
گفتـمان4 شنبه  30 تیر 1397  شماره 4795 

دشمنان همواره علیه ایران 
در حال طراحی هستند و 

ایران اسالمی دشمن بزرگ 
آمریکایی هاست. ما قبال هم 

می گفتیم که دشمنان برای وارد 
کردن فشار بر ایران و تحریم 

کشور ما جدی هستند اما 
کسی توجهی نمی کرد و اکنون 
کار را به جایی رسانده اند که 

آمریکایی ها برنامه های خود را با 
سهولت بیش تری دنبال می کنند. 

تحریم ها چنان که پیش بینی 
می کردیم اتفاق افتاد و ما را 

ضعیف کرد. شرایط به گونه ای 
است که شما مجبورید کوتاه 

بیایید! ما در ایران با دولتی طرف 
هستیم که به دنبال تحلیل این 

مسائل نیست. اکنون که برجام به 
شکست منجر شده است، دولت 
قدری متواضع تر شده است اما 
پیش تر گویا واقعا به غرب باور 
داشتند و دولت های غربی را 

حیله گر نمی دانستند

آگهى تغييرات شركت انرژى جديد براى طبيعت شركت با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 495300 و شناسه ملى 14006007800 به استناد صورتجلسه 
مركز  نشانى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات  مورخ 1397,01,20  مديره  هيئت 
اصلى شركت به استان سمنان - شهرستان سمنان - بخش مركزى - شهر 
احمد-پالك 0-طبقه  آل  جالل  نيايش-خيابان  الهيه-خيابان  سمنان-شهرك 

همكف- كدپستى: 3514947574 تغيير يافت . 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (206907)

مفقودى
برگ ســبز (شناســنامه) و كارت خودرو ســوارى پيكان 1600 مدل 1380 به شــماره 
انتظامى 155 ص 92 ايران 63 و به شــماره موتور11128019113 و به شــماره شاســى 

80416805 به نام ياسر محمدى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

برگ ســبز (شناسنامه ) خودرو ســوارى پيكان  i 1600    مدل 82 به دشماره انتظامى 
779 ص 21 ايران 49 و به شماره موتور 11158276422وبه شماره شاسى 82465759 

به نام سيد موسى هاشمى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

رونوشت آگهى حصروراثت 
اقا داود على حســين پور داراى شناسنامه شــماره 437 به شرح دادخواست به كالسه 
409/97 از اين شــورا درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه 
شــادروان على حســين پور بشناســنامه 3423 در تاريخ 96/12/14 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- داود على حســين پور 
فرزند حاجى على ش ش 437 ت ت 1324پدر متوفى  2- گل جان حسين پور آقائى فرزند 
گودرز ش ش 198 ت ت 1331 مادر متوفى 3- فاطمه حســين پور آقائى فرزند هرمز ش 
ش 100 ت ت 1365 همســر متوفى 4- ســيما حســين پور ش ش 4660777383 ت ت 
1387 فرزنــد متوفــى 5- عاليه حســين پــور ش ش 4660834689 ت ت 1388 فرزند 
متوفى 6- طاها حســين پــور ش ش 4660961542 ت ت 1391 فرزند متوفى 7- متين 
حسين پور ش ش 4661022868 ت ت 1392 فرزند متوفى 8- اسما حسين پور ش ش 
4661143736 ت ت 1395 فرزند متوفى 9- فردين حسين پور ش ش 4660573451 
ت ت 1381 فرزند متوفى 10- شــكوفه حسين پور ش ش 4660640851 ت ت 1383 
فرزند متوفى 11- زينب حســين پور ش ش 4660707393 ت ت 1385 فرزند متوفى. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم – حوزه قضائى لردگان

آگهى فقدان سند مالكيت 
چون آقاى اكبر نجفى باارائه دو برگ استشــهاد محلى گواهى شده اعالم نموده كه سند 
مالكيت به ميزان ششــدانگ به پالك 1797 فرعــى از 671 اصلى كه در دفتر 229 صفحه 
232 بــه شــماره 259794 ثبت گرديده و ســند دفترچــه اى به شــماره 948340  صادر 
گرديده است برابر نامه شماره 259794-79/5/16 دفترخانه 69 شهركرد در رهن بانك 
مســكن قرار دارد را در اثر ســهل انگارى مفقــود گرديده و تقاضاى صدور اســناد مالكيت 
المثنــى نموده انــد و مطابق ماده 120 آئيــن نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود كه هر 
كس مدعى انجام معامله (غير از آنچه در اين آگهى ذكر شــده) نســبت به آن يا وجود اسناد 
مالكيــت مزبور نزد خود باشــد از تاريخ انتشــار اين اگهى تا ده روز به ايــن اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و ســند معامله تســليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضى 

تسليم خواهند شد. 
رضا بشارتى -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد 

آگهي ابالغ مالياتي
در اجراي ماده ٢٠٨ قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که اخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد به شرح زير ابالغ مي گردد.

نام و نام خانوادگي حسابرس ارشد مالياتي: مژگان  اسدي    واحد ٥٥١٦٣٣  شهرستان بندر انزلي-روابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان گيالن 

نشاني اداره امور  مالياتي تاريخ و ساعت هيئت 

حل اختالف مالياتي 

نوع  اوراق شماره برگ  تشخيص – برگ قطعي  نوع شغل  اصل ماليات عملکرد نام ونام خانوادگي رديف

 شماره برگ  دعوت  هيات  حل اخالف  مالياتي

۹۷/۰۶/۲۰ ساعت  رشتيان -  ميدان جهاد

۸:۳۰

۱۰۴۰۱۲ برگ  دعوت هيئت 

حل  اختالف

۱۳۹۱ ۱۱۲۴۳۷۱۳۰ المپ مهتابي    حسن حسين 

پورکژدهي

۱

نام و نام خانوادگي کارشناس  ارشد مالياتي : سياوش  قليزاده

------  اداره  امور مالياتي  بندر انزلي  ۹۵/۰۷/۲۸-۴۴۹۴ ۱۳۹۳ برگ راي ۴۳/۱۷۵/۲۷۰ ۲  حسن  شيرزاد خواربارفروشي 

------  اداره  امور مالياتي  بندر انزلي ۹۷/۰۴/۱۹-۱۸۸۵۲ ۱۳۹۱ برگ تشخيص ۹/۶۸۴/۸۰۰ خواربارفروشي حسن  شيرزاد ۳

------  اداره  امور مالياتي  بندر انزلي ۹۷/۰۴/۱۹-۱۸۸۴۵ برگ تشخيص ۱۳۹۱ ۴/۶۵۳/۳۱۰ بساز بفروش ۴  سيد  فرقان  قربان  موسوي

------  اداره  امور مالياتي  بندر انزلي ۹۷/۰۳/۳۱-۱۴۸۹۳ برگ تشخيص ۱۳۹۵ ۳/۵۲۴/۴۷۰ پوشاک ۵ رضا قلي  نژاد خيمه سري

-----  اداره  امور مالياتي  بندر انزلي ۹۷/۰۳/۰۸-۱۱۲۸۱ برگ تشخيص ۱۳۹۵ ۹۱۷/۲۳۰ ۶  هرمز گل اميني خرده فروشي  چوب

مفقودى
سند كمپانى و برگ سبز پرايد صبا جى تى ايكس رنگ سبز يشمى متاليك مدل 80 ش موتور 00209495 
شاســى S1412279681960 پالك ايران72-631س32 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم 

سارى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760301058000783 مــورخ 1397/3/23 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد محمد ابراهيم زرگر طهرانى فرزند محســن بشــماره شناســنامه 
11344 كدملى 0070235759 صادره از تهران در ششــدانگ يك قطعه باغ با بناى احداثى در آن به مساحت 
1530/77 مترمربع با حق استفاده از اب طبق قانون و مقررات نحوه ملى شدن آبهاى كشور پالك 1457 فرعى 
مفروز و مجزى شــده از پالك 522 فرعى از 106 اصلى واقع در قريه حصار از تمام مالكيت رســمى و مشــاعى 
متقاضى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5280– تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/4/14 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/30
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى  

برابــر راى شــماره 139760329012001104 هيــات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحــد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمســار تصرفــات مالكانه و 
بالمعارض آقاى ســعيد غنى زاده فرزند رضا به شــماره شناســنامه 479 صادره از ســمنان در ششدانگ اعيان 
يك واحد دامدارى و باغ مشــجر با حق اســتفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شــدن آن  به مســاحت 
2431/83  متــر مربــع پالك  فرعى از 14- اصلى  مفروز و مجزا شــده از پالك فرعى از 14- اصلى قطعه واقع 
در منگر خريدارى از مالك رســمى آقاى تقى نظرى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائي تقديم 
نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف : 403
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/4/16 - تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/4/30                              

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت ايليا يكتاى خاورميانه سهامى خاص 
به شماره ثبت 51221

بدينوســيله از كليه سهامداران شركت ايليا يكتاى خاورميانه دعوت ميگردد در جلسه مجمع عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1397/05/11 ســاعت 11 صبح به نشــانى : مشــهد- بين فكورى 60 و صياد شيرازى پالك 

437 طبقه دوم تشكيل ميگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1-انتخاب مديران شركت 2-انتخاب بازرسين شركت 3-انتخاب روزنامه كثير االنتشار

4-ساير موارد پيش بينى نشده
تاريخ انتشار: 1397/04/30

هيئت مديره شركت

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / طاهره جمشــيدى مالك / قســمتى از پالك مشــاع پالك ثبتى 
92/1442  واقع در قريه جابان به نشــانى جابان موضوع ســند / اســناد مالكيت شــماره ثبت 
108412 و مالكيــت 703573 -87/الــف صادره بــه تاريخ 88/4/8 متقاضى تعيين بســتر و 
حريــم / رودخانــه / - در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور 
آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين 
مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه مالكين مشــاعى تقاضا مى شود با در 
دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به 
نشــانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى 
ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب -) نبوده و بســتر و 
حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5295- تاريخ انتشار نوبت 

اول:97/4/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/30
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139760322002000864-1397/2/19 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم معصومه فرزانگان فرزند غالمرضا 
بشــماره شناســنامه 5 صادره از زابل در ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 127/45 مترمربع 
در قســمتى از پــالك 26 فرعــى از 1- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شــهر زابل مزار جديد 
– آيت اهللا بخيتارى – محله شــيخ آباد – بختيارى 9 خريدارى از مالك رســمى خانم فريده چيتى 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خــود را بــه مراجع قضايــى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/731  – تاريخ انتشار نوبت 

اول: شنبه 1397/4/30 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يك شنبه 1397/5/14
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى 3162/1/21 واقع در بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 
الكترونيكى به شــماره 139520339010004053 به نام آقاى عباس ربيعى صادر و تســليم 
گرديده اســت ســپس نامبرده برابر استشــهاديه المثنى اعالم مفقوديت ســند به علت جابجايى 
را نموده اســت و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى را نمود لذا برابر تبصره 1 ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هركس نســبت 
به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا ســند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام 
معاملــه اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهــى كتباً به اداره ثبت 
اســناد و امالك شــاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، ســند 
مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد شــماره چاپى ســند برگى 409848 الف 94 مى 

باشد. تاريخ انتشار:1397/4/30
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

جن�اب آقای طالب زاده! ش�ما 8 س�ال قبل ب�ه برگزاری یک 
نشس�ت ضدایران�ی در آمری�کا اش�اره و تأکی�د کردی�د که 
طرح ری�زی بس�یاری از تصمیمات ضدایرانی در این نشس�ت 
و نشس�ت های مش�ابه آن صورت می گیرد. در آن مقطع شما 
تأکید می کردید که ما باید در این نشس�ت ها حضور داش�ته 
باش�یم و از آن ها بهره برداری کنیم. اکنون هشت س�ال از آن 
روزها می گذرد. آیا اصحاب رس�انه ایرانی و نهادهای مسئول، 

چنان که باید و شاید به این نشست ها توجه می کنند؟
من 8 سال قبل، در برنامه »راز« که از شبکه 4 پخش می شد، 
 )FDD(به نشس��تی که ساالنه توس��ط بنیاد دفاع از دموکراسی
برگزار می ش��د اش��اره کردم؛ نشس��تی ک��ه در واق��ع یک البی 
صددرصد تل آویوی در قلب واش��نگتن بود. این نشست سه روزه 
را معم��وال در یک هتل برگزار می کردند که مس��تقل جلوه کند 
اما در این نشس��ت به ظاهر مستقل، رئیس جمهور، نخست وزیر و 

ژنرال های اسرائیلی حضور پیدا می کردند.
از س��وی دیگر رقابتی میان س��ناتورها در جریان بود تا بتوانند 

در این نشس��ت حضور یابن��د و برای البی 
اسرائیل خودشیرینی کنند. روسای جمهور 
سابق آمریکا هم در این نشست حضور پیدا 
می کردند. معموال عموم مردم آمریکا هم از 
این دست نشست های مفصل و پرطمطراق 
بی اطالع هستند. در این سه روز افراد بسیاری 
سخنرانی می کنند و اتفاقا فیلم سخنرانی ها 

را هم در یوتیوب منتشر می کنند.
عن��وان کنفران��س مذک��ور »تهدید 
ای��ران« بود. گوی��ی این که ای��ران یک 
تهدی��د اس��ت ی��ک ام��ر مس��لم برای 
ش��رکت کنندگان در ای��ن کنفرانس بود. 
آن ه��ا می گفتند ایران ه��رروز آمریکا را 
تهدید می کن��د و می گوی��د پنتاگون را 
از زمین برخواهد داش��ت، به کاخ سفید 
حمل��ه خواهد کرد و اس��رائیل را با بمب 
اتم نابود خواه��د کرد و البته اروپا هم از 
دس��ت موشک های ایران در امان نیست، 
هریک از شخصیت های مهم سخنران در 
این نشس��ت، به لیستی از اراجیف تحت 
عنوان تهدیدهای ایران اشاره می کردند.

این کنفرانس، ی��ک فرصت کم نظیر 
برای جمهوری اسالمی ایران بود. الزم نبود 
ما در آن نشست حضور پیدا کنیم؛ همین 
که س��خنرانی های آن نشست را ببینیم و 
ترجمه کنیم؛ اقدام درخوری است. اتفاقا 
آقای رضا داوری س��ردبیر س��ایت مشرق 
تمام آن سخنرانی ها را ترجمه کرده است 

و پَکی مشتمل بر سی دی های این سخنرانی های ترجمه شده را به 
مراکز تحقیقاتی مختلف و کتابخانه های ایران فرستاده است.

نشست های مذکور پس از حادثه یازده سپتامبر تاکنون برگزار 
می ش��ود. FDD اکنون به بررسی مراکز تحقیقاتی در ایران روی 
آورده اس��ت. مطرح ترین ش��خصیت های طرف مقاب��ل، در قالب 
نشست های FDD و برای ارائه طرح های خود علیه ایران اجتماع 
می کنند؛ این اجتماع، اندیشیدن به طرح های ضدایرانی را برای ما 

آسان کرده است اما چرا ما از این نشست ها مطلع نمی شویم؟
دفتر ما در واش��نگتن چه می کند؟ دفتر ما در س��ازمان ملل 
چه می کند؟ این ها هس��تند که باید درخصوص این نشس��ت ها 

اطالع رس��انی کنن��د. وزارت خارجه ما چه می کن��د؟ مگر ما در 
وزارت خارجه، معاونت آمریکا و اروپا نداریم؟ چرا آن دفاتر و این 
معاونت از این دس��ت نشست ها این قدر بی خبر هستند؟ چرا باید 
یک برنامه تلویزیونی این موضوع را افشا کند؟ در برنامه راز دست 
من باز بود و برنامه هم به طور زنده پخش می شد و من توانستم 

این موضوع را برای نخستین بار در کشور افشا کنم.
در آن برنامه با چند کارشناس آمریکایی هم ارتباط تصویری برقرار 
کردیم و درباره این نشست صحبت کردند. این آغاز کار بود. با این کار 
پنجره ای باز شد تا بنگریم که در این حوزه چقدر عقب هستیم. نه تنها 
درباره نشس��ت مذکور بلکه درباره بسیاری از مسائل مشابه دیگر نیز 
عقب هستیم. بگذارید مثالی بزنم. 12 سال قبل یکی از دوستانم قصد 

سفر به آمریکا داشت و از من برای مشاوره کمک می خواست.
او برای من ویزای خبرنگاری گرفت و من هم به آمریکا سفر 
کردم. همین جا باید بگویم که من گرین کارت ندارم. شما با ویزای 
خبرنگاری می توانید تا زمانی که مشغول کار رسانه ای هستید در 
آمریکا بمانید. در آن س��ال من تصادفا به داده هایی دس��ت پیدا 
ک��ردم. از جمله به ط��ور تصادفی در دو 
نشس��ت حضور پیدا کردم و در هر دو جا 

موفق به فیلمبرداری شدم.
نخست؛ نشس��تی در نیویورک برای 
رونمای��ی از کتاب��ی درب��اره ای��ران بود. 
نویس��نده این کتاب، فرد مش��هوری به 
نام »اس��کات ریتر« از همکاران »هانس 
بلیکس« در گروه بازرس��ان سازمان ملل 
 »Target Iran« بود. او کتابی به ن��ام
نوش��ته بود. من ش��اهد ب��ودم که در آن 
نشست هزاران نفر از اساتید دانشگاه های 
نیویورک در سالنی اجتماع کرده بودند؛ 
به طوری جایی برای نشس��تن در سالن 
نبود؛ حتی راه پله ها هم مملو از جمعیت 
ب��ود. »اس��کات ریت��ر« در آن نشس��ت 
درخص��وص دروغ هایی ک��ه درباره ایران 
می گویند س��خنرانی کرد. از آن جمعیت 
انبوه می ش��د فهمید ک��ه چقدر مخاطب 

برای مقابله با دروغ پردازی وجود دارد.
 »Target Iran« اگر درباره کت��اب
در اینترنت جستجو کنید، درمی یابید که 
»اسکات ریتر« در این کتاب می گوید این 
ک��ه می گویند ای��ران می خواهد بمب اتم 
بس��ازد و با آن اس��رائیل را نابود کند یک 
کل��ک و دروغ بزرگ اس��ت؛ دروغ بزرگی 
که منافقین آن را س��اخته و پرداخته اند. 
»ریتر« در همان ده صفحه نخست کتابش 
از نق��ش منافقین در س��اختن این دروغ 
سخن می گوید و سپس نقش اسرائیلی ها در پردازش این دروغ را 
لو می دهد. در ش��بی که این کتاب رونمایی می شد من به زحمت 
توانستم از راه پله سالن باال بروم و به سختی توانستم از آن نشست 
فیلمبرداری کنم. میهمان دار آن برنامه آقای »سیمور هرش« بود. 

»هرش« مطرح ترین روزنامه نگار افشاگر آمریکایی است.
»س��یمور هرش« در آن برنامه عهده دار مصاحبه با »اسکات 
ریتر« بود. پرس��ش من این اس��ت که آیا مردم ایران نباید از این 
نشست خبردار ش��وند؟ در آن زمان آقای غرقی مسئول دفتر ما 
در سازمان ملل بودند و به من گفتند که چنین محفل مهمی در 
فالن روز و فالن س��اعت برپا می ش��ود و فکر می کنم خوب است 

که تو بروی و ببینی چه آن جا چه خبر است.
آق��ای غرق��ی آن روز محبت کرد و من ب��ه آن محفل رفتم. 
من در پایان آن نشس��ت با »اسکات ریتر« مصاحبه ای داشتم که 
چندین بار از تلویزیون ایران پخش شد اما بهره برداری از این دست 
نشس��ت ها در میان ما به یک »روند« تبدیل نشده است. محفلی 
که در واشنگتن برپا می شد؛ محفلی برای طراحی عملیات روانی، 
اقتصادی و نظامی علیه ایران بود. از همان سال ها می گفتند که ما 

باید ایران را تحت تحریم های اقتصادی قرار دهیم.
این مس��ائل تمام��ا از زیر رادار ایران رد می ش��ود. ما اساس��ا 
این مس��ائل را رصد نمی کنیم. مثال س��وم من مربوط به »دنیس 
کوسینیچ« نماینده اوهایو در کنگره است. »کوسینیچ« تنها نماینده 
آمریکایی بود که معتقد بود ایران در مسائل هسته ای هیچ تقصیری 
ندارد و البی اس��رائیل اس��ت که در این زمینه سیاه نمایی می کند. 

»دنیس کوسینیچ« اتفاقا رابطه خوبی هم با آقای ظریف داشت.
آقای ظریف در گذشته با »کوسینیچ« در ارتباط بود و اطالعاتی 
که الزم داشت در اختیار او قرار می داد. او رابطه خوبی با دفتر ما در 
نیویورک داشت و علیه دروغ هایی که درباره ایران می گویند، حرف 
می زد. چند سال قبل آقای »کوسینیچ« در سالنی در داخل کنگره 
آمریکا، پنلی با عنوان »آیا ایران تهدید است؟« گذاشته بود. او در 
آن پنل هفت هش��ت شخصیت از جمله یک سرهنگ آمریکایی و 

فردی از سازمان سیا را دعوت کرده بود.
»کوس��ینیچ« برای پوش��ش خب��ری آن پن��ل از مطبوعات 
واشنگتن دعوت کرده بود. من هم به طریقی از برگزاری این پنل 
خبردار شدم و به طور شانسی توانستم وارد آن محفل شوم! من 
کارت مخصوص ورود به آن محفل نداش��تم و شانسی که آوردم 
ای��ن بود که از من کارت نخواس��تند و فکر کردند که مثل دیگر 

مدعوین هستم. آن محفل سه چهار ساعتی طول کشید.
م��ن پس از برگزاری پنل، مصاحبه ای با آقای »کوس��ینیچ« 
درباره این گزاره نادرس��ت که »ایران تهدید اس��ت« انجام دادم. 
همه این وقایع مربوط به سال 2006 است. من به مدت شش ماه 
در آمری��کا مان��دم و مصاحبه ها و تحقیق��ات فراوانی انجام دادم. 
ای��ن برای من جالب بود که یک نف��ر در کنگره آمریکا می خواهد 
کاری کند تا حمله ای به ایران صورت نگیرد و درباره این کش��ور 

دروغ پردازی نشود.

جالب ت��ر این بود که با وجود این که خبرنگارانی در آن محفل 
حض��ور یافته بودند، خب��ر برگزاری این پن��ل در روز بعد، کم ترین 
انعکاس را در رسانه های آمریکایی داشت و همه آن را سانسور کرده 
بودن��د. من این مثال ها را از زمان حض��ورم در آمریکا مطرح کردم 
ت��ا ببینید چه کارهایی می توان انج��ام داد. اگر در آن زمان بیش تر 
جستجو می کردم حتما محافل دیگری را هم با این محتوا می یافتم.

ما باید ب��ا محافل طراحی عملیات علیه ایران آش��نا ش��ویم. 
متأس��فانه ما در رس��انه های خود ذکری از این محافل نمی کنیم. 
ساالنه چندین نشست به سود ایران و به ضرر ایران برگزار می شود 
ام��ا ن��ه وزارت خارجه در این ارتباط کاری می کند و نه رس��انه ها. 
تنه��ا جایی که ما می توانیم از آدم های بانفوذ آمریکایی که مخالف 
سیاست های آمریکایی هستند، حرف بزنیم، کنفرانس افق نو است.

ش��خصیت های بس��یاری در قال��ب این کنفرانس ب��ه ایران 
می آیند و یک هفته در کش��ور ما برنامه دارند. در این یک هفته، 
خبرنگاران، جوانان و اساتید ما فرصت می کنند که با آن ها سخن 
بگوین��د. آن ها در تلویزیون هم برنامه دارند. به جز کنفرانس افق 
نو، هیچ برنامه دیگری برای بهره برداری از اندیش��ه های این افراد 

وجود ندارد و این یک خطای بزرگ است.
دشمنان همواره علیه ایران در حال طراحی هستند و ایران اسالمی 
دشمن بزرگ آمریکایی هاست. ما قبال هم می گفتیم که دشمنان برای 
وارد کردن فش��ار بر ایران و تحریم کشور ما جدی هستند اما کسی 
توجهی نمی کرد و اکنون کار را به جایی رس��انده اند که آمریکایی ها 
برنامه ه��ای خود را با س��هولت بیش تری دنب��ال می کنند. تحریم ها 

چنان که پیش بینی می کردیم اتفاق افتاد و ما را ضعیف کرد.
ش��رایط به گونه ای است که ش��ما مجبورید کوتاه بیایید! ما 
در ایران با دولتی طرف هس��تیم که به دنبال تحلیل این مسائل 
نیست. اکنون که برجام به شکست منجر شده است، دولت قدری 
متواضع تر شده اس��ت اما پیش تر گویا واقعا به غرب باور داشتند 
و دولت های غربی را حیله گر نمی دانستند. آن ها گمان می کردند 
که می توان با غرب، متمدنانه و دیپلماتیک صحبت کرد در حالی 

که ابدا این گونه نیست.
اگ��ر تنها و تنها کنفرانس FDD را رص��د کنید درمی یابید 
که تمام نقش��ه های دش��منان معط��وف به نابودی ایران اس��ت. 
س��ایکولوژی آمریکایی ها برای ایران Regime Change است. 

این ایده هرگز تغییر نکرده است. در دوره اوباما هم هدف همین 
ب��ود و اکن��ون هم هدف همین اس��ت. اوباما ه��م می گفت تمام 
گزینه ها روی میز است. همه گزینه ها روی میز است یعنی حتی 

گزینه حمله اتمی هم روی میز است.
اه��داف آمریکایی ه��ا هرگ��ز تغیی��ر نکرده اس��ت؛ پس این 
س��اده انگاری است که ش��ما دس��ت در جیبت بگذاری و با وزیر 
امور خارجه آمریکا قدم بزنی و تصور کنی که این راه حل مسائل 
اس��ت. اکنون جان کری هیچ کاره اس��ت و دائما به سخره گرفته 
می ش��ود. او در رادار مطبوعات آمریکا دیده نمی ش��ود. »کری« 
700 میلی��ون دالر در بانک خ��ودش دارد و راحت زندگی اش را 

می گذراند! کسی که باخت ما بودیم.
ما بازنده بودیم که فکر می کردیم این ها آدم اند! آمریکایی ها 
توطئه گرند و نابودی ما هدف اصلی آن هاست. این گزاره یک کد 
مهم اس��ت که »تا زمانی که اسرائیل وجود دارد، برنامه دشمنان 
ب��رای ما معطوف به نابودی اس��ت« تا زمانی که اس��رائیل وجود 
دارد، رابطه دش��منان ب��ا ما در این خالصه می ش��ود که »ایران 
نباش��د!« یا همان Regime Change. آن ها می خواهند توان 

دفاعی ما را هم محدود کنند.
دشمنان نمی خواهند ما موشک داشته باشیم و اگر این دست 
خواس��ته های دش��منان در ایران انعکاس پی��دا نکند، هیچکس 
حس��اس نخواهد شد. در حالت خوش��بینانه متأسفانه 95 درصد 
از گردهمایی هایی که ضد ایران یا به س��ود ایران برگزار می شود، 
سانسور شده اس��ت. ما نتوانسته ایم نتایج این گردهمایی ها را به 

ملت خود نشان بدهیم تا آگاه شوند.
 آنچه که شما به آن اشاره کردید، مربوط به مرحله پیشگیری 
اس�ت و س�مت و س�وی انتقادها در این حوزه بیش تر متوجه 
رسانه است اما مسأله مهم تر آن است که حتی وقتی تصمیمات 
اتخاذشده در این گردهمایی ها به مرحله اجرا گذاشته می شود 
ما ش�اهد اقدام�ات درخ�وری از س�وی نهاده�ای حاکمیتی 
نیس�تیم. به طور مثال وقتی ما توس�ط یک دادگاه آمریکایی 
به اتهام دست داشتن در حادثه 11 سپتامبر محکوم می شویم 
و شما اعالم می کنید که دولت باید به سرعت اقامه دعوا کند؛ 
هیچ توجهی به این مسأله نمی شود. این همه بی توجهی را یک 

غفلت تاریخی بدانیم یا یک روند متعمدانه؟
من با بدبینی کامل می گویم که این یک روند عمدی اس��ت. 
ما به چه زبانی در اخبار تلویزیون بگوییم که یک دادگاه کوچک 
در نیویورک ما را به دست داشتن در ماجرای 11 سپتامبر متهم 
کرده اس��ت و ما باید عکس العمل نش��ان بدهیم؟ گویی ما حتی 
نمی خواهی��م در این ب��اره ح��رف بزنیم! اگر من ب��ه این موضوع 
اعت��راض نمی کردم، هیچ کس چیزی نمی گفت. حرف ما این بود 
ک��ه الاقل این موضوع را به بح��ث بگذارید تا موافقان و مخالفان 

پاسخ دادن به این اقدام آمریکا حرف هایشان را بزنند.
برخ��ی در وزارت خارجه معتقد بودند که باید جواب آن ها را 
در هم��ان دادگاه آمریکایی داد و عده ای می گفتند نباید آن ها را 
به رسمیت بشناسیم. من معتقدم دیدگاه دوم کامال اشتباه است. 
حزب اهلل این کار را نکرده اس��ت. وقت��ی این اتهام را به حزب اهلل 
لبن��ان وارد کردند، آن ها یک گروه بزرگ حقوقی را در نیویورک 

برای پیگیری این موضوع تعیین کردند.
وقت��ی یک قاضی احمق ما را محکوم می کند ما باید پاس��خ 
بدهی��م. ما حتی از پاس��خ دادن لفظی هم اجتناب می کنیم! این 
در حالی است که آن ها 6 میلیارد دالر مدنظرشان را به هر طریق 
ممکن از اموال ایران می َکنند! مسأله مهم تر این است که تعدادی 
از آمریکایی��ان بن��ام در آن مقطع اعالم آمادگ��ی کردند که در 
دادگاه حاضر می شوند و درباره یازده سپتامبر صحبت می کنند.

نادر طالب زاده:

ساده انگاری است که با وزیر امور خارجه آمریکا قدم بزنی و بعد مشکالت حل شود

دی ماه امسال که فرابرسد، 65 سالگی را به پایان 
می برد؛ مردی که در سال های عمرش همواره درپی 
متعهد  باید  »رسانه  که  بوده  گزاره  این  بر  تأکید 
باشد« آقای مستندساز سال هاست که از فروپاشی 

تدریجی آمریکا سخن می گوید. 
»نادر طالب زاده« امروز بیش از گذشته 

تأکید  و  دارد  اعتقاد  آمریکا  فروپاشی  به 
جدی  طور  به  باید  رسانه ها  که  می کند 

به این مسأله بپردازند. او حرف های 
»رسانه  بایسته های  درباره  مهمی 
نقدهای  و  دارد  دل  در  انقالبی« 
فرهنگی  مدیریت  بر  نیز  فراوانی 

و سیاسی کشور.
خاطر  به  خیلی ها  را  »راز« 
آزاد  برای  مجالی  راز  دارند. 
بود؛  اندیشیدن  آزاد  و  گفتن 

کسی  کمتر  شاید  که  نقص هایی  افشای  برای 
این  از  داشت.  را  آوردنشان  زبان  به  جرأت 
»رازها« در شخصیت طالب زاده بسیار است و 
چشم خیلی ها به برنامه هایی است که او دنبال 

کرده و می کند.
و  پیچ  آنقدر  مستندساز  آقای  زندگی 
خم و فراز و نشیب دارد که می توان 
ترجیح  ما  اما  ساخت  مستند  آن  از 
دادیم که پرداختن به زندگی این 
استاد رسانه را به وقتی دیگر 
او  اندیشه  از  و  کنیم  موکول 

بهره بگیریم.
گفت وگویی  در  طالب زاده 
داده، سخنان  انجام  مرات  با  که 
بسیار مهمی را با مخاطبان در میان 

می گذارد.

نمای نزدیک


