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*نسیبه پیرایش
چهارشنبه هفته گذشته رهبر انقالب در دیدار 
صدها تن از زنان فرهیخته و فعال در عرصه های 
سخنانی  در  علمی،  و  اجتماعی  فرهنگی، 
ضرورت  یک  بی تردید  »حجاب  کردند:  تأکید 
ضرورت  این  اما  است  خدشه ناپذیر  و  شرعی 
به  که  کسانی  شود  موجب  نباید  خدشه ناپذیر 
به  نمی کنند  رعایت  را  حجاب  کامل  صورت 

بی دینی یا ضدانقالبی متهم شوند.«
با  پی  در  پی  که  بود  سخنان  این  از  پس 
مواجه  اصولگرایان  جانب  از  اظهارنظرهایی 

شدیم که در نوع خود بی نظیر است.
غالمعباس ترکی معاون دادستان کل کشور در 
نشست با جمعی از بانوان با طرح این سئوال که 
یعنی چی؟ گفت:  رعایت حجاب شرعی  عدم 
نظر  اتفاق  پرسیده شود  این سئوال  »از هرکس 
وجود ندارد و بین قضات هم اتفاق نظر نیست 
بعد چه طور این انتظار وجود دارد مامور عمل 
کننده کف خیابان به درستی تشخیص دهد عدم 

رعایت حجاب شرعی چیست؟«
روز یکشنبه هم شورای عالی انقالب فرهنگی 
نرم تری  ادبیات  وضوح  به  بیانیه ای،  صدور  با 
در قیاس با گذشته، در قبال موضوع حجاب و 
کم حجابی اتخاذ کرد. با مروز کل بیانیه می بینیم 
این تنها بی حجابی است که مورد نقد واقع شده 
و در انتها نیز تاکید شده است: »مواجهه با آنچه 
در جامعه ما بی حجابی نامیده می شود باید کامال 

هوشمندانه و واقع بینانه باشد«.
کوهکن،  محسن  هم  این  از  پیش  روز  چند 
عضو  و  مجلس  پیشین  اصولگرای  نماینده 
و  امام)ره(  خط  پیروان  جبهه  مرکزی  شورای 
اخیر سبب شده  اینکه حوادث  بیان  با  رهبری، 
است نگاه به مفهوم حجاب تغییر کند، از زنان 
کم حجاب تشکر کرد. کوهکن در این باره گفته 
بود: »اگر قبال از کنار زنانی که موهای شان پیدا 
بود رد می شدیم، به ذهن مان خطور می کرد که 
کنارشان  از  وقتی  اکنون  اما  کنیم،  ارشاد  را  او 
با  زیرا  می گوییم،  احسنت  آنها  به  می شویم  رد 
اما  کرده اند،  برخی کشف حجاب  اینکه  وجود 
آنها همین روسری را حفظ کرده اند و این نشان 

از اعتقادشان به حجاب است.«
و  درود  این ها  همه  از  غافلگیرکننده تر  اما 
پیشین مجلس و عضو  رئیس  سالم حدادعادل 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، خطاب به زنان 
کم حجاب و وفادار انقالب بود. حداد عادل در 
حاشیه حضور در یکی از برنامه های زنده شبکه 
ضعیف  حجاب  که  خانم هایی  »به  گفت:  خبر، 
درود  و  سالم  هستند،  انقالب  وفادار  و  دارند 

می فرستم.«
با  جماران  با  گفت وگو  در  مطهری  علی  اما 
اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقالب، گفت: 
»من فکر می کنم که با صحبت های مقام رهبری، 

شعار »زن، زندگی، آزادی« بی اعتبار شد. 
می دهند،  سر  را  شعار  این  که  کسانی  چون 

چیست.  آزادی  از  مقصودشان  نیست  معلوم 
آزادی«،  زندگی،  »زن،  می گویند  که  کسانی 
آزادی  از  منظورشان  که  کنند  روشن  باید  اول 

چیست؟«
اعتماد آنالین اما این سخنان را تغییر تاکتیک 
راهبرد  »گویا  نوشت:  و  خواند  اصولگرایی 
این  اصولگرایی  جریان  از  بخشی  استراتژیک 
شده که با توجه به رشد طبقه زنان »با حجاب 
ضعیف« باید به دنبال مصادره یا جذب سیاسی 
برخی  مرور  »با  داد:  ادامه  و  رفت.«  گروه  این 
دیگر از رویه ها و اظهارات از جریان اصولگرا 
می بینیم نمی توان این تغییر تاکتیک را منحصر به 
اعتراضات اخیر و جنبش زن، زندگی و آزادی 
رویه  این  از  سهمی  می رسد  نظر  به  دانست. 
ایران  نظامی  که حضور  است  تاثیری  به  متعلق 
در سال های اخیر در کشورهای منطقه به همراه 
بخشی  که  است  این  امر  واقعیت  است.  داشته 
ایران  حضور  تاثیر  تحت  اصولگرا  نیروهای  از 
در چارچوب های نظامی و فرهنگی در منطقه با 
نوع و تعریف جدید از حجاب که در کشورهای 
این  شدند.  مواجه  دارد،  وجود  سوریه  و  لبنان 
از  مواردی  بر  پافشاری  تغییر  در  فرهنگی  تاثیر 
بوده  موثر  اسالمی  حجاب عرفی در جمهوری 
به  گذشته  دهه  یک  در  تاثیر  این  شاید  است. 
صورت کم صدا در نهادهای مختلف حاکمیتی 
زمینه  این  در  تصمیم گیر  ذهن چهره های  در  و 
ائمه جمعه  باشد. اگرچه هنوز هستند  رخ داده 
همواره  برای شان  در  که  سیاسی  گروه های  و 
اصولگرا  رسانه های  می چرخد.  پاشنه  همان  بر 
می زنند  زمینه  این  در  جداگانه ای  سازهای  نیز 
موضوع  با  ارتباط  در  فرهیختگان  آنچه  بین  و 
و  امروز  وطن  آنچه  با  می نویسد  حجابی  کم 
تفاوت  می کنند،  منعکس  رابطه  این  در  کیهان 
این مساله اظهارات  بسیاری است. نمونه دیگر 
مرکزی  رییس شورای  آقاتهرانی،  مرتضی  اخیر 
جبهه پایداری است که در صحن علنی مجلس 
با قاطعیت گفت که دستگاه های دولتی باید در 
خصوص حجاب به وظایف خود عمل کنند، از 
با  رابطه  در  دستگاه ها  عملکرد  گزارش  قرائت 

اجرای قانون حجاب در صحن خبر داد.«
چه  مواضع،  تغییر  این  گفت  باید  نهایت  در 
تحت تاثیر شعار زن، زندگی و آزادی معترضان 
آرای  جلب  برای  تاکتیک  یک  چه  و  باشد، 
سیاسی، نقطه شروع خوبی برای پذیرش سالیق 
مختلف و تفاوت ها و درک اختالفات و رسیدن 

به یک راه حل میانه است.

مسیر های  برای  گفتگو ها  گفت:  قالیباف 
ترانزیتی شمال - جنوب و شرق - غرب صورت 
در  جانبه  سه  نشست های  شد  مقرر  و  گرفت 
سطح وزرای خارجه، دفاع و سران شکل گرفته 
و بحث های مرتبط با حمل و نقل، ترانزیت و 

تجارت نیز مورد توجه قرار گیرد.
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
دیدارش با رییس مجلس آذربایجان گفت: این 
آذربایجان  جمهوری  با  سوء تفاهم هایی  اواخر 
پیش آمده بود که این مسائل برطرف شد و قرار 

شد در آینده سفری به باکو داشته باشم.
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف،  محمدباقر   
رئیس  نایب  استقبال  با  امروز  بامداد  اسالمی 
جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون  و  مجلس  اول 
و پس از شرکت در سیزدهمین مجمع عمومی 

پارلمان های آسیایی وارد تهران شد.
در  مهرآباد  فرودگاه  به  ورود  بدو  در  قالیباف 
سخنانی با اشاره به دیدار ها و گفتگو های صورت 
گرفته در این اجالس با مقامات بلندپایه حاضر 
ترکیه  کشور  به  پرکار  و  فشرده  سفری  گفت: 
صورت گرفت. این اجالس که در ادوار گذشته 
غیرحضوری  به صورت  کرونا  پاندمی  دلیل  به 
انجام می شد، امسال با حضور ۴۴ هیأت پارلمانی 

در سطوح مختلف از کشور های آسیایی برگزار 
شد.وی با اشاره به نشست سه جانبه بین روسای 
آذربایجان  ایران،  اسالمی  جمهوری  مجالس 
در  گفت:   APA اجالس  حاشیه  در  ترکیه  و 
حاشیه این اجالس نشست هایی به طور خاص با 
روسای مجالس آذربایجان و ترکیه به صورت دو 
جانبه و سه جانبه داشتیم که در نشست سه جانبه 
موضوعات مربوط به حمل و نقل و ترانزیت کاال 

و انرژی بین ۳ کشور مورد تأکید قرار گرفت.
رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: همچنین این 
آذربایجان  جمهوری  با  سوء تفاهم هایی  اواخر 
شد  برطرف  نیز  مسائل  این  که  بود  آمده  پیش 
و قرار شد در آینده سفری به باکو داشته باشم، 
داشته  تداوم  نشست ها  این  شد  مقرر  همچنین 
برای  گفتگو ها  کرد:  نشان  خاطر  باشد.وی 
 - و شرق  - جنوب  ترانزیتی شمال  مسیر های 
نشست های  شد  مقرر  و  گرفت  غرب صورت 
سه جانبه در سطح وزرای خارجه، دفاع و سران 
شکل گرفته و بحث های مرتبط با حمل و نقل، 

ترانزیت و تجارت نیز مورد توجه قرار گیرد.
حاشیه  در  ماه(  دی   ۱۹ ترکیه  مجلس  رئیس 
محمدباقر  با  آسیایی  مجالس  عمومی  مجمع 

قالیباف دیدار و گفت وگوی دوجانبه داشت.

قالیباف:
سوء تفاهم های پیش آمده با 

جمهوری آذربایجان برطرف شد
بازداشت چهار تیم عملیاتی 

سازمان جاسوسی موساد
ـ  جاسوسی  سازمان  یافته ها،  آخرین  طبق 
تروریستی موساد با هدف بهره گیری از فضای 
در  کشور،  نقاط  برخی  در  اخیر  اغتشاشات 
چندین  انجام  و  نظامی  مقام  یک  ترور  صدد 
کشور  بزرگ  شهرهای  در  خرابکاری  عملیات 
از  باال  مقیاس  در  منفجره  مواد  انتقال  نیز  و 

مرزهای دریایی جنوب کشور بود.
گمنام  سربازان  شبانه روزی  مجاهدت های  با 
جاسوسی  سازمان  تیم  چهار  )عج(،  زمان  امام 
دستگیر  و  شناسایی  کشور  داخل  در  موساد 

شدند.
است:  آمده  اطالعات  وزارت  اطالعیه  در 
پیرو اطالعیه ی اول دی ماه این وزارت خانه در 
سازمان  عملیاتی  تیم  چهار  به  ضربه  خصوص 
استحضار  به  موساد،  تروریستی   - جاسوسی 
مّلت بزرگ ایران می رساند که با مجاهدت های 
شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل 
شناسایی  تیم های  تعداد  فرجه الشریف(،  تعالی 

شده به شش تیم افزایش یافت.
نفر   ۲۳ همچنین  تروریستی  شبکه  این  در 
استان های  در  پشتیبانی  و  عملیاتی  عناصر  از 
تهران، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی و گلستان، 
شناسایی و تاکنون ۱۳ نفر که در داخل کشور 
مختلف  تجهیزات  و  دستگیر  داشتند،  حضور 

عملیاتی آن ها نیز کشف و ضبط گردید.
"سیروس"  مستعار  نام  با  شبکه  این  پل  سر 
داشته  اقامت  اروپایی  کشور های  از  یکی  در 
"اینستگرام"  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  و 
برقراری  و  شناسایی  به  اقدام  "واتس آپ"  و 
کشور  داخل  عملیاتی  عناصر  با  اولیّه  ارتباط 

می نمود.
ـ  جاسوسی  سازمان  یافته ها،  آخرین  طبق   
تروریستی موساد با هدف بهره گیری از فضای 
در  کشور،  نقاط  برخی  در  اخیر  اغتشاشات 
چندین  انجام  و  نظامی  مقام  یک  ترور  صدد 
کشور  بزرگ  شهرهای  در  خرابکاری  عملیات 
از  باال  مقیاس  در  منفجره  مواد  انتقال  نیز  و 
مرزهای دریایی جنوب کشور بود که بحمداهلل 
هر  از  پیش  پشتیبانی،  و  عملیاتی  عناصر  کلیه 

اقدامی شناسایی و مورد ضربه قرار گرفتند. 
بزرگ  شکست  دومین  این  ترتیب  بدین 
موقت  و  جعلی  رژیم  عملیاتی  و  اطالعاتی 
بود  گذشته  ماه  شش  از  کمتر  در  صهیونیستی 
با پاسخ قاطع دالور مردان  که همچون همیشه 
جمهوری  امنیت  حافظ  بیدار  همیشه  و  فداکار 

اسالمی ایران مواجه شده و خواهد شد.

بیشتر به گفتار درمانی 
می پردازیم تا رفع 

مشکالت
مراسم  در  تهران  استاندار  فخاری  علیرضا 
تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: 
اگر  مزیت هستید،  دنبال  به  برای صادرات  شما 
و  انسانی  نیروی  اولیه،  مواد  پایه  نرخ  در  ثبات 
مقررات  و  انرژی  از جمله  مولفه ها  سایر  و  کار 
وجود نداشته باشد صادرکننده در انتخاب مزیت 
اینها را به حساب تحریم  دچار اشکال می شود. 
نگذاریم، البته تحریم بی تاثیر نبوده است، اما مدل 
اقتصادی ما در حوزه تحریم چگونه بوده است. 
استاندار تهران اظهار داشت: منابع، نیروی انسانی 
و دانش، کم نداریم اما آنچه کم داریم مدیریت 
است و بیشتر به گفتار درمانی می پردازیم تا اینکه 
کنیم.  فخاری خاطرنشان کرد:  را رفع  مشکالت 
دولت به تنهایی توان گرداندن یک جریان بزرگ 
اقتصادی ملی و سپس بین المللی را ندارد، بلکه 
شکل  مردمی  اقتصاد  پایه  با  ملی  ظرفیت های 
می کند  خلق  را  جدید  ظرفیت های  و  می گیرد 
بین الملل  عرضه  در  حضور  جرأت  دولت  به  و 
با  همکاری  آماده  تهران  استانداری  لذا  می دهد، 
از  تقدیر  مراسم  در  است.  موانع  رفع  برای  شما 
شما  گفت:  تهران  استان  نمونه  صادرکنندگان 
برای صادرات به دنبال مزیت هستید، اگر ثبات 
و  کار  و  انسانی  نیروی  اولیه،  مواد  پایه  نرخ  در 
مقررات وجود  و  انرژی  از جمله  مولفه ها  سایر 
مزیت  انتخاب  در  صادرکننده  باشد  نداشته 
اینها را به حساب تحریم  دچار اشکال می شود. 
نگذاریم، البته تحریم بی تاثیر نبوده است، اما مدل 
اقتصادی ما در حوزه تحریم چگونه بوده است. 
استاندار تهران اظهار داشت: منابع، نیروی انسانی 
و دانش، کم نداریم اما آنچه کم داریم مدیریت 
است و بیشتر به گفتار درمانی می پردازیم تا اینکه 
کنیم.  فخاری خاطرنشان کرد:  را رفع  مشکالت 
دولت به تنهایی توان گرداندن یک جریان بزرگ 
اقتصادی ملی و سپس بین المللی را ندارد، بلکه 
شکل  مردمی  اقتصاد  پایه  با  ملی  ظرفیت های 
می کند  خلق  را  جدید  ظرفیت های  و  می گیرد 
بین الملل  عرضه  در  حضور  جرأت  دولت  به  و 
با  همکاری  آماده  تهران  استانداری  لذا  می دهد، 
منابع،  داشت:  است.اظهار  موانع  رفع  برای  شما 
آنچه کم  اما  نداریم  دانش، کم  انسانی و  نیروی 
درمانی  گفتار  به  بیشتر  و  است  مدیریت  داریم 
کنیم.   رفع  را  مشکالت  اینکه  تا  می پردازیم 
توان  تنهایی  به  دولت  کرد:  خاطرنشان  فخاری 
گرداندن یک جریان بزرگ اقتصادی ملی و سپس 
بین المللی را ندارد، بلکه ظرفیت های ملی با پایه 
ظرفیت های  و  می گیرد  شکل  مردمی  اقتصاد 
جدید را خلق می کند و به دولت جرأت حضور 
در عرضه بین الملل می دهد، لذا استانداری تهران 

آماده همکاری با شما برای رفع موانع است.

به رسمیت شناختن کم حجاب ها؟!
چهار شنبه 21 دی 1401      شماره 6452      سال بیست و پنجم

خلیج، فارس بوده وخلیج فارس خواهد ماند
خلیج عربی چگونه اولین بار به جای خلیج فارس استفاده شد؟

*علیرضا مکی
از عبارت  استفاده  نام خلیج فارس و  تحریف 
خلیج عربی مدت هاست به عنوان موضوع تنش 
برخی کشورهای عربی با ایران مطرح شده است، 
اما سوال این است که نخستین بار چه کسی از 
واژه »خلیج عربی« استفاده کرد و دلیل آن چه بود. 
این گزارش را بخوانید تا با سابقه نام جعلی خلیج 

عربی آشنا شوید.
همزمان با برگزاری مسابقات فوتبال جام خلیج 
در عراق، تمبر های یادبودی با نام »خلیج عربی« در 
این کشور به چاپ رسید. همزمان محمد السودانی 
نخست وزیر عراق که اتفاقا از نیرو های نزدیک به 
جمهوری اسالمی محسوب می شود، در سخنرانی 
افتتاحیه این بازی ها در بصره از واژه »خلیج عربی« 

استفاده کرده است.
کشورهای  برخی  که  نیست  بار  نخستین  این 
عربی، به جای نام »خلیج فارس« از »خلیج عربی« 
این است که نخستین  اما سوال  استفاده می کنند 
بار این واژه از کجا بیرون آمد و تاریخ استفاده از 

عبارت »خلیج عربی« به چند سال می رسد.
نام خلیج فارس از میانه های جنگ سرد همواره 
به  است؛  خورده  گره  منطقه ای  تحوالت  سیر  با 
عبارت دیگر می توان نام خلیج فارس را به نوعی 
دماسنج تحوالت و بحران های منطقه ای دانست 
که نخستین بار توسط »جمال عبدالناصر« رئیس 
جمهور وقت مصر استفاده شد و پیش از آن سندی 

برای استفاده رسمی از این عبارت وجود ندارد.
جمال عبدالناصر که به عنوان رهبر ناسیونالیسم 
عهده  بر  را  عرب  ترقی خواهان  رهبری  عرب، 
داشت در یک سخنرانی در سال ۱۹۵۱ با نامیدن 
تحریک  قصد  عرب  خلیج  نام  به  فاس  خلیج 
احساسات توده عرب منطقه علیه ایران را داشت. 
 ۱۳۲۹ با  می شد  مصادف  ایران  در   ۱۹۵۱ سال 
خورشیدی که چند سال قبل از آن در دوره نخست 
وزیری »محمد ساعد مراغه ای«، اسرائیل به رسمیت 
شمرده شد و این موضوع برای ناسیونالیست های 

عرب چندان خوشایند نبود.
»فیلیپ  آثار  جمله  از  تاریخی  اسناد  مطابق 
معروفشان  کتاب  در  کوزلسکی«  »مارا  و  کول« 
به نام »یادگاران منتخب« چند سال بعد از جمال 
عبدالناصر این »سر چارلز بلگریو« مشاور حاکم 
بحرین بود که به عنوان اولین سیاستمدار غربی 
در سال ۱۹۵۵ در نشریه صدای بحرین یا صوت 
را  عربی  خلیج  نام  معاصر  دوران  در  البحرین 
پیشنهاد کرد تا به نوعی بلوک اعراب خلیج فارس 
را مقابل بلوک فارس تقویت کند؛ این در حالی بود 
که مطابق اذعان خود تاریخ نگاران عرب حتی از 
زمان جنگ های ایران و یونان ومخصوصا از زمان 
اسکندر کبیر آب های این منطقه به نام خلیج فارس 
خوانده می شده است و در ضمن در تمام قرارداد ها 

و معاهداتی که میان ایران و دولت های اروپایی از 
جمله برتیانیا به امضا رسیده، آب های این منطقه به 

نام خلیج فارس شناخته شده است. 
قرن  به  صرفا  فارس  خلیج  نامگذاری  جنجال 
قرن  در  از جمله  است.  نمی شده  محدود  بیستم 
شانزدهم در یکی از نقشه های اولیه طراحی شده 
از جهان توسط یکی از جغرافی دانان اولیه به نام 
»جرارد مرکادور« در سال ۱۵۶۹ خلیج فارس به 
دریای بصره تغییر یافته است. این در حالی است 
که همین فرد در نقشه ای که در سال ۱۵۴۱ طراحی 
کرده است، آب های این منطقه را خلیج فارس نام 
نهاده است. این در حالی است که در سال ۱۵۷۰ 
دهانه  اورتلیوس«  »ابراهام  نام  به  مرکادور  رقیب 
ورودی این منطقه را -که امروز تنگه هرمز نامیده 

می شود- به نام آبراه بصره معرفی کرده است.
با اوج گیری احساسات پان عربیسم و ناسیونالیسم 
عربی به رهبری جمال عبدالناصر ایران به عنوان 
تحریکات  هدف  منطقه  قلب  در  غرب  سنگر 
احزاب ملی گرا و سوسیالیست های عرب منطقه به 
رهبری ناصر قرار گرفت. به عبارت دیگر ایران به 
دلیل روابط ویژه خود با غرب مخصوصا ایاالت 
متحده آمریکا و بریتانیا به عنوان قدرت های قدیمی 
و جدید حاضر در منطقه و نیز به دلیل حفاظت 
از دولت ها و رژیم های سنتی و محافظه کار عرب 
دولت های  تحریکات  فارس هدف  خلیج  حوزه 
»پان عرب« به رهبری جمال عبدالناصر قرار گرفت.
ر دهه ۱۹۶۰ میالدی دولت عربستان سعودی در 
زمان پادشاهی ملک فیصل به دلیل روابط امنیتی 
خاص میان این کشور و ایران و نیز اختالفات میان 
عربستان سعودی و مصر از حمایت از ادعا های 
مصر خود داری کرد. در واقع تهاجم همه جانبه 
عربستان  خلوت  حیات  عنوان  به  یمن  به  مصر 
دو  به  کشور  این  تجزیه  نهایت  در  و  سعودی 
بخش شمالی و جنوبی و ادامه حمالت مصر به 
شمال یمن و سقوط دولت »امامی« در این منطقه 

عربستان محافظه کار را به شدت ترسانده بود. 
دست نشانده  نیرو های  تهاجم  حال  همین  در 
بر  این کشور  مقامات  ترور  و  به عربستان  مصر 
ترس های عربستان از مصر افزوده بود؛ بنابراین در 
میان مقامات سعودی و به تبع آن سایر مقامات 
عرب منطقه، انگیزه ای برای حمایت از ادعا های 
این  نداشت.  فارس وجود  مورد خلیج  در  مصر 
موضوع را به نوعی دیگر در زمان استقالل امارات 
نیز شاهد هستیم. جایی که در دهه ۱۹۷۰ ملک 
خالد پادشاه عربستان سعودی با توجه به قدرت 
به  ایران و سعودی  نیاز های مشترک  نیز  ایران و 
یکدیگر، حاضر به حمایت از ادعا های ابوظبی در 

مورد جزایر سه گانه نشد.
این مسئله تا انقالب ایران ادامه یافت. با وقوع 
انقالب اسالمی در ایران و تغییر وضعیت ژئوپلیتیک 

منطقه دولت های منطقه سعی کردند دست به یک 
ائتالف در برابر موج رادیکالیسم حاصل از انقالب 
اسالمی در ایران بزنند. در این زمان در میان بسیاری 
از انقالبیون در ایران بحث نامیدن »خلیج فارس« 
به نام »خلیج اسالمی« قوت گرفت؛ بحثی که گفته 
می شود مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت 
و صادق خلخالی از حامیان آن بودند و در حقیقت 
به عنوان راهی برای پشت سر گذاشتن اختالفات 
دو سوی خلیج فارس مطرح شده بود.این مسئله 
تا زمان تهاجم همه جانبه عراق به مرز های ایران 
انقالبی ادامه داشت تا اینکه طی سلسله جلساتی 
در نهاد های مختلف نظام از جمله دولت و وزارت 
خارجه تاکید بر نام خلیج فارس مورد توافق همه 
جریان های سیاسی قرار گرفت. این در حالی بود 
که کشور های عرب حوزه خلیج فارس به عنوان 
راهی میانه به منظور گذر دیپلماتیک از این اخالف 
دو سوی خلیج فارس از نام خلیج برای نامیدن 
خلیج فارس در اسناد رسمی خود استفاده می کنند. 
از جمله در زمان تشکیل شورای همکاری خلیج 
خلیج  همکاری  شورای  شورا،  این  نام  فارس 

نامگذاری کردند.
مابین  درگیری های  و  اختالفات  گرفتن  باال  با 
دولت های دو سوی خلیج فارس بر میزان حمایت 
دولت های عرب از تاکید بر نام »خلیج عرب« در 
اقدامی  تا جایی که در  بوده است.  افزایش  حال 
خالف عرف دیپلماتیک در اولین اجالس شورای 
محود  انتخاب  از  پس  فارس  خلیج  همکاری 
احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران، او در این 
عربی  خلیج  همکاری  شورای  نام  زیر  اجالس 
شرکت کرد. مسئله ای که در آن زمان گرچه سعی 
شد از اهمیتش کاسته شود، اما در نهایت منجر 
دیپلماسی  علیه  تند  بسیاری  داخلی  انتقادات  به 
علیرضا  االسالم  جت  شد.  نهم  دولت  منطقه ای 
ماه(  دی   ۱۸ )یکشنبه  علنی  جلسه  در  سلیمی 
مجلس شورای اسالمی طی تذکر شفاهی، اظهار 
داشت: توهین نشریه فرانسوی را محکوم می کنیم 
و غربی ها که می گویند حامی آزادی هستند، باید 
توضیح دهند که آیا در آزادی، توهین رواست!؟ 
دارند، پس چرا درباره  اعتقاد  آزادی  به  آنان  اگر 

هولوکاست حق انتقاد ندارند؟
وی بیان کرد: اگر غربی ها قائل به آزادی هستند 
پس چرا از حضور در افراد باحجاب در دانشگاه ها 
و ادارات جلوگیری می کنند؟ آنان دروغگویی بیش 

نیستند.
با  اسالمی  رئیسه مجلس شورای  هیئت  عضو 
از مقامات خارجی از  از برخی  از استفاده  انتقاد 
عنوان جعلی خلیج عربی به جای خلیج فارس، 
اظهار داشت: به این افراد می گویم که تاریخ را 
مطالعه کنند و بدانند خلیج فارس همیشه فارس 

بوده، است و خواهد بود.

زنان در رانندگی منضبط ترند
  جانشین پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه زنان 
در رانندگی منضبط ترند، گفت: ۲۰۰ هزار زن سفیر 

پلیس راهور شدند.
 سردار سید تیمور حسینی جانشین پلیس راهور 
کشور  فرهنگیار  بانوان  همایش  حاشیه  در  ناجا 
بانوان  طرح  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
فرهنگیار کشور از سال ۹۸ مورد اجرا قرار گرفت 
تا بتوانیم بهره مندی بیشتر از سرمایه های اجتماعی 

به ویژه زنان داشته باشیم.
وی افزود: تا امروز حدود ۲۰۰ هزار نفر از بانوان 
به این طرح پیوسته اند و در واقع سفیر پلیس راهور 

در جهت ترویج رفتار صحیح رانندگی هستند.
سردار حسینی با اشاره به اینکه امروز با توجه 
به والدت حضرت فاطمه و گرامیداشت مقام مادر 
فعال  بانوان  تا در خدمت  مناسبی دیدیم  فرصت 
در این حوزه باشیم، گفت: عالوه بر اینکه مراسم 
امروز به صورت حضوری برگزار شده برخی هم 

به صورت ویدئو کنفرانس شرکت کرده اند.
سردار حسینی با اشاره به اینکه زنان ظرفیت های 
ترافیک  فرهنگ  ارتقا  جهت  در  مؤثری  بسیار 
هستند، گفت: اقدامات فرهنگی بلندمدت است و 
برای اینکه به نتیجه برسد حدود ۶ تا یک ماه و 

حتی بیشتر نیاز به زمان است.

جانشین پلیس راهور ناجا بیان داشت: درصدد 
توسعه  بیشتر  هرچه  را  فرهنگیار  تا طرح  هستیم 
محالت،  سرای  فرهنگسراها،  طریق  از  و  دهیم 
بسته های  و  گسترش  را  آن  خانواده ها  و  ادارات 

آموزشی را به خانواده ها ارائه دهیم.
شما  نظر  به  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
زنان یا مردان کدام یک از قوانین رانندگی را بهتر 
رعایت می کنند گفت: به لحاظ تیپ شخصیتی زنان 
همیشه با چهارچوب بهتری رانندگی می کنند ولی 
نمی توان گفت کدام یک رانندگی بهتر یا بدتر دارند 
به هرحال مردان در رانندگی چاالک ترند و زنان 

محتاط تر و منضبط ترند. 

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

کالسه  موضوع   ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۷۱۰ شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۱۰۹
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه 
ملی  شماره  و   ۲۲۴ شناسنامه  بشماره  اویلی  آق  فرزند  سقلی  بیرامقلی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
از  شده  جدا  مربع  متر   ۱۳۳۹۰ مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ   ۲۰۳۱۳۰۶۹۱۱
پالک ۳۷ فرعی از ۱۱ اصلی واقع در گنبدکاووس روستای باغلی مرامه بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک 
گنبد انتقال ملک مع الواسطه از خوجم بردی مارامائی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
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 ۱۰۵۳۱
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱   -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی تبصره ۳ ماده ۱20آیین نامه  قانون ثبت 
 ششدانگ پالک ۵۷۷۴ فرعی از ۱ اصلی بخش ۹ تبریز بنام اصغر اصغر نژاد رحمتی ثبت و سند چاپی 
۳۳۸۶۲۶ صادر و تسلیم گردیده سپس ایشان فوت نموده و احدی از وراث نامبرده بشرح نامه وارده  
بشماره ۱۴۰۱۲۱۷۰۴۱۷۲۰۳۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ مدعی شده که اصل سند مالکیت در ید احدی 
دیگر از وراث بنام مرحمت اصغر نژاد میباشد که علیرغم ارسال اخطاریه از تسلیم آن امتناع نموده 
که طبق دستور تبصره ۳ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اقدام و دریک نوبت آگهی می شود هر کس 
ادعائی نسبت به وجود سند مالکیت یا انجام هر گونه معامله نزد خود را دارد میتواند اعتراض خود را 
کتبا به مدت ده روز  پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت 
قانونی نسبت به صدور سند المثنی اقدام خواهد شد و به اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۱۰/۲۱ م الف:۳۱۷۱ 
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آگهی فقدان سند مالکیت
الکترونیکی  دفتر  برابر  تبریز   ۹ بخش  در  واقع  ۱۲اصلی  از  ۱۲۲۸۰فرعی  پالک  ششدانگ  مقدار 
سری   ۸۱۴۴۶۹ چاپی  سند  و  ثبت  نصرت    فرزند  آشتیانی  بنامشاهین   ۱۳۹۸۲۰۳۰۴۱۷۲۰۱۶۷۰۴
الف/۹۸ صادر و تسلیم گردیده است  و مالک  با ارائه استشهاد محلی بشرح نامه وارده به شماره 
۱۴۰۱۶۲۶۵۳۴۰۲۰۰۰۲۴۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۱۲   مدعی فقدان سند مالکیت اولیه به چاپی  ۸۱۴۴۶۹ 
سری الف/۹۸  بعلت جابجایی شده وتقاضای صدور سند المثنی نموده که مراتب  در اجرای ماده 
۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی نسبت به وجودسند  مالکیت  
یا انجام هر گونه معامله نزد خودرا دارد میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار 
آگهی به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد شد وبه اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ - م الف: ۳۱۶۱
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مفقودی
 CG۱۲۵ برگ سبز موتو ر سیکلت سیستم شهاب کارخانه سارا موتور -زیر رکابی :موتور سیکلت -تیپ
به رنگ اصلی :قرمز به شماره موتور :SM۱۳۳۷۷۵ به شماره تنه :SM۸۲۳۳۷۲۸۸ سال تولید :۱۳۸۲ به 

شماره پالک :۳۹۸۲۷۸۸۴بنام آقای اصغر قربان زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


