
برجام جسارت ایران را بیشتر کرد
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا در یک 
ســخنرانی گفت، توافق هسته ای با ایران، جسارت 

این کشور را بیشتر کرد.ت
رامپ در تجمع جمهوری خواهان در شــهر »یانگ 
اســتون« ایالت اوهایــو که برای حمایــت از یکی 
از نامزدهــای انتخابات کنگره برگزار شــده بود، از 
خروج دولتش از بســیاری از توافق ها و قراردادهای 
بین المللــی دفاع کرد.رئیس جمهور ســابق آمریکا 
گفت، دولتــش از توافق اقلیمی پاریس که عامل از 
بین رفتن مشاغل بود خارج شد و همچنین »از توافق 
با ایران که بدترین توافقی بــود که در عمرم دیدم 
کسی امضا کرده باشد«.ترامپ گفت: »اگر این توافق 
کاری که برای آن طراحی شده انجام ندهد، مشکالت 
بزرگ، بزرگ و بزرگی برای آن ها )دموکرات ها( پیش 
خواهد آمد و این را خواهید دید. حرفم را باور کنید. 
جان کری )وزیر خارجه دولت اسبق آمریکا( بدترین 
مذاکره کننده ای بود که در عمــرم دیدم«.او درباره 
جان کری گفت: »او فکر می کرد ایران خواهد گفت 
دست شما درد نکند ایاالت متحده آمریکا، باورمان 
نمی شود که بین صد تا صد و پنجاه میلیارد دالر به 
ما دادید! اما نتیجه واقعی این بود که جسارت ایران 

بیشتر شود«.  فارس

 تالش برای ایجاد راه تجارتی جدید 
بین افغانستان و ایران

مقامــات وزارت صنعــت و تجــارت دولت موقت 
طالبان اعالم کردند هیئت حاکمه افغانستان برای 
ایجــاد راه تجارتی جدید بین این کشــور و ایران 

تالش می کند.
»فاضل محمد فضلی« رئیس اداره صنعت و تجارت 
دولت موقــت طالبان در »نیمروز« اظهار داشــت 
هیئت حاکمه افغانســتان در نظر دارد راه تجارتی 
جدیــدی با ایران ایجــاد کند.فضلی به خبرگزاری 
دولتــی »باختر« گفت این راه تجارتی قرار اســت 
در کنار راه »پل ابریشــم« ایجاد شود و با گشایش 
آن روند داد و ســتد بین افغانســتان ایران سرعت 
می یابد.این در حالی اســت که راه پل ابریشــم به 
دلیل کم عرض بودن دردســری برای کاروان های 
تجاری اســت و ســبب کندی داد و ستد می شود. 
تالش دولت موقت طالبان برای ســاخت راه جدید 
ترانزیت میان افغانســتان وایران، با استقبال تجار 
مواجه شده است.»معلم عبدالکریم سروری« از تجار 
ملی افغانستان می گوید با ساخت و بهره برداری راه 
ترانزیت جدید میان افغانســتان و ایران در نیمروز، 
روند داد و ســتد کاالها ســرعت می یابد.از سوی 
دیگر، »نجیــب اهلل خاشــرودی« مدیرعامل اتاق 
صنعت و تجــارت نیمروز نیز می گوید گشــایش 
راه جدید ترانزیتی میان افغانســتان و ایران، باعث 
افزایش عواید دولت و نیز ایجاد اشتغال برای صدها 

نفر می شود.  تسنیم

صبرا و شتیال 
چهره اشغالگران را آشکار ساخت 

به مناسبت چهلمین سالگرد کشتار صبرا و شتیال 
، دکتــر والیتی دبیــرکل مجمع جهانــی بیداری 

اسالمی  بیانیه ای صادر کرد.
متن این بیانیه به این شرح است: شبه نظامیان فاالنژ 
لبنانی متحد وابسته به رژیم صهیونیستی از ۱۶ تا 
۱۸ ســپتامبر ۱۹۸۲ میالدی و به بهانه واهی ترور 
بشــیر جمیل و رهبر حزب فاالنژ ها و نامزد رئیس 
جمهوری تحمیلی و دست نشانده رژیم صهیونیستی 
به اردوگاه پناهندگان فلســطینی در بیروت غربی 
حمله کردند و در اقدامی وحشیانه دست به کشتن 
و قتــل تمام آوارگان بی پناه و مظلوم از زن و مرد، 
کودک، افراد سالخورده و بی گناه زدند که در تاریخ 
کمتــر می توان چنیــن جنایت بــی رحمانه ای را 
سراغ گرفت.این جنایت در واقع چهره واقعی رژیم 
صهیونیســتی و حامیان و مدعیان دروغین حقوق 
بشر را برمال ساخت.این قتل عام وحشیانه به دستور 
آریل شــارون وزیر دفاع وقت که به قصاب صبرا و 
شتیال معروف است صورت گرفت و انسان هایی بی 
پناه و بیگناه در اردوگاه فلسطینی مستقر در غرب 
بیروت را مورد حمله ددمنشانه قرار داد و جمعیتی 
حــدود ۳۰۰۰ نفــر از زنان، کودکان شــیرخوار و 
سالخوردگان فلسطینی را به شهادت رساندند. این 
اقدام لکه ننگینی بر دامن رژیم غاصب صهیونیستی 
از زمان حیات تشــکیل این رژیم محسوب می شود 
و یکی از مهم ترین شاخص های فقدان مشروعیت و 
مقبولیت بین المللی، ظالمان و ستمگران این رژیم 

به حساب می آید.
اما این روزها که مقاومت فلســطین مســیر اصلی 
مبارزه با اتخاذ گزینه مقاومت به عنوان تنها ترین و 
بهترین راه حل را انتخاب کرده اســت تا اضمحالل 
و فروپاشــی تدریجی این رژیم سفاک را رقم بزند، 
متاســفانه برخی دولت های حاکم بر کشــورهای 
منطقه به جای حمایت از آرمان فلسطین به عنوان 
مهمترین و اولین مســئله جهان اسالم با شکستن 
تابوی روابط سیاســی و دیپلماتیک با رژیم جعلی 
هستند تا بار دیگر از پشت بر اهداف عالی فلسطین 
به عنوان قلب جهان اســالم خنجر بزند اما ســنت 
الهی و تجربه تاریخی ثابت کرده است حکومت های 
دست نشانده، مســتبد، خائن و وابســته به جبهه 
اســتکبار نه تنها توفیقی حاصل نکردند بلکه با قهر 
الهی و خشم مردم کشورشان مواجه شدند و خسران 
دنیــوی و عذاب اخروی را برای خود خریدند.چهره 
های جدید حاکم بر منطقه که در صدد عادی سازی 
روابط و به رسمیت شناختن رژیم پوشالی با چنین 
پرونده های ننگینی هســتند مطمئن باشــند سیر 
تاریخی و شیب تدریجی فروپاشی این رژیم روز به 

روز نمایان تر می شود.  ایرنا

اخبــــار گزارش

غــرب در حالی پیــش از این ادعای نارضایتی روســیه از 
پهپادهای ایرانی به نقص های شــدید فنی را مطرح کرده 
بودند اکنون در تناقضگویی آشــکار مدعی خسارت شدید 
اوکراین از عملیات های پهپادهای ایرانی شــده اند که خود 
سندی بر بی صداقتی رسانه ای غرب و در عین حال هراس 

آنها از توان پهپادی ایران است. 
از مهــر ۲۰۲۰ در حالی تحریم های تســلیحاتی ایران بر 
اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت لغو و ایران حق خرید 
و فروش تســلیحات را دارد که غرب به شدت نگران ورود 
ایران به بازار تسلیحات بویژه در حوزه پهپادی است. بر این 
اساس با سیاست ایران هراسی و حتی ادعای ایجاد شبکه 
پهپادی منطقه ای علیه ایران به دنبال مانع تراشی در این 
مســیر اســت. در عین حال غرب که به شدت در بحران 
اوکراین گرفتار آمده به دنبال ضعیف نشــان دادن روسیه 
در برابــر حمالت غرب اســت. در ایــن چارچوب غربی ها 
طــرح ادعای نقش پهپادهای ایرانــی در جنگ اوکراین را 
مطرح کردنــد در حالی که این امر ضمن قدرتنمایی برای 
پهپادهای ایرانی زمینه تضعیــف روحیه اوکراینی ها را به 
همراه داشــته است. در این میان غربی ها ادعای نارضایتی 
روســها از پهپادهای ایرانی را مطــرح نمودند اما چند روز 
پس از آن ادعای نقش مخرب این پهپادها در جنگ مطرح 
شده اســت. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، در یک 
گزارش اختصاصی به نقل از فرماندهان اوکراینی نوشته که 
روسیه موفق شده با استفاده از پهپادهای انتحاری ایرانی، 
خسارات قابل توجهی متوجه نیروهای اوکراینی کند.رادیون 
کوالگیــن، از فرماندهان نیروی زمینــی ارتش اوکراین به 

وال استریت ژورنال گفته است که ارتش روسیه پهپادهای 
»شــاهد ۱۳۶ دلتا« را رنگ زده  و از هفته گذشته از آنها با 
نام »گرانیوم ۲« استفاده می کند.پهپاد »شاهد ۱۳۶ دلتا« 
یک پهپاد انتحاری اســت که توسط سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی تولید می شود.
به رغم اینکه مســاله ارسال پهپادهای ایرانی برای استفاده 
در جنگ اوکراین از حدود سه هفته پیش از سوی مقام های 
آمریکایی مطرح شد، ایران این خبر را رد کرده است.ارتش 
اوکراین روز سه شــنبه هفته گذشــته )۲۲ شهریور( اعالم 
کــرد که برای اولین بار با پهپادهای ســاخت ایران روبه رو 
شــده اســت.در آن روز تصاویری از بقایــای یکی از این 
پهپادها منتشر شد و گفته شد بر اساس شماره سریالی که 
بر رویش نقش بســته، احتماال از سری پهپادهای انتحاری 
شاهد اســت.یک روز بعد وزارت دفاع بریتانیا نیز با انتشار 
گزارشــی اعالم کرد که به احتمال بسیار زیاد، پهپادهای 
ساخت ایران در جنگ اوکراین استفاده شده اند.در گزارش 
وزارت دفاع بریتانیا آمده بود که پهپادهای شاهد، بردی تا 
دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر دارند.فرمانده اوکراینی به روزنامه 
وال استریت ژورنال گفته که تنها در یگان تحت نظر او، این 
پهپادها تا امروز دو توپ بــزرگ »هویتزر« و دو خودروی 
زره ای نفربر را نابــود کرده اند. تا امروز پهپادهای ایرانی به 
شکل گســترده در منطقه خارکیف اســتفاده شده اند که 
در آن ارتش اوکراین در مــاه جاری میالدی یک عملیات 
تهاجمی گســترده را آغاز کرد و موفق شــد هشت هزار و 
۵۰۰ کیلومتر مربع از خــاک اوکراین را آزاد کند.به گفته 
ژنرال کوالگین، ارتش روسیه در دیگر مناطق از پشتیبانی 

قوی توپخانه اش برخوردار اســت، امــا در خارکیف از این 
منظر ضعیف اســت و در تالش اســت تا ایــن ضعف را با 
پهپادهای ایرانی جبران کند.ژنرال اوکراینی به وال استریت 
ژورنال گفتــه که پهپادهای ایرانی کوچک هســتند و در 
ارتفاع کــم پرواز می کنند و این موضوع موجب می شــود 
تا ردگیری آنها توســط رادار سیستم های ضدهوایی دشوار 

باشد.
او ابراز امیدواری کرد که آمریکا و متحدانش، فناوری های 
پیشــرفته ضدپهپاد در اختیار اوکراین قرار دهند یا اینکه 
جلوی صــادرات پهپاد از ایران به روســیه را بگیرند.ایران 
اگرچه از سوی ایاالت متحده با تحریم های سخت گیرانه ای 
روبه روســت، اما بر اســاس قوانین بین المللی منعی برای 

فروش پهپاد به روسیه ندارد.
ضمن اینکه اکثر نهادها و سازمان های مرتبط با برنامه های 
نظامی ایران نیز به طور مشخص در فهرست های گوناگون 
تحریم آمریکا قرار دارند.با این حال نه روســیه و نه ایران 
به طور علنی درباره قراردادهای تســلیحاتی فروش پهپاد، 
اظهارنظر روشنی نکرده اند.ایران همچنان به شکل رسمی 
با جنگ اوکراین مخالف اســت و از دو طرف خواسته تا از 
مسیر دیپلماســی، اختالفات خود را حل کنند. نکته قابل 

توجه آنکه 
چندی پیش روزنامه آمریکایی واشــنگتن پست خبر داد 
که ایران نخســتین محموله از پهپادهای خود را به روسیه 
فرســتاده اما روســیه در اســتفاده از آنها دچار مشکالت 
فنی شــده به طوری که این وضعیــت، نارضایتی روس ها 
را به دنبال داشــته است.روزنامه آمریکایی واشنگتن پست 

۷ شــهریور نوشــت که ایران، اولین محموله از پهپادهای 
رزمی خود را به روســیه فرستاده و روســیه قرار است از 
آنهــا در جنگ علیــه اوکراین اســتفاده کند.این گزارش 
می افزاید که مقام های روس در نخستین بررسی های خود، 
متوجه چند اشــکال در این پهپادها شده اند به طوری که 
در حال حاضــر، ''روس ها راضی نیســتند.'' این روزنامه 
همچنین گزارش دیگری نیز دربــاره پهپادهایی که ایران 
در اختیار روســیه قرار داده، منتشــر کرده است.بر اساس 
این گزارش و به گفتــه  مقام های دولت بایدن، روس ها در 
اســتفاده از پهپادهای ایرانی دچار مشکالت فنی شده و با 

''شکست های متعددی'' مواجه شده اند.
حال این ســوال از ســوی افکار عمومی از رســانه های به 
اصطالح حرفه ای غربی مطرح اســت که چگونه می شــود 
روســها از یک ســو از پهپادهای ایرانی ناراضــی و آنها را 
معیوب و غیر قابل اســتفاده بنامند و از سوی دیگر از آنها 
در عملیات نظامی استفاده کنند.؟ این نوع تناقض گویی ها 
و رفتارهــای بی منطق این رســانه ها در حالی بیانگر خود 
فروشی آنها به ساختار جنگ افروز حاکم بر غرب می باشد 
که در ایــن راه تمام اصول و موازیــن حرفه ای و اخالقی 
را کنــار می نهند و به نازل ترین ســطح تنزل می کنند که 
همزمــان وضعیت بحرانی نظام ســرمایه داری برای حفظ 
آخرین رشــته های نظام تک قطبی ادعایشان در برابر چند 
جانبه گرایی جاری شدن بر صحنه بین الملل را نیز آشکار 
می ســازد. تقارن این ایران هراسی با آغاز نشست سازمان 
ملل و تقالی غرب برای افزایش فشــارها بر این جای تامل 

دارد.
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مشــاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین در پیامی، ســفر سرپرست تیم 
مذاکره کننده ایران به همراه ســید ابراهیم رئیســی به نیویورک را فرصتی برای 
شــرکای اروپایی برجام دانســت تا آمریکا را ترغیب کنند مســائل باقی مانده را 

حل وفصل کند.
محمد مرندی، مشــاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین درباره سفر سید 
ابراهیم رئیسی، رییس جمهور ایران به نیویورک برای مشارکت در نشست ساالنه 
مجمع عمومی ســازمان ملل، در صفحه توییترش نوشت: با توجه به این که دکتر 
علی باقری، مذاکره کننده ارشــد هســته ای ایران قرار است همراه رییس جمهور 
باشــد، فرصت خوبی برای تروئیکای اروپا/ اتحادیه اروپــا خواهد بود تا آمریکا را 
ترغیــب کنند تا به گونه ای هدفمند،  معدود مســائل باقی مانده را حل وفصل کند.

مرندی ادامه داد: آمریکا با طفره روی و وقت کشــی، بیهوده موجب رنج بارتر شدن 
زمستان خواهد شد.

اظهارات مرندی در پی این مطرح می شــود که رئیســی صبح فردا، دوشــنبه، به 
منظور شــرکت و ســخنرانی در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد و در راستای تامین منافع ملت ایران و تالش برای تحقق »نظم عادالنه 

بین المللی از طریق چندجانبه گرایی اقتصادی« به نیویورک سفر می کند.
رئیس جمهور در این ســفر عالوه بر ســخنرانی در مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد، با تعدادی از ســران کشورهای شــرکت کننده در این نشست نیز دیدار و 
گفتگو خواهد کرد و دیدارهای جانبی دیگری نیز خواهد داشت.رئیسی در روزهای 
پایانی هفته گذشــته نیز سفری ســه روزه به شهر سمرقند ازبکستان داشت تا در 
قالب شرکت در بیســت و دومین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری 

شــانگهای، برقراری نظم عادالنه بین المللی از طریق چندجانبه گرایی اقتصادی را 
دنبال کند و در همین راســتا در حاشیه این اجالس با ۱۰ تن از سران کشورهای 

حاضر در اجالس از جمله روسیه، چین و هند دیدار و گفتگو کرد.
از ســوی دیگر مشــاور تیم مذاکره کننده هســته ای ایران ادعــای اخیر روزنامه 
نیویورک تایمز درباره وضعیت سالمت رهبر انقالب را نمونه ای از عملکرد مغرضانه 
و وحشتناک رســانه های غربی درخصوص مســائل مرتبط با ایران توصیف کرد.

محمد مرندی، مشــاور رسانه ای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با انتشار پیامی 
در حساب کاربری خود در توئیتر به گزارش ادعایی روزنامه نیویورک تایمز درباره 
وضعیت ســالمتی حضرت آیت اهلل خامنه ای واکنش نشان داد. وی نوشت: ادعای 
نیویورک تایمز یک روز پیش از ایراد ســخنرانی توســط آیت اهلل خامنه ای مطرح 

شده است.
مرندی ادامه داد: آنها ادعا کردند که از چهار نفر مطلع با وضعیت ســالمتی ایشان 
)رهبر انقالب( اطالعات کســب کرده اند. تصور کنید که نیویورک تایمز و ســایر 
رســانه های غربی در مورد دیگــر موضوعات مرتبط با ایران چقدر وحشــتناک و 
مغرضانه عمل می کنند.روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی به 
نقل از چهار منبع آگاه ادعا کرده بود که رهبر معظم انقالب به تازگی یک جراحی 

داشته اند و وضعیت سالمتی ایشان چندان مساعد نیست.
این در حالی اســت که حضرت آیت اهلل خامنه ای در هفته های گذشته دیدارهای 
مکرری انجام داده و روز گذشــته نیز به مناسبت روز اربعین حسینی در حسینیه 
امام خمینی در مراســم عزاداری هیئت های دانشــجویی حضور یافتند و به ایراد 

سخنرانی پرداختند.  ایسنا

باقری همراه با رئیس جمهور به نیویورک می رود

فرصت خوب برای شرکای اروپایی برجام

پهپادهای ایرانی، کابوسی که غرب را به تناقض گویی انداخت 

وزیــر امور خارجه در توئیتی ضمن قدردانی از مردم و دولت و نیروهای مســلح 
عراق در میزبانی از زائران اربعین نوشت: مراسم اربعین امسال بار دیگر نشان داد 

که دو ملت ایران و عراق پیوندی ناگسستنی دارند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در توئیتی درباره مراسم اربعین حسینی 
نوشت: مراسم اربعین امسال بار دیگر نشان داد که دو ملت ایران و عراق پیوندی 
ناگسســتنی دارند.وی افزود: از همه مردم عراق و دولت و نیروهای مســلح این 
کشــور در حســن میزبانی از زائران ایرانی و غیر ایرانی اربعین صمیمانه تشــکر 
می کنیم.گفتنی است پیش از این نیز حسین امیرعبداللهیان در دو تماس تلفنی 
با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق از مهمان نوازی دولت و مردم عراق از زوار اربعین 
قدردانی کرده بود. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن قدردانی مجدد 
از میزبانــی دولت و ملت عراق از زائران اربعین حســینی گفت: اربعین امســال 
پیوند، دوســتی و برادری دو ملت ایران و عراق را مستحکم تر کرد. ناصر کنعانی 

ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران  در پی برگزاری مراسم 
راهپیمایی اربعین حســینی در صفحه اینستاگرامش نوشــت: اربعین بازگشت 
خردمندانه به پیام عاشورا و مشق عشق ورزی به ارزش های واالی دینی، انسانی 

و اخالقی است.
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان این که دو سال وقفه کرونایی مانع از شکل 
گیری مجدد حرکت عظیم و مردمی اربعین نشــد، اظهار داشــت: امسال هم به 
رغم گرمای کم ســابقه، ســیل ارادتمندان و عاشقان از اقصی نقاط جهان، راهی 

سرزمین عراق و کربالی معلی شــدند. تجمع عاشقان امام حسین )ع( پرشورتر 
و پر معناتر از ســال های قبل برگزار شــد. میلیون ها نفر فــارغ از ملیت خود و 
حتــی فراتر از یک مذهب و دین خاص، پیمان دلدادگی خود به سیدالشــهدا و 
آرمان های او را تجدید کردند.     کنعانی همچنین اضافه کرد: بزرگ ترین اجتماع 
پیاده  روی جهان، میلیون ها انســان را در یک مسیر به سمت یک مقصد مقدس 
در کنار هم قرار داد. وی افزود: اربعین امســال پیوند، دوستی و برادری دو ملت 
ایران و عراق را مســتحکم تر کرد.سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: ملت 
عزیــز عراق هر ســاله همه امکانات خود را در اختیار زائــران ایرانی و غیرایرانی 
سیدالشــهدا )ع( قرار می دهند که نشان دهنده عمق ایمان و اخالص ملت بزرگ 
عراق اســت.   وی همچنین در پایان و در صفحه اینستاگرامش نوشت: اینک  در 
پایــان این کنگره عظیم دینی و معنوی، بار دیگر از دولت و ملت عراق به عنوان 

میزبانان شایسته این همایش بزرگ جهانی تشکر می کنیم.  

 اربعین نشانگر پیوند ناگسستنی 
دو ملت ایران و عراق 

آگهــی آراء هیات حل اختــاف موضوع ماده یک قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شــده اســامی 
افرادی که اســناد عادی یا رســمی آنان در هیات مســتقر در اداره ثبت اســناد و 
اماک بجنورد مورد رســیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطاع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در دو نشــریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشــار و محلی( بشــرح ذیل 

آگهی می گردد: 
بخش دو بجنورد پاک 171 - اصلی اراضی سوهانی

1 - ششدانگ اعیان یکباب منزل مسکونی از پاک 225 فرعی از 171 اصلی 
فوق به مســاحت 172/53 متر مربع ابتیاعی آقای امان اله ســلیمی راد به میزان 
یک و نیم دانگ مشاع )معادل 25 درصد مشاع( از ششدانگ و خانم فاطمه هاشمی 
بــه میزان هفتاد و پنج صدم از یک دانگ مشــاع )معادل 12/5 درصد مشــاع( از 
ششدانگ و آقای محمد رحیم سلیمی راد به میزان یک و نیم دانگ مشاع ) معادل 
25 درصد مشــاع( از ششدانگ و بتول سلیمی راد به میزان هفتاد و پنج صدم از 
یک دانگ مشــاع) معادل 12/5 درصد مشــاع( از ششدانگ و آقای رحمان سلیمی 
راد بــه میزان یک و نیم دانگ مشــاع )معادل 25 درصد مشــاع( از ششــدانگ از 
محــل مالکیت رســمی )عرصه( اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان بجنورد برابر 
آراء شــماره 1775-1401 و 1779-1401 و 1789- 1401 و 1783- 1401 
و 1786- 1401 مورخــه 1401/05/24 - کاســه هــای 0479-99 و 0061-

1400 و 0056-1400 و 0075-1400 و 1400-0033
لذا بدین وســیله به فروشندگان و مالکین مشــاعی و اشخاص ذینفع در آرای 
اعام شــده اباغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشــار آگهی و در 
روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایند و گواهی 
تقدیــم دادخواســت به اداره ثبت محــل تحویل دهند در صورتــی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/28

شناسه آگهی 1372550
اکبر اقبالی
رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه یک بجنورد

 ابعاد جنایتی که گزارشگر ویژه
 حقوق بشر آن را افشا کرد!

»آلنا دوهان«، گزارشــگر ویژه سازمان ملل درمورد "تأثیر 
منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی افراد از حقوق 
بشر"، اردیبهشت سال جاری در سفری ۱۱ روزه به ایران 
در خصوص بررســی آثار تحریم هــای یکجانبه آمریکا بر 
»مردم« کشــورمان بررسی جامعی انجام داد و گزارش آن 

را منتشر کرد.
دوهان کارنامه ای قابل توجه در بررسی پیامدها و وضعیت 
تحریم ها و اقدامات قهری یکجانبه علیه کشورهای مختلف 
داشــته اســت. گزارشــگران ویژه غالباً تالش می کنند تا 
بدون تأثیرپذیری از فشــارهای سیاســی دولت ها و صرفاً 
بر اســاس اصل وجدان انسانی و حرفه ای به انجام وظایف 
بپردازند و کارنامه آلنا دوهان در این زمینه به همین رویه 
است. بر این اســاس گزارش های آلنا دوهان از وجاهت و 
مقبولیت قانونی و جهانی برخوردار اســت و مولفه ای برای 

تصمیم گیری و اقدامات بین المللی به شمار می رود.
متن گزارش گزارشگر ویژه ســازمان ملل برگرفته از کلید 
واژه های قابل توجهی اســت که می توانــد معیاری برای 
داوری در خصــوص اقدامات جهانــی در قبال تحریم های 
ضد ایرانی غرب باشد. واژگانی چون غیر قانونی، نامتعارف، 
نامشــروع، ضد حقوق بشر، غیر انســانی، غیر منصفانه و 
جنگ اقتصادی از جمله تعابیری است که دوهان در مورد 

تحریم های ضد ایرانی به کار برده است.
او تأکیــد دارد کــه آثار تحریم ها برخــالف ادعای آمریکا 

رســماً و به طور گســترده علیه »ملت ایران« بوده  که به 
عنوان نقض حقوق بشــر و معیار باالدستی، مغایر با تمام 
قوانین و مقررات بین المللی اســت و بایــد در آن تجدید 
نظر شــود. دوهان در گزارش خود در مــورد تأمین دارو 
می گوید: »ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکســن های 
اساســی خود را برای کاهش تأثیر تحریم های یکجانبه با 
سیستم های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می کند 
با این حال، شــرکت های داروســازی ایرانی در تهیه مواد 
اولیه بــا کیفیت الزم با مشــکل مواجه بــوده و افزایش 
هزینه ها بر خریدهای خارجی  تأثیر می گذارد. چالش های 
مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکی نجات 
دهنده تولید شــده توســط شــرکت های خارجی و برای 
درمان بیماری های نادر از جمله انواع خاصی از ســرطان، 
تاالســمی، هموفیلی، ســرطان خون، ماهیــاک، ام اس، 
بیماری پروانه ای، اوتیســم و انــواع خاصی از دیابت وجود 
دارد. اگرچــه نــص تحریم ها اعالم می کنــد که داروها و 
تجهیزات پزشکی به دلیل معافیت های بشردوستانه تحت 
تأثیر قرار نمی گیرند، امــا ارائه آنها به ایران به دلیل تأثیر 
تحریم ها بر شــرکت های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، 
محدودیت های پرداخت های بین المللی و کسب و کارهای 

خارجی به شدت کاهش یافته است.« 
این گزارش به درســتی نشــان می دهد کــه بدیهی ترین 
قوانین و مقررات بین المللی و حتی منشــور ملل متحد با 
تحریم ها و اقدامات قهری یکجانبه علیه ایران نقض شــده 
و عوامل این نقض باید پاســخگوی رفتار خود باشند. این 
گزارش آزمونی پیش روی غرب و ســازمان های بین المللی 
در اثبــات ادعای رویکرد تعاملی و گفتمان محور و بشــر 

دوســتانه و حفظ قوانین و مقررات جهانی است که مردود 
شدن در آن، قطعاً هزینه های سنگینی برای آنان به همراه 

دارد.
گزارش آلنا دوهان از منظر حقوق بین الملل، ایجاد کننده 
مســئولیت حقوقــی و عینی برای نهادها و ســاختارهای 
بین المللی از جمله ســازمان ملل، شورای امنیت، شورای 
حقوق بشــر و نهادهای حقوقی و قضایی جهانی اســت و 
آنها را مسئول مقابله با تحریم ها و اقدامات قهری یکجانبه 
غــرب علیه ایــران می نماید. در این زمینــه او با تکیه بر 
ســازوکارهای حقوقــی می گوید: »تحریم هــای یکجانبه 
علیه ایران بــا تعداد زیادی از هنجارهــا و اصول حقوقی 
بین المللــی مطابقت ندارد، بلکه صرفــاً برای اعمال زور بر 
یک کشــور اعمال می شــوند و به عنوان  اقدام متقابل بر 
اســاس قانون مســئولیت بین المللی قابل توجیه نیستند. 
بنابراین، این تحریم ها می توانــد به عنوان اقدامات قهری 
یکجانبه تلقی شــوند که مکرراً در قطعنامه های شــورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد محکوم می شــوند«. این گزارشگر ویژه همچنین به 
ارائــه »پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵« اشــاره کرده 
و از ارجاع آن به دیوان بین المللی دادگســتری اســتقبال 

می نماید.
بر این اســاس نهادهــای بین المللی بر اســاس تکلیف و 
شــرح وظایف قانونی و جهانــی خویش موظف به محکوم 
ســازی و ابطال تحریم های ضد ایرانی غرب و بازخواست و 
مجازات عامالن، امران و اجرا کنندگان این تحریم ها بوده 
چنانکه در گزارش آلنا دوهان نیز به صراحت عنوان شــده 
است؛ »غرب موظف اســت تا کلیه اقدامات یکجانبه علیه 

ایران، اتباع و شــرکت های ایرانی که بدون مجوز شــورای 
امنیت ســازمان ملل متحد اعمال شــده و استفاده از آنها 
را نمی توان به عنوان اقــدام متقابل یا اقدام تالفی جویانه 
مطابق با قوانیــن بین المللی توجیه نمود لغو نمایند؛ کلیه 
محدودیت هــای موجود در تجــارت، پرداخت های مالی و 
تحویــل غذا، دارو و تجهیزات پزشــکی و همچنین کاالها 
و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت های حیاتی، 
که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشــر ضروری تلقی 

می شود، را حذف کنند.«
مذاکراتــی که اکنون با هدف لغــو تحریم های غیر قانونی 
در جریان اســت، چه بــا تداوم زیــاده خواهی طرف های 
غربی به نتیجه نرســد و چه بــا پذیرش حقوق ملت ایران 
در ایجاد تعهــدات پایدار، طرفین به توافق منجر شــود، 
مرتفع کننده مســئولیت کشــورهایی که ایران را در این 
مــدت تحریم کرده انــد، نخواهد بود و آنهــا نمی توانند از 
زیر بار مســئولیت حقوقــی و بین المللی خود در خصوص 
این گــزارش شــانه خالی کننــد. جبران خســارت های 
هنگفت وارد شده به شــهروندان جمهوری اسالمی ایران، 
حداقل اقدامی اســت که مجامع بین المللــی باید با وارد 
کردن فشــار فزاینده به کشــورهایی که با استفاده از ابزار 
تحریم به دنبال تحمیل اراده سیاســی خود به ملت ایران 
هســتند را دنبال کننــد. نحوه توجــه و پیگیری گزارش 
آلنا دوهان، گزارشــگر ویژه حقوق بشــر که ابعاد جنایت 
شــرم آور مدعیان حقوق بشــر بر علیه مردم ایران را افشا 
نموده آزمون بســیار مهمی است که می تواند عیار صداقت 
 نهادهای بین المللی در موضوع دفاع واقعی از حقوق بشر را 

مشخص نماید.  نور نیوز


