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هم زمان با افزایش تحــرکات دیپلماتیک
اروپــا و آمریــکا در خصوص برجــام ،پنجاه و
هفتمین کنفرانس امنیتی مونیخ شامگاه جمعه
با حضور رهبران ســه کشور اروپایی عضو این
توافق و آمریکا در کنار سایر شرکت کنندگان،
به صحنه دیگری از مخابره سیگنال برجامی به
ایران تبدیل شد« .جو بایدن» رئیس جمهوری
آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ و نشســت
گروه هفت ،از بازگشت آمریکا به مذاکرات گروه
 ۵+۱با ایران سخن به میان آورد؛ رویکردی که
برایند تعهدپذیری چندساله ایران در برجام و
شکست راهبرد «فشار حداکثری» دولت ترامپ
در قبال تهران است.
همان طور که پیشتر برخی از رسانهها خبر
داده بودند ،بایدن دیروز جمعه اول اســفند در
ســخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ و
نشست گروه هفت از بازگشت آمریکا به برجام
سخن به میان آورد .در این نشست مجازی که
شخصیتهایی چون «آنگال مرکل» صدر اعظم
آلمان و « امانوئل مکــرون» رئیس جمهوری
فرانســه نیز حضور داشــتند ،تاکید کرد « ما
آمــاده تعامل دوباره با گروه  ۵+۱درباره برنامه
هستهای ایران هستیم».
به گزارش ایرنا« ،جو بایدن» رئیس جمهوری
آمریکا که به صورت مجازی در نشست دیروز
ســخنرانی میکرد ،یکــی از نمادهای احیای
همکاریهای فرا آتالنتیک را تصمیم واشنگتن
برای تعامل دوباره با گــروه  ۱+۵درباره برنامه
هســتهای معرفی کرد و افــزود :قصد داریم با
اروپاییهــا و دیگر طرفها همانگونه که پیش
میرویم ،همکاری داشته باشیم.
این ســخنان با اقدام سرپرست نمایندگی
آمریکا در ســازمان ملل متحــد همراه بود که
به شــورای امنیت اطالع داده ،کاخســفید از
اقدام دولت پیشــین آمریکا برای بازگرداندن
تحریمهای سازمان ملل علیه ایران ،و ادعای به
کارگیری مکانیسم ماشه ،صرف نظر کرده است.
«ریچارد میلز» سرپرست نمایندگی آمریکا در
سازمان ملل در نامهای به شورای امنیت گفته
از نظر آمریکا تحریمهای سازمان ملل که شش
ســال پیش برداشته شدند ،فســخ شده باقی
میمانند.
همچنین دولت آمریکا محدودیتهای تردد
دیپلماتهای ایرانی در مقر ســازمان ملل در
نیویــورک را کاهش داده اســت« .ند پرایس»
ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا هم از
آمادگی واشنگتن برای شرکت در نشست گروه
 ۵ + ۱و ایران بــرای گفتوگو پیرامون برجام
خبر داده است.
مجموعه این اقدامات از جدیت واشــنگتن
برای بازگشــت به مســیر عقالنــی حکایت
دارد ،اما بعید به نظر میرســد که بســامد آن
در حدی باشــد که ایران را برای توقف تدابیر
جبرانی برجام متقاعد کند .جمهوری اسالمی
ایــران از ماهها پیش و مطابــق با مفاد برجام،
اقدام به کاهش تعهداتــش از جمله در زمینه
محدودیتهای غنی ســازی کرده و اکنون نیز
قصــد دارد اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را
متوقف سازد.
این اقدامــات در چارچوب قانــون «اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع

ملت ایران» صورت میگیــرد که  ۱۱آذر ماه
گذشته در مجلس شورای اسالمی تصویب شد.
جمهوری اســامی ایران اعالم کرده است که
در صورت بازگشت امریکا و کشورهای عضو به
انجام تعهدات برجامی و لغو تحریمها ،ایران هم
به تعهداتش در برجام بازخواهد گشــت .ایران
تاکید دارد که هر اقدام را با اقدام متقابل پاسخ
میدهــد و وعدهها در مســیر تدابیر جبرانی
برجام اثری ندارند .در همین پیوند ،رهبر معظم
انقالب چهارشنبه هفته پیش بر موضع قطعی
ایران برای اســتفاده از حقوق قانونی مصرح در
برجــام در زمینه کاهش تعهدات تاکید کردند
و خطــاب به طرفهای بدعهــد امضاء کننده
برجام فرمودند« :تا به حال وعده دادید و دیگر
وعده اثری ندارد .امروز ایران فقط منتظر عمل
است».
صدر اعظم آلمان :فرصت برای توافق
هسته ای با ایران همچنان وجود دارد
آنگال مــرکل صدراعظم آلمــان و از دیگر
ســخنرانان نشســت دیروز عنــوان کرد که
کشورش برای احیای مذاکرات توافق هستهای
تالش خواهد کــرد و از طرف آلمان وزیر امور
خارجه برای این ماموریت آمادگی دارد.
صدراعظم آلمان تصریح کــرد :من تالش
خواهم کرد تحرکی در مذاکرات هستهای ایران
ایجاد کنم و باید مطمئن شــویم مشکلی در
رابطه با این پیش نیاید که «چه کسی قدم اول
را بر میدارد».
او در حالی این مطلب را بیان کرد که وزیر
امور خارجــه آلمان روز قبــل از آن در اظهار
نظری ،تدابیر جبرانی ایران در برجام را «بازی
با آتش» خواند و ادعا کرد که رهبران ایران باید
نشان دهند که برای حفظ برجام جدی هستند.
هایکو ماس ادعــا کرد که هرچه جمهوری
اسالمی ایران فشار را افزایش دهد پیدا کردن
راه حل دیپلماتیک دشوارتر میشود.

رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن اعتراض
به درز اطالعات محرمانه آژانس در رسانهها،
گفــت :در جلســه فــردا با رافائل گروســی
مالحظــات آژانس در چارچــوب موافقتنامه
پادمان و همکاریهای دو طرف مورد بررسی
ی اکبر
و گفتوگو قرار خواهد گرفت .دکتر عل 
صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

انرژی اتمی دیروز (شنبه) در خصوص هدف
ســفر «رافائل گروســی» مدیــرکل آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمی به تهــران و خبر
منتشر شده رویترز مبنی بر مشاهده آلودگی
ذرات اورانیــوم در دو نقطــه در ایران که در
آســتانه سفر گروســی به تهران منتشر شده
است ،اظهار داشــت :بعد از اعالم ما مبنی بر

رهبران جهان درباره برجام سخن گفتند

ایران سوژه داغ نشست امنیتی مونیخ

پیشتر حجت االســام و المسلمین حسن
روحانی رئیس جمهوری ایران در همین زمینه
گفته بود :اینکه در تبلیغات گفته میشود ایران
اقداماتی را برای تحت فشــار قرار دادن آمریکا
انجام داده ،نادرست است ،آنچه ما میخواهیم
عمل به قانون و تعهدات است.
نخست وزیر انگلیس :اراده جدیدی
برای حل پرونده اتمی ایران وجود دارد
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس نیز در
سخنانی همســو با صدر اعظم آلمان و رئیس
حمهوری آمریکا عنوان کرد که لندن در کنار
شرکای اروپایی و ایاالت متحده در چهارچوب
یک گروه فرا آتالنتیک و چهارجانبه ســرگرم
پرداختن به مســائل مهم امنیتی است .وی در
همین زمینه از اراده جدیدی برای حل پرونده
اتمی ایران گفت.
اشــاره او به دور تازه نشســت وزرای امور
خارجه تروئیــکای اروپایی و آمریکا در پاریس
درباره برجام بود که پنجشــنبه گذشته برای
اولین بار به صدور بیانیهای مشترک منجر شد.
در این بیانیه کشورهای اروپایی برجام و آمریکا
بر لــزوم تقویت توافق هســتهای ایران تاکید
کردند .همچنین تروئیکای اروپایی از دورنمای
بازگشت ایاالت متحده به برجام خرسندی خود
را اعالم کردند.
نخســت وزیــر انگلیس در ادامه نشســت
امنیتی مونیخ بــه اهمیت روابط فرا آتالنتیک
اشــاره و عنوان کرد که امریکا اکنون به عنوان
رهبر جهان آزاد به صحنه بر گشته است.
رئیس جمهوری فرانسه :باید به راه
حل مشترکی درباره پرونده اتمی ایران
دست پیدا کنیم
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که
پیشتر خود را میانجی صادق در برجام معرفی
و طرح مشارکت رژیم سعودی و صهیونیستی
را در مذاکــرات با ایران مطرح کــرده بود ،در

نشست دیروز خواستار یافتن راه حلی مشترک
در خصوص پرونده اتمی ایران با کمک ســایر
شرکا شد.
وی با تکرار اتهامــات واهی ادعا کرد :ایران
تهدید مشترک برای کشــورهای عضو پیمان
آتالنتیک شــمالی (ناتو) اســت و این مساله
مهمی اســت .مکــرون روســیه را هم تهدید
مشــترک خواند و گفت کــه در میان اعضای
پیمان آتالنتیک شــمالی اراده جدیدی برای
همکاری ایجاد شده است.
مثبت اما ناکافی
از نــگاه ناظران بسترســازی و میانجیگری
آلمان را در این میان نباید نادیده گرفته شود.
مرکل دو روز قبل از اظهارات بایدن در اجالس
امنیتی مونیخ (چهارشنبه  ۲۸بهمن) در تماس
تلفنی با حجت االســام «حسن روحانی» بر
عالقه شــدید آلمان و ســایر طرفهای غربی
بر حفــظ توافق اتمــی تاکید و اظهــار کرد:
اکنون زمان آن اســت که بــا روحیهای مثبت
اعتمادســازی کنیم و به راهحلی دیپلماتیک
فرصــت بدهیم .از اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۷
که ترامپ از برجام خارج شــد و شــدیدترین
تحریمهــا را علیه تهران اعمال کــرد ،در این
مــدت همه طرفها به مطالبــات بحق تهران
پی بــرده اند که مهمتریــن آن رفع تحریمها
است .بازگشت آمریکا به برجام از نگاه رهبری
اگر به رفع تحریم منجر نشود ،بی فایده است.
رهبر معظم انقالب به تازگی نیز تاکید کردند:
مــن میخواهم امروز فقط همین یک کلمه را
دربــاره برجام بگویم؛ ما حــرف و وعده خوب،
زیاد شــنیده ایم که در عمل ،نقض و ضد آن
عمل شده است .حرف فایده ندارد ،وعده فایده
ندارد ،این بار فقط عمــل .اگر از طرفِ مقابل
عمل ببینیم ،ما هم عمل خواهیم کرد.
چنیــن مطالباتی همــواره از زبــان دیگر
مســووالن عالی رتبه کشور جاری میشود .به

طوری که بایدن و متحــدان اروپایی او به این
نتیجه رســیده اند تا از کارزار فشار حداکثری
ترامپ دوری گزیننــد .آنها باید با رفع تحریم
یا کاهش برخی از تنگناها به طرف ایرانی این
حس را ایجاد کنند کــه رویکرد دولت جدید
آمریکا با دولت قبل متفاوت است و تیم بایدن
گامهایی ملموس و عینــی برای نجات برجام
خواهد برداشت.
لغو مکانیسم بازگشت خودکار
تحریمها؛ اقدامی سازنده اما ناکافی
عقب نشــینی آمریکا از مکانیسم بازگشت
خودکار تحریمهای ســازمان ملل که پیشــتر
ترامپ فعال کــرده بود ،از نگاه کارشناســان
اقدامــی مثبت و گامــی رو به جلــو ارزیابی
میشــود .لغو مکانیسم مذکور مقدمه ای برای
بازگشــت آمریکا به توافق هسته است؛ اقدامی
سازنده که مورد تایید و استقبال دیگر اعضای
برجام قرار گرفت .تقریبا همه اعضای برجام به
این اقدام بایدن با خوشبینی نگاه کردند .چین و
روسیه این قدم را مثبت ارزیابی کردند و «پیتر
استانو» سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا
روز جمعه اول اسفند در یک نشست خبری از
تصمیم آمریکا برای کنار گذاشــتن سیاســت
بازگشت تحریمهای ســازمان ملل علیه ایران
استقبال کرد و گفت که این تصمیم واشنگتن
شرایط را برای بازگشت تهران به پایبندی کامل
به توافق هستهای فراهم میکند.
واکنــش ظریف نیــز به غیرفعــال کردن
مکانیســم ماشه از ســوی آمریکا جالب توجه
بود .وی این اقدام دولت بایدن را نشــاندهنده
پذیرش مجدد اعتبار قطعنامه  ۲۲۳۱سازمان
ملل از ســوی آمریکا دانســت و خواهان رفع
فوری تمام تحریمهایی شــد که ترامپ علیه
ایران وضع کرده بود .ظریف در توئیتی نوشت
«این بدان معناست که تفسیر پمپئو از قطعنامه
 ۲۲۳۱دیگــر اعتبــار ندارد .ما هــم موافقیم.
بنابراین مطابق این قطعنامه باید آمریکا فوری
و بدون پیش شــرط تمامی تحریمهایی را که
ترامپ وضع کرده بود لغو کند».
در کنــار لغو مکانیســم ماشــه از ســوی
بایــدن ،اقدام دیگــر دولــت او در زمینه رفع
محدودیتهای تــردد دیپلماتهای ایرانی در
مقر ســازمان ملل در نیویورک قابل توجه بود؛
محدودیتهایــی که همزمان با اعمال فشــار
حداکثری بر ایران در دولت ترامپ ایجاد شــد
و دیپلماتهای ایرانی تنها میتوانستند فاصله
محل اقامتشان تا ساختمان اصلی سازمان ملل
در نیویورک را رفت و آمد کنند و اجازه رفتن به
سایر بخشهای نیویورک را نداشتند.
اقدامات ســازنده دولت بایــدن در روزهای
اخیر هــر چند گامهایی رو به جلو برای نجات
برجام و بازگشــت اعتماد به ایران محســوب
میشــود اما کافی نیست .اقدامات مذکور تنها
حاکــی از چرخش رویکرد نســبت به ایران و
برجام در کاخ سفید و دولت جدید امریکا است
ولــی برای برای متقاعدســازی تهران با هدف
بازگشت به تعهدات برجامی ،گامی بزرگتر الزم
است .لغو تحریمها بزرگترین و مهمترین قدم
در این مســیر ارزیابی میشود که نه در سطح
شعار و بر روی کاغذ بلکه باید به صورت عینی
و ملموس انجام گیرد.

علی اکبر صالحی:

از تاریخ پنجم اسفند ماه نظارتهای فراپادمانی متوقف خواهد شد
اجرای ماده ششــم قانون مصوب مجلس در
خصوص توقف نظارتهای فراپادمانی و ارائه
نامه در این خصوص به آژانس ،رافائل گروسی
مدیرکل آژانس بینالمللی درخواســت سفر
فوری به ایران و دیدار بــا اینجانب را مطرح
کرد .به نوشــته فارس ،وی افزود :ســازمان
انرژی اتمــی ایران با در نظر گرفتن تعامالت
خود با آژانس با این سفر موافقت کرد.
اعتراض شفاهی و کتبی ایران به درز
اطالعات محرمانه آژانس در رسانهها
صالحی در ایــن خصوص چنــد نکته را
یادآور شــد و گفت :متاســفانه درز اطالعات
محرمانه آژانــس در رســانههای بینالمللی
روند ناخوشــایندی اســت که از ســالهای
گذشته همچنان ادامه دارد و در این خصوص
جمهوری اســامی ایــران بارهــا به صورت

شــفاهی و کتبی مراتب اعتــراض خود را به
آژانس ارائه کرده است .اخیرا نیز آقای غریب
آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در وین طی
یادداشت رسمی مالحظات حقوقی و سیاسی
حول این موضــوع را با جزییــات به آژانس
تذکر داده اســت .وی یادآور شد :موضوعات
ایــن چنین به صورت معمــول بین آژانس و
کشورهای عضو در جریان است و تا زمانی که
فرآیند بررسیها نهایی نشده است ،نبایستی
به رسانهها کشیده شود .رئیس سازمان انرژی
اتمی تصریح کرد :تردیدی نیســت که انتشار
این گونه مطالب با اهداف و اغراض سیاســی
صــورت میگیــرد .وی اضافه کــرد :به نظر
اینجانب ســازوکارهای آژانس باید به گونهای
بازنگری شــود که از تکرار این گونه اقدامات
جلوگیری به عمل آیــد .صالحی گفت :برای

رســیدن به این ســازوکار آژانس میبایست
ضمــن حفظ بیطرفی با رویکردی حرفهای از
انتشار مطالب این چنین جلوگیری کند.
معاون رئیــس جمهور در خصوص اهداف
ســفر گروســی به تهران نیز ضمن اشاره به
درخواست مدیرکل برای سفر به ایران اعالم
کرد :از آنجایی که قانون اقدام راهبردی برای
لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران در
حال اجرا اســت و طرف مقابل هنوز تعهدات
خــود در زمینه لغو تحریمهــا را اجرا نکرده
اســت ،از تاریخ پنجم اسفند ماه نظارتهای
فراپادمانی متوقف خواهد شــد ،در عین حال
در جلســه فردا (یکشــنبه) با آقای گروسی
مالحظــات آژانس در چارچــوب موافقتنامه
پادمان و همکاریهای دو طرف مورد بررسی
و گفتوگو قرار خواهد گرفت.

ضرب االجل تهران به شرکای برجام در حال پایان است

گروسی در راه تهران

دومین ســفر رافائل گروســی به ایران از
زمانی که سکان مدیرکلی آژانس بینالمللی
انــرژی اتمــی را در اختیار گرفتــه ،امروز و
درشــرایطی انجام میشــود که شــمارش
معکوس برای پایان ضرباالجل تعیین شده
از ســوی تهران( ۵اســفند) برای پایان دادن
به اجــرای پروتکل الحاقــی و متوقفکردن
بازرسیهای آژانس آغاز شده است.
به گزارش ایرنا ،نخســتین ســفر گروسی
به تهران در اوایل شــهریور امسال به دعوت
مقامــات جمهوری اســامی و در راســتای
تداوم همکاریها وتعهــدات ایران به عنوان
عضو این نهاد بینالمللی انجام شد .مدیرکل
آرژانتینی آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز
در شرایطی متفاوت و حساس و با ماموریتی
شاید خاص به تهران سفر میکند؛ مدیرکلی
که متعهد شده اســت بیطرفی ،استقالل و
حرفــهای گری را اصول اساســی کار آژانس
قرار دهد.
براساس اعالم «کاظم غریبآبادی» سفیر و
نماینده دائم ایران نزد سازمانهای بینالمللی
در وین ،ســفر امــروز «رافائل گروســی» به
تهران به درخواســت مدیــرکل آژانس و به
منظور گفت وگوهای فنی با ســازمان انرژی
اتمــی ایــران درخصوص چگونگــی اجرای
مفاد نامــه  ۲۷بهمن ماه ایــران به آژانس و
ماده  ۶قانون اقدام راهبردی مجلس شــورای
اســامی و نحوه ادامه همکاریهای دو طرف
در چارچوب ترتیبات و تحوالت جدید ،انجام
میشود.جمهوری اســامی ایران قصد دارد
تــا درصورت لغو نشــدن تحریمهای آمریکا،

روز پنجم اســفند ماه جاری ،دسترسیهای
نظارتی فراتــر از پروتکل الحاقی براســاس
برجام را متوقف کند.
مجلس شورای اسالمی  ۱۱آذرماه گذشته
بــا تصویب این قانون دولت را مکلف کرد که
در صورت ادامه تحریمهای آمریکا ،همکاری
با آژانس را محدود کرده و گامهای بیشتری
را در خصــوص کاهش تعهداتش ذیل برجام
بردارد .براســاس مــاده « ،۶دولت جمهوری
اســامی ایران موظف است براساس بندهای
 ۳۶و  ۳۷برجام ،ظرف مدت  ۲ماه از تصویب
این قانون ،دسترســیهای نظارتــی فراتر از
پروتکل الحاقی براســاس برجــام را متوقف
کند» .ایران دو سال پس از خروج یکجانبه
آمریکا از برجام و تعلل طرفهای اروپایی در
عمل به تعهداتشان در این توافق ،گامهایی را
تحت نظارت آژانس بــرای کاهش تعهداتش
آغاز کرد .براین اســاس ،ایــران  ۱۵دیماه
 ،۱۳۹۸با صدور بیانیهای آخرین گام کاهش
تعهــدات برجامی خود را اعالم کرد که طبق
آن ،تهران دیگر هیــچ محدودیتی در حوزه
عملیاتی (شــامل ظرفیت غنیسازی ،درصد
غنیسازی ،میزان مواد غنیشده و تحقیق و
توسعه) نخواهد داشــت و از این پس ،برنامه
هستهای ایران فقط براســاس نیازهای فنی
خود پیــش خواهد رفت و همکاری با آژانس
بینالمللی انرژی اتمــی نیز طبق روال ادامه
مییابد.
تاکید بر حفظ برجام
و ادامه مسیر دیپلماسی
رافائــل گروســی که از ســوم دســامبر

 ۱۲(۲۰۱۹آذر  )۱۳۹۸فعالیــت خــود را به
عنوان مدیرکل جدید آژانس بینالمللی انرژی
اتمی آغــاز کرد؛ همــواره در موضعگیریها
و رایزنیهایــش با مقامــات مختلف در مورد
برجام و برنامه هستهای ایران بر مسئله حفظ
برجام و ادامه روند دیپلماســی به جای اهرم
زور و فشار تاکید داشته است.
ایــن دیپلمــات آرژانتینی کــه بیش از
 ۳۵ســال در امور منع گســترش تسلیجات
کشــارجمعی و ســاحهای هســتهای و
همچنین کنترل تسلیحات تجربه داشته ،در
موضعگیریهایش همچنین به همکاریهای
خوب ایران با آژانس اشاره کرده و اوایل آبان
مــاه نیز از همــکاری ایران برای دسترســی
آژانس بــه مراکز مورد درخواســت این نهاد
بینالمللی خبر داده بود.
سفر گروسی در آستانه پایان ضرباالجل
قانــون «اقدام راهبردی بــرای لغو تحریمها
و صیانــت از منافع ملــت» که به موجب آن
همکاریهای ایران با آژانس بینالمللی انرژی
اتمی محدود خواهد شــد ،میتواند نشان از
نگرانی آژانس از محدود شدن همکاریهایش
با ایــران و تالش این نهــاد بینالمللی برای
متقاعد کــردن جامعــه جهانی نســبت به
پایبندی به تعهداتش در قبال برجام باشد.
از زمان خروج آمریکا از برجام ،اروپاییها
ضمن تاکید بر حفظ برجام بارها اعالم کرده
انــد که توافق هســتهای یکــی از مهمترین
توافقات دهههای اخیر محســوب میشود و
الزم است تداوم داشته باشد.
هرچند اروپاییها نیز خود به تعهداتشــان
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برنامه انتشار گزارش قتل خاشقچی
روزنامه واشنگتن پست با استناد به منابعی که هویتشان را فاش نکرد گزارش
داد ،دفتر مدیر اطالعات ملی آمریکا قرار اســت در روزهای آینده گزارشــی در
خصوص قتل جمال خاشقجی ،روزنامه نگار عربستانی االصل این روزنامه متشر
و در این گزارش نتیجهگیری کند که محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان دستور
قتل او را داده اســت .به نوشته واشنگتن پســت ،این گزارش تهیه شده توسط
دفتر مدیر اطالعات ملی آمریکا ،قرار اســت به ارائه یک خالصه غیرمحرمانه از
یافته های سراســر جامعه اطالعاتی آمریکا بپردازد و احتماال هفته آینده منتشر
می شود.
کنگره آمریکا در ســال  ۲۰۱۹قانونی را تصویب و به موجب آن دولت دونالد
ترامپ رئیس جمهور ســابق را ملزم به ثبت یک چنین گزارش غیرمحرمانه ای
در خصوص قتل خاشقجی کرد .با این حال این رئیس جمهور سابق آمریکا این
خواســته را نادیده گرفت .روزنامه واشنگتن پست انتشار این گزارش را با وعده
های انتخاباتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای شفافیت به خرج دادن مرتبط
دانست .همچنین به نوشته واشنگتن پست انتشار این گزارش منجر خواهد شد
که روابط از پیش ســرد شــده آمریکا و عربستان به سطح پایین جدیدی تنزل
یابــد .اوایل فوریه «آنتونی بلینکن»  ،وزیر امور خارجه آمریکا گفت ،کشــورش
در شراکت با عربســتان تجدید نظر می کند تا از تطابق این شراکت با منافع و
ارزشهای آمریکا اطمینان حاصل کند.
پولیتیک

مطالبه خروج اسپانیا از اتحادیه اروپا

رهبر حزب چپ اســپانیا با ملحق شــدن به رهبران احزاب فرانســوی و
ایتالیایی ،خواســتار خروج این کشور از اتحادیه اروپا شد؛ پدیده ای که بعد از
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،به نظر میرســد درحال رواج یافتن است و در
اسپانیا ،واژه ای به نام «اسپگزیت» رایج شده است.
نشریه انگلیســی اکســپرس نوشــت« ،لوئیز کارلو نوگوس» رهبر حزب
«سوموس ایسپانا »SOMOS Espan/با ملحق شدن به رهبران «فریگزیت»
(خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) و «ایتالگزیت» (خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا)
و نمایندگان ســابق حزب برگزیت به کمپیــن قاره ای برای خروج از اتحادیه
اروپا پیوسته است.
حزب اروپاســتیز چپ اسپانیا با انتشار مانیفســتی کمپین برگزاری همه
پرسی درباره عضویت اسپانیا در اتحادیه اروپا را به راه انداخته است.
در این ســند اشــاره میشــود :بعد از چند دهه وعده های عمل نشــده
اکنون زمان آن رســیده تا از شهروندان اســپانیایی این سوال را بپرسیم که
آیا از اتحادیه اروپا که توســعه اقتصادی ما را محدود کرده ،منافع ما را نادیده
میگیرد و مخالف اصالحات در کمیسیون اروپا به عنوان ناظر بر اتحادیه اروپا
است و اعضای آن را شهروندان اروپایی انتخاب نمیکنند ،راضی هستند یا نه.
حزب ســوموس ایسپانا تاکید کرد که همه پرسی اسپگزیت (خروج اسپانیا
از اتحادیــه اروپا) باید مورد حمایت همه کســانی قرار گیرد که عالقه مند به
رای گیری درباره پروژه اروپا هستند.
رویداد

پشتپرده بیاعتنایی بایدن به نتانیاهو

نشــریه نشنال اینترســت در گزارشــی به چرایی تاخیر در تماس تلفنی
جو بایــدن رئیس جمهوری آمریکا بــا بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم
صهیونیســتی پرداخت و رفتارهای نتانیاهو در ارتباط با شخص بایدن و حزب
دموکرات را به نوعی دلیل این مساله برشمرد .در ادامه این گزارش آمدهاست
که بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر اسرائیل ســرانجام تماس تلفنی جو بایدن
رئیس جمهوری آمریکا را چهار هفته پس از مراسم تحلیف وی دریافت کرد.
این تماس ،با تاخیر زیادی انجام شــد ،تا آنجایی که نتانیاهو و بسیاری از
اسرائیلیها نگران شدند.
برای نتانیاهو پس از چهار سال از زمانی که هر آنچه از دونالد ترامپ رئیس
جمهوری سابق آمریکا میخواست ،به دست آورد و با اقدامات دیوید فریدمن
ســفیر آمریکا در فلســطین اشغالی به عنوان مشوق توســعه شهرک سازی،
دســتیابی بایدن به مقام ریاســت جمهوری میتواند مساله ای دلسردکننده
باشــد .اینکه نتانیاهو اولین مقام خاورمیانهای بود که به طور مستقیم تماس
بایدن را دریافت کرد ،جبران کوچکی برای از دست دادن مردی (ترامپ) بود
که وی یار جانیاش در کاخ ســفید تلقی میکرد و امیدوار بود برای دور دوم
بر مســند قدرت تکیه زند .کاخ سفید تاکید دارد که تاخیر بایدن در برقراری
تمــاس تلفنی با نتانیاهو ،یک کم محلی عمدی نبوده اســت .نتانیاهو مثبت
ترین چرخش ممکن را انجام داد تا مکالمه ای مودبانه اما نه گرم داشته باشد.
اما بایدن به نوبه خود بر روابط دیرینه و دوســتانه ای با رژیم صهیونیستی به
جای نخست وزیر این رژیم تاکید داشت.
استراتژیک

اروپا بهدنبال استقالل رای از آمریکا

روزنامه نیویورکتایمز نوشت که سخنرانی سران کشورهای آمریکا ،فرانسه
و آلمان نشــان داد که با وجود اســتقبال از بازگشــت آمریکا ،اروپا به دنبال
استقالل در تصمیمگیریهای راهبردی اســت .نیویورکتایمز در گزارشی از
ســخنرانیهای بامداد شنبه ســران آمریکا ،آلمان و فرانسه در وبینار امنیتی
مونیخ نوشــت که گرچه برلین و پاریس از ســخنرانی جــو بایدن و تأکید او
به «بازگشــت آمریکا» به جمع متحدان اروپاییاش اســتقبال کردند ولی در
مواردی نیز ترجیح دادند تا از متحدشــان در آن سوی اقیانوس اطلس فاصله
بگیرند.
نیویورکتایمز در گزارش دیروز ( ۱اســفند) نوشــت کــه امانوئل مکرون
رئیسجمهوری فرانسه از ایده «خودمختاری راهبردی» اروپا از آمریکا دفاع و
بر این نکته تأکید کرد که قاره سبز با افزایش توجه به آسیا بهخصوص چین،
دیگر نمیتواند بیش از حد به آمریکا وابسته باشد.حتی آنگال مرکل نیز که در
ســال جاری میالدی از سمت صدارت کنار میکشد در کنار تقدیر از تصمیم
دولت جدید آمریکا در حفظ  ۱۲هزار نیروی مســتقر در آلمان هشدار داد که
اشــتراک منافع دو کشور همیشــگی نخواهند بود .به نوشته نیویورکتایمز،
این گفته مرکل اشــاره به بازار بزرگ چین برای خودروها و دیگر محصوالت
پیشــرفته آلمان و درگیری جاری برلین و واشــنگتن بر سر ساخت خط لوله
انتقال گاز روسیه (نورد استریم  )۲است.
اداره كل ثبت اسناد وامالک استان كرمانشاه

در قبال برجام عمل نکرده اند اما در مســیر
حفظ توافق هســتهای تالشهایی داشته اند.
در این میــان اقدامات اروپا برای بازگشــت
برجــام به مســیر قبلــی در هفتههای اخیر
افزایش یافته است.
بوریس جانســون نخســت وزیر انگلیس
اخیــرا بــا امانوئل مکرون رئیــس جمهوری
فرانسه و آنگال مرکل صدراعظم آلمان درباره
برجــام گفتوگو کرد .همزمــان وزرای امور
خارجه سه کشــور اروپایی عضو این توافق و
آمریکا به صورت مجازی تشکیل جلسه داده
و درباره اهمیت اتخــاذ رویکرد یکپارچه در
قبال توافق هستهای ایران بحث و تبادل نظر
کردند.
دولــت جدید آمریــکا که پیشــتر وعده
بازگشت به این توافق و لغو تحریمها را مطرح
کرده بــود ،این اقدام را مشــروط به اجرای
تعهدات ایران کرده اســت .این در حالیست
که جمهوری اســامی ایران ،آمریکا را ناقض
برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱دانسته و تاکید دارد
که تنها در صورت لغو تحریمها و بازگشــت
آمریکا به توافق هســتهای ،گامهای برداشته
شــده در مســیر کاهش تعهــدات برجامی،

برگشت پذیر خواهد بود.
گروســی اواخر دی ماه نیز به طرفهای
حاضر در توافق هستهای هشدار داده بود که
تنها چند هفته تا احیای دیپلماســی درباره
توافقهستهای ایران باقی مانده است.
وی ضمن اشــاره بــه وعدههــای دولت
جــو بایــدن بــرای بازگردانــدن آمریکا به
برجام ،به طرفهای مقابــل ایران در برجام
اعــام کرده بود که وقت اقــدام و عمل فرا
رســیده و واشنگتن و شــرکایش باید هرچه
ســریعتر در مســیر اصلی برجام قرار بگیرند
و به تعهداتشــان به طور کامل عمل کنند تا
ایران نیز متعاقبا در مســیر پایبندی کامل به
الزاماتش گام بردارد.
گروسی پیشــتر در مصاحبه با خبرگزاری
رویترز گفته بود که ایران به سرعت در حال
حرکت به ســوی غنیســازی  ۲۰درصدی
اورانیوم اســت .وی افزود زمانی که ایران این
مســاله را آژانس اطالع داد زمان اجرای آن
مشــخص نبود اما اکنون مــا در یک واقعیت
تازهای قرار داریم .فرآیند [غنی ســازی] آغاز
شده اســت و هر روز باید ببینیم چه میزان
میتوانند تولید کنند.

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک كرمانشاه ناحيه يك
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده 3قانــون وماده 13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی واراضی وســاختمانهای فاقد
سند رسمی
برابــر رای شــماره 1399/10/01-1399603160010004633هيات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه
يك تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم سارو شفيعي موسي نارنجي فرزند مهدي بشماره شناسنامه
 3کد ملی  3258190674صادره از کرمانشــاه درششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت  200متر مربع در
محدوده اراضی پالک  14فرعی از  -93اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشــاه به آدرس کرمانشــاه فاز دو
چقامیرزا انتهای بلوار سما کوی  5بلوک  66قطعه  12خریداری از مالک رسمی مشاعی الفت چقامیرزا به صورت
معالواســطه محرز گرديده است ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/12/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/19 :

محمدعباسی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک استان کرمانشاه
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
برابــررای شــماره  139960309068002327مورخــه  1399/11/4پرونــده کالســه
 1399114409068000131هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین تصرفات مالکانه
بالمعارض مالکیت آقای ســاالر شیرخانلوبه شماره شناسنامه  8716کد ملی  4324508305صادره از
قزوین فرزند ناصر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  325متر مربع در پالک شماره  37اصلی
واقع در قزوین بخش  5حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین خریداری به موجب سند شماره  66156مورخ
 1399/1/26دفترخانه اســناد رسمی  19قزوین از وراث آقای رضا یوسفلی تایید و محرز گردیده است.
لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی میشــوددرصورتی که اشخاص نسبت
به صدورســندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت 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 انتشارنوبت اول99/12/3 :

تاریخ انتشارنوبت دوم99/12/18 :

علی شهسواری – رئیس ثبت اسناد و امالک

