمه 
آنتی  پی،  آی  تغییر  ابزار های  هویت،  احراز  و 
اینترنتی،  رصد  با  مقابله  ابزار های  ویروس ها، 
عامل  سیستم  و  هوشمند  تلفن های  ان،  پی  وی 
دیجیتال،  گجت های  ماهواره ای،  تلفن های  آنها، 

شخصی  کامپیوتر های  مودم،  روتر،  سیم کارت، 
فراهم شد، بلکه ارائه خدمات شرکت های بزرگ 
دیگر  و  اپل  متا،  گوگل،  مانند  تاثیرگذاری  و 
قانونی خواهد  نیز  ایرانیان  به  شرکت های مشابه 

بود.
به  مربوط  تغییرات،  این  از  دیگری  بخش 
عنوان  به  که  است  ابزار هایی  مجوز  گسترش 
ارائه  برای  الزم  شرایط  کمکی،  یا  و  واسط 
همچنین  و  ابری  غیر  و  ابری  ارتباطی  خدمات 

تبادل اطالعات در اینترنت را فراهم می کنند.
و  صادرات  به  مربوط  مجوز های  همچنین 
غیرتجاری  خدمات  و  ابزار  مجدد  صادرات  یا 
میزبانی  مانند  ایران،  در  اینترنت  آزادی  در  موثر 
کاربران  توسط  که  نظارت،  ضد  نرم افزار های 
ایرانی خلق شده، توسعه یافته و یا به روز رسانی 
شده اند. همچنین برای توسعه دهندگان و فعاالن 
ایرانی که در پی ساخت اپلیکشن و نرم افزار های 
ضد سانسور برای موبایل و کامپویتر هستند نیز 

مجوز هایی در نظر گرفته شده است.
یکی از کلیدی ترین تغییرات در مجوز عمومی 
شماره دو ایران، حذف شرط »استفاده شخصی« 
از ابزار و امکانات است؛ بنابراین از این پس، نه 
تنها کاربران، بلکه شرکت های ایرانی نیز می توانند 
به صورت قانونی از معافیت های اینترنتی اعالم 

شده استفاده کنند.

3

انتصاب سفیر جمهورى 
آذربایجان در اسرائیل

جمهوری  رئیس جمهور  علی اف«  »الهام 
اوغلو  محمد  »مختار  رسما   ، آذربایجان، 
فوق العاده  سفیر  اولین  عنوان  به  را  محمدوف« 
و تام االختیار این کشور در اراضی اشغالی تعیین 

کرد.
جمهوری  رسمی  خبرگزاری  گزارش  بنابر 
بند  با  مطابق  علی اف  )آذرتاج(،  آذربایجان 
اساسی  قانون  یکصدونهم  ماده  از  پانزدهم 
جمهوری  آذربایجان محمدوف را به عنوان سفیر 

باکو در تل آویو تعیین کرده است.
از  پیش  آحارانوت«  »یدیعوت  عبری  روزنامه 
این خبر داده بود که جمهوری آذربایجان »مختار 
ممدوف« معاون وزیر آموزش خود را به عنوان 
معرفی  رژیم  این  مقامات  به  آویو  تل  در  سفیر 

کرده است.
پیشبرد  مسئول  این  از  پیش  ممدوف«  »مختار 
طرح های مشترک با رژیم صهیونیستی در حوزه 
سال  از  تل آویو  و  باکو  بود.  فناوری  و  آموزش 
۱۹۹۲ روابط خود را آغاز کرده اند و این اولین 
باری است که جمهوری آذربایجان توسعه روابط 
دو جانبه را در عالی ترین سطح یعنی تبادل سفرا 

انجام می دهد.
ماه  آبان   ۲۷ در  آذربایجان  جمهوری  پارلمان 
الهام  و  موافقت  آویو  تل  در  سفارت  افتتاح  با 
الپید«  »یائیر  کرد.  تأیید  را  آن  نیز  علی اف 
با  نیز  صهیونیستی  رژیم  پیشین  نخست وزیر 
بود  گفته  باکو،  پارلمان  تصمیم  این  از  استقبال 
این رژیم و  آذربایجان »شریک مهم«  جمهوری 
یکی از بزرگترین مکان های استقرار یهودیان در 

کشورهای مسلمان است.

واشنگتن تصمیمى به بازگشت به برجام ندارد
تکرار  با  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
که  کرد  اعالم  ضدایرانی،  ادعاهای  برخی 

کشورش تصمیم به بازگشت به برجام ندارد.
وی بدون اشاره به بدعهدی های آمریکا در قبال 
در جریان  این کشور  زیاده خواهی های  و  برجام 
مذاکرات، گفت که واشنگتن قصد ندارد به برجام 
بازگردد، چرا که نمی توان به ایران اطمینان کرد. 

در  برجام  به  »بازگشت  شد:  مدعی  پرایس 
نیست و در عمل یک  بایدن  کار دولت  دستور 
دلیل برای آن وجود دارد و آن هم این است که 
ایرانی ها به آن پشت کردند. ایرانی ها به تعهدات 

خود پایبند نبودند«. 

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که در 
صورت ابراز تمایل احتمالی ایران برای بازگشت 
به برجام، واکنش واشنگتن چه خواهد بود، گفت: 

»ما روی حدس و گمان حساب باز نمی کنیم«.
این مقام آمریکایی ادامه داد: »دولت بایدن در 

این مرحله عالقه ای به معامله با ایران ندارد.«
پرایس در ادامه ادعاهای خود افزود: »حتی اگر 
ایرانی ها فردا بخواهند پای میز مذاکره بازگردند، 
ما سابقه آنها را می دانیم. متأسفانه سابقه  شان به 
ما نشان می دهد که حرف ایرانی ها اعتبار ندارد 
و نمی شود روی آن حساب کرد و البته ما قبال 

این مسیر را رفته ایم.«   

دهه گمشده ژاپن چه بود و چگونه اتفاق افتاد؟
سفارت  فرهنگی  رایزن  آذر،  سعادت  *علی 
ایران در ژاپن و سید رحمان موسوی، نویسنده 

و پژوهشگر علوم سیاسی 
بود،  شده  گرفتار  نقدینگی  تله  در  که  ژاپن   
اقتصادی  بحران  با  تا ۲۰۰۱  بین سال های ۱۹۹۱ 
سهام  های  حباب  که  زمانی  شد.  مواجه  عمیقی 
اقتصاد  ترکید،   ۹۰ دهه  اوایل  در  ژاپن  مسکن  و 
ژاپن که زمانی شکوفا شده بود، برای بیش از یک 
 ،۲۰۰۱ تا   ۱۹۹۱ سال های  بین  شد.  متوقف  دهه 
مواجه  مشکل  با  ژاپن  داغ  روزگاری  اقتصاد 
هم  و  بازار مسکن  در  هم  دارایی ها،  بود. حباب 
که  زمانی  و  بود  گرفته  شکل  آن  سهام  بازار  در 
بانک ژاپن یک سری افزایش شدید نرخ بهره را 
به عنوان راهی برای مهار فشارهای تورمی اجرا 
کرد، تقریبًا می توانستید صدای حباب را بشنوید. 
قیمت  و  کرد  سقوط  ژاپن  سهام  بازار  ادامه  در 
یا  بزرگ  بانک  چندین  یافت.  کاهش  ها  دارایی 
باید توسط دولت  یا  به طور کامل ورشکست و 
کمک مالی می شدند؛ کسب وکارها سقوط کردند 
و بیکاری افزایش یافت و ژاپن در یک دهه رکود 
اقتصادی کامل گرفتار شد. این کشور در واقع یک 
تله نقدینگی را تجربه می کرد. به نظر می رسید هر 
کاری که بانک مرکزی ژاپن برای کمک انجام داد، 
کارساز نبود. نرخ بهره کاهش یافت، اما شهروندان 
آینده، به جای خرج کردن، روی  از ترس  ژاپنی 

پس اندازهای خود نشستند. 
دولت سعی کرد پروژه های عمومی در مقیاس 
بزرگ را اجرا کند، مشابه آنچه رئیس جمهوری 

ایاالت متحده، فرانکلین روزولت، در دوران رکود 
بزرگ اجرا کرد، اما این تنها کسری بودجه ژاپن 
را افزایش داد. در نهایت، بانک مرکزی ژاپن منابع 
عظیم ین را به بازارها تزریق کرد. این امر، همراه 
با تورم ناشی از آن، عماًل باعث شد که شهروندان 
ژاپن دوباره هزینه کنند و این کشور روند بهبودی 
دهه  باعث  چیزی  چه  کرد.  آغاز  را  ای  آهسته 

گمشده ژاپن شد؟ 
ژاپن به عنوان فرزند رشد اقتصادی قرن بیستم، 
دهه  در  کشاورزی  عمدتًا  کشور  یک  از  را  خود 
دهه  در  جهان  بزرگ  اقتصاد  دومین  به   ۱۹۶۰
تولید  برای  راه هایی  ژاپن  کرد.  تبدیل   ۱۹۸۰
این  و  بود  کرده  پیدا  باکیفیت  محصوالت  ارزان 
کردند.  پیدا  راه  جهان  سراسر  در  محصوالت 
استفاده  خیابان  در  سونی  های  واکمن  از  مردم 
می  شهر  در  را  ژاپنی  های  ماشین  و  کردند  می 
راندند. بچه ها کارتون های ژاپنی را در تلویزیون 
مانند  فیلم هایی  کردند.  تماشا  ژاپن  ساخت  های 
شوگان بر باکس آفیس تسلط یافتند، و کتاب های 
 Japan,« راهنمای موفقیت شرکت ها از فضایل
Inc« تمجید کردند. همه می خواستند راز ژاپن 
را بدانند. بسیاری از موفقیت ها به نحوه ساختار 
کسب و کار ژاپن مربوط می شد. آنها از مفهوم 
سنتی کیرتسو پیروی کردند، شبکه ای نزدیک از 
عالیق تجاری که حول یک بانک اصلی متمرکز 
از  مالی  تامین  جای  به  گروه ها  این  است.  شده 
سهامداران  منافع  قرضه،  اوراق  یا  سهام  طریق 
اکثریت را در نظر می گرفتند، و به این ترتیب، این 

سرمایه گذاری »کنترل شده اجتماعی« شرایط عالی 
را برای پرورش، آزمایش و تکمیل ایده های جدید 
فراهم کرد. یکی  بزرگ تر  بازار  به  از عرضه  قبل 
است  میتسوبیشی  گروه  معروف،  کیرتسوهای  از 
که از بانک MUFG، میتسوبیشی الکتریک، صنایع 
سنگین میتسوبیشی و شرکت میتسوبیشی تشکیل 
در  را  نفر  ۸۰هزار  از  بیش  هم،  با  است.  شده 
صنایع خودروسازی، انرژی، مواد شیمیایی و مواد 
زنجیره  عنوان  به  اساسًا  که  کرد  استخدام  غذایی 
تامین خود عمل می کند. در طول دهه های ۱۹۷۰ 
بین المللی  صنعت  و  تجارت  وزارت   ،۱۹۸۰ و 
برابر  در  محافظت  دوره  یک  بر  عالوه  ژاپن 
رقابت خارجی، اعتبار آسانی را به کیرتسو داد تا 
کسب وکار آنها زمان داشته باشند تا به نیروگاه های 
تولید مقرون به صرفه تبدیل شوند. هنگامی که آنها 
و  کسب  یافتند،  تسلط  خود  مربوطه  صنایع  در 
کارها برنامه های صادراتی را آغاز کردند، به این 
ترتیب صنایع الکترونیک، کامپیوتر، خودروسازی 
و هواپیماسازی ژاپن به سرعت رشد کردند. این 
موفق  کارهای  و  کسب  دست  در  دست  رشد، 

ژاپن، بازار سهام پررونقی ایجاد کرد. 
میانگین سهام Nikkei در ۲۹ دسامبر ۱۹۸۹ به 
باالترین سطح خود یعنی ۳۸۹۱۶ رسید. عالوه بر 
این، امالک و مستغالت به طرز باورنکردنی رشد 
کردند. قیمت زمین تجاری بین سال های ۱۹۸۵ تا 
۱۹۹۱ بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافت و گفته 
می شد که یک مایل مربع در توکیو، ارزشش از کل 

ایالت کالیفرنیا بیشتر بود.

از  شده ای  طبقه بندی  اسناد  آنکه  از  پس 
دوران مربوط به معاونت جو بایدن در ریاست 
در  واقع  اندیشکده ای  در  آمریکا،  جمهوری 
به  ان بی سی  تلویزیون  شد،  یافت  واشنگتن 
طبقه بندی  اسناد  کشف  از  آگاه  منابعی  از  نقل 
این رئیس جمهوری  شده دیگری در دفتر سابق 

آمریکا خبر داد.
به گزارش از خبرگزاری اسپوتنیک، هنوز هیچ 

طبقه بندی  اسناد  این  تعداد  بر  مبنی  اطالعاتی 
و  دقیق  مکان  آن ها،  بودن  شده، درجه محرمانه 

یا زمان کشف این اسناد در دست نیست.
بابت  را  بیانیه ای  هنوز  هم  آمریکا  دولت 
در  طبقه بندی شده  اسناد  از  بسته  دومین  کشف 
رئیس جمهوری  بایدن،  جو  سابق  دفاتر  از  یکی 

آمریکا ایراد نکرده است.
حدود  که  داد  گزارش  پیشتر  نیوز  سی بی اس 

۱۰ سند طبقه بندی شده از جو بایدن مربوط به 
رئیس جمهوری  اوباما،  باراک  معاون  که  زمانی 
تعامل  و  دیپلماسی  مرکز  در  بود،  آمریکا  اسبق 
واشنگتن  در  اندیشکده ای  بایدن،  پن  جهانی 

یافت شده است.
تلویزیون سی ان ان،  براساس گزارش  همچنین 
انگلیس  ایران و  اوکراین،  به  اسناد  این  موضوع 

می شوند. مربوط 

کشف دومین بسته از اسناد طبقه بندى شده در دفتر سابق بایدن

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی نوشهر

 نظر به دستور  مواد ۱ و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
ثبتی  قانون مذکور مستقر در واحد  ۱۳۹۰,۰۹,۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک 
نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در  قریه  انارور پالک  ۲ اصلی بخش ۳ قشالقی

  ۱۳۰۰ فرعی آقا/ خانم سید محمدرضا موسوی فرزند سید کمال نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
از  با واسطه  بنای احداثی) کاربری زراعی(  به مساحت  ۳۲۰ مترمربع خریداری بدون واسطه/  با 

قاسم قمی اندرور.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی ماده ۱۳ 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار 
انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص  در شهرها منتشرو در روستاها عالوه بر 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از  ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است 
برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
سابقه تحدیدحدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.شناسه 

آگهی: ۱۴۳۲۴۲۲-تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱,۱۰,۱۰-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱,۱۰,۲۴
صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۳۶۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷   هیات موضوع 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای علیرضا غنی زاده    فرزند   حسین   بشماره شناسنامه   
۵۷۵   صادره از  آبادان   در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  ۱۶۱۹/۶۷  متر مربع به پالک ۱۰۱۶  
فرعی از   ۱۵   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۱۵   اصلی  واقع در  هوجقان    بخش   ۱۵   
تبریز خریداری از مالک رسمی     خانم منصوره  سرور اعظم  و شرکاء   محرز گردیده است  . 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۰ /۱۴۰۱/۱۱

محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۳۶۶۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸   هیات موضوع 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای حسن موسی پور بنکی      فرزند   زین العابدین    بشماره 
شناسنامه   ۴   صادره از  مرند   در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  ۱۳۷/۰۸  متر مربع به پالک 
۹  فرعی از   ۳۳۴۹   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک یک فرعی از ۳۳۴۹   اصلی  واقع در  
مرند    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی    آقای علی صراف   محرز گردیده است  . 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۰ /۱۴۰۱/۱۱

محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند


