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نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی
اتمی با محوریت ایران برگزار شــد .پیش از
ظهــر دیروز « ،میخائیــل اولیانوف» نماینده
روســیه در توییتر نوشت « :به خاطر شرایط
قرنطینــه در اتریش ،این نشســت تماما به
شکل مجازی برگزار میشود .مانند همیشه،
تمرکز بر برنامه هستهای ایران خواهد بود اما
هنوز انتظار نمیرود در این باره تصمیمگیری
شود».
به گزارش ایسنا « ،رافائل گروسی» مدیرکل
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی که روز ســه
شنبه به ایران سفر کرده بود ،امروز در جلسه
شورای حکام آژانس گفت ،مذاکراتی که این
هفته در تهران درباره برنامه هســتهای ایران
انجام داده بود ،بینتیجه مانده است.
او سخنرانی آغازین خود گفت :در  ۲۳نوامبر
 ۲۰۲۱در تهــران با محمد اســامی ،معاون
رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی
ایران و حســین امیرعبداللهیــان وزیر امور
خارجه ایران دیدار کردم.
گروسی با اشــاره به گزارشهای اخیر آژانس
درباره برنامه هســتهای ایران ،افزود :علیرغم
تمام تالشهایــم ،این مذاکرات و رایزنیهای
گســترده برای پرداختن به مسائل باقیمانده
پادمانــی ایــران که جزئیــات آن در این دو
گزارش آمده است ،بینتیجه ماند.
به گزارش ایســنا ،همچنین در بیانیهای که
آژانس بینالمللی انرژی اتمی منتشر کرده و
در برگیرنده اظهــارات امروز مدیرکل آژانس
در نشست شورای حکام میباشد ،آمده است:
تا  ۳۲فوریــه  ،۲۰۲۱آژانس اجرای تعهدات
هســتهای ایران تحت برجام را راستیآزمایی
کرده و بر آنها نظارت داشــته است .اگرچه،
از آن تاریخ بــه بعد ،این فعالیتها در نتیجه
تصمیــم ایران بــرای متوقف کــردن اجرای
تعهدات هســتهایاش تحت برجام ،از جمله
پروتکل الحاقی به طور جدی تضعیف شدهاند.
در ایــن بیانیه همچنین به نقل از گروســی
آمده است :در غیاب دسترسی منظم آژانس
بــه تجهیزات دیدهبانــی و نظارتی در تمامی
تاسیســات اتمی و محلهایــی در ایران که
مرتبــط با برجامنــد ،آژانس بــر این عقیده

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی بی نتیجه بودن سفر به تهران شد

نطق دلسرد کننده گروسی در شورای حکام

اســت توافق موقتی که من در فوریه ۲۰۲۱
بــا ایران انجام دادم ،حفظ تــداوم وقوف ما[
به فعالیتهای ایران] را تسهیل کرد .اگرچه،
تمدیــد مکرر توافق که اکنون نه ماه اســت
برقــرار میباشــد ،در حال تبدیل شــدن به
چالشــی مهم در توان آژانس بــرای بازیابی
تداوم مطلع بودن آن است.
گروسی افزود :از این گذشته ،برخالف توافقی
کــه میان آژانــس و ایران در  ۱۲ســپتامبر
 ۲۰۲۱انجام شــد ،عدم دسترسی به سایت
کــرج به معنــای این بوده اســت که احیای
دیدهبانــی و نظارت در تمامی تاسیســات و
محلهای مرتبط با برجام نمیتواند به تمامی
انجام شود .این موضوع به طور جدی بر توان
آژانس بــر تداوم وقوف بر [فعالیتها در] این
ســایت که تا حد زیادی برای بازگشــت به
برجام ضروری دانسته شده ،اثر میگذارد.

موج سرما در اسپانیا

اسپانیا در حالی میزبان نخستین موج سرما و توفان زمستانی شده که دمای هوا
در برخی مناطق این کشور تا  ۱۲درجه زیر صفر کاهش یافته است .به گزارش
نشــریه ب ِینته مینوتوس ،موج سرما ،توفان و برف و باران از روز دوشنبه مناطق
وســیعی از اســپانیا را در بر گرفته و دمای هوا در برخی مناطق این کشور را تا
 ۱۲درجه زیر صفر کاهش داده اســت .عالوه بر کاهش دما در سراســر اسپانیا،
توفان و موج سرما موجب جاری شدن سیل ،سقوط درختان و همچنین تاخیر
و مشکالتی در تردد خودروها در برخی مناطق این کشور شده است .بارش برف
روز ســه شنبه به اندازه ای شــدید بود که  ۱۰منطقه اسپانیا از جمله آراگون،
کاستیا -ال مانچا ،لئون و ال ریوخا در حالت آماده باش قرار گرفتند.

مدیــرکل آژانس در ادامه خطــاب به رئیس
جلســه بیان کرد :شــما همچنیــن گزارش
مرا تحت عنوان توافــق پادمانی ان.پی.تی با
جمهوری اســامی ایران دریافت کردهاید که
اقدامات آژانس را ،از زمان آخرین گزارشــم،
برای شفافسازی ســواالت مربوط به صحت
اظهارات ایران تحت توافق پادمانی و پروتکل
الحاقــی آن تشــریح میکند .وجــود ذرات
اورانیوم دارای منشاء انسانی در سه محل در
ایران که به آژانس اعالم نشــدهاند ،همچنین
وجود ذرات تغییریافتــه ایزوتوپی در یکی از
ایــن محلها ،به وضوح نشــان میدهد مواد
هستهای یا تجهیزات آلوده به مواد هستهای
در این محلها وجود داشته است.
او همچنین گفت :من همچنین نگران دفعاتی
هســتم که بازرســان آژانس در تاسیســات
هســتهای ایران توســط مامــوران امنیتی

مــورد بازرســیهای بدنی قــرار میگیرند.
من درخواســتم از ایران را برای انجام دادن
اقداماتــی فــوری در راســتای اصــاح این
وضعیت ،اجرای روندهای امنیتی ســازگار با
شیوههای مورد قبول بینالمللی در تاسیسات
هســتهای و اجرای تعهــدات قانونیاش در
زمینه مصونیت آژانس و بازرســان آن تکرار
میکنــم .پس از جلســه شــورای حــکام ،
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس
از نشســت شــورای حکام در یک کنفرانس
خبری گفت :زمان برای دســتیابی آژانس به
یک توافق به منظور پایان دادن به بن بســت
بر سر نصب دوربین های مداربسته در کارگاه
قطعات سانتریفیوژ (در ایران) که در ماه ژوئن
هدف یک خرابکاری آشــکار قرار گرفته بود،
رو به اتمام است.
آژانس بیــن المللی انرژی اتمــی قصد دارد

شکایت اپل از پگاسوس

شــرکت اپل از شــرکت اســرائیلی  NSO Groupکه در اوایل ماه جاری
توسط دولت بایدن در لیست سیاه قرار گرفت ،شکایت کرد.
به گزارش نشــریه هیل ،شرکت اپل این شرکت اسرائیلی که سازنده بدافزار
پگاسوس نیز است را به هدف قرار دادن و نظارت بر کاربران اپل متهم کرد.
در شــکایت شرکت اپل که روز سهشنبه در دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت شد
سعی شــده تا از دسترسی دائمی شرکت اسرائیلی از اســتفاده از نرمافزار،
خدمات یا دستگاههای سیلیکون جلوگیری شود.
به نوشــته هیل ،این شــکایت می تواند به طور جدی اثربخشــی پگاسوس
محصول جاسوسی بد افزار شرکت اسرائیلی را تضعیف کند.

در مجتمع تســا کرج که چندی پیش هدف
حمله از سوی اسرائیل قرار گرفته بود ،مجددا
دوربین های مداربسته نصب کند.
مدیــرکل آژانس در ادامه گفت که در جریان
ســفر روز گذشــته خود به تهران ،علی رغم
تالشهای زیاد نتوانســته اســت با مقامات
ایرانــی بر ســر موضوع نظارت هســتهای و
فعالیتهای راســتی آزمایی به توافق دست
یابد.
«میخائیــل اولیانــوف» نماینده روســیه در
ســازمانهای بینالمللی واقــع در وین روز
چهارشنبه در توییتی نوشت :رافائل گروسی،
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته
اســت که دیدارش از ایــران بینتیجه مانده
اســت .توافق کامل حاصل نشــده اما وی به
همــکاری با طرف ایرانی بــرای حل و فصل
مشــکالت اصلی ادامه خواهد داد .روسیه از
تالشهای وی حمایت میکند.
آژانــس امیدوار اســت بتوانــد فعالیتهای
راستیآزمایی در ایران را که به موجب کاهش
تعهدات برجامی از ســوی تهران کم شده از
سربگیرد .جمهوری اسالمی ایران تاکنون دو
نوع نظارت را در خصوص صنعت هســتهای
خود پذیرفته بود .نظارتهای پادمانی آژانس
که مربوط به عضویت ایران در این نهاد است
و دیگری نظارتهایی کــه در برجام فراتر از
نظارتهــای پادمانی مورد قبول طرف ایرانی
قرار گرفته بود.
جمهوری اسالمی ایران ،نظارتهای پادمانی
خود را طبق روال ادامه میدهد و هیچ تغییری
در این نوع نظارت ایجاد نشــده است .بنا بر
اعالم مقامات کشــورمان ،تهران هیچ بحثی
هــم در این حوزه ندارد و کامال همکاریهای
خود را ادامــه میدهد .اما بر اســاس توافق
برجام ،بنا بود که ایران محدودیتهایی را در
برنامه هســتهای خود بپذیرد و طرفین غربی
هــم تحریمهای ظالمانه علیــه ایران را کنار
بگذارند .هنگامی که طــرف غربی تحریمها
را لغو نکــرد و اجرای آنها ادامه یافت ،ایران
هــم طبق قانون «اقــدام راهبردی برای رفع
تحریمها» ،نظارتهــای فراپادمانی از جمله
پروتکل الحاقی را کنار گذاشت.

گمانهزنی درباره اعالم نتایج انتخابات عراق

عضو کمیساریای عالی انتخابات عراق در سخنانی از احتمال اعالم نتایج نهایی
انتخابات این کشور طی هفته آتی خبر داد .به گزارش ایسنا ،به نقل از المعلومه،
عماد جمیل محسن ،عضو کمیساریای عالی انتخابات عراق دیروز (چهارشنبه)
اعالم کرد :کمیساریای انتخابات سه شنبه بازشماری دستی آرای  ۳۸۹حوزه رأی
گیری در اســتان ذی قار را با حضور نمایندگان نمایندگان معترضان و ناظران
بینالمللی و رسانهای به اتمام رساند .پیشتر ،احزاب سیاسی عراق از قوه قضائیه
خواســتار رسیدگی به تمامی اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی شده بودند.
بسیاری از این احزاب از جمله گروههای شیعی عراق تأکید کردند که در انتخابات
پارلمانی زود هنگام  ۱۸مهر ،تقلب گستردهای صورت گرفته است.

پوتین میزبان روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان

رسانه ها به نقل از کرملین از دیدار سه جانبه
سران روسیه ،ارمنستان و جمهوری آذربایجان
به میزبانی والدیمیر پوتین در  ۲۶نوامبر (پنجم
آذر ماه) در شهر سوچی خبر دادند.
دفتر ریاست جمهوری روسیه اعالم کرد :طرفین
در این نشست گا م های آتی برای تقویت ثبات
و برقراری زندگی مســالمت آمیز در قره باغ را
تشریح خواهند کرد.
ی های نظامی میان جمهوری
دور جدید درگیر 
آذربایجان و ارمنســتان که از  ۶مهر ماه ســال
گذشته آغاز شــده بود ،در آبان ماه همان سال
ی گری روســیه و امضای توافق صلح
با میانج 
میان رؤســای جمهوری روسیه و آذربایجان و
همچنین نخست وزیر ارمنستان به پایان رسید.
به موجب این توافق ،ارمنستان متعهد به خروج
از مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان شده بود.

آرامش به قفقاز بازمیگردد؟
تشدید درگیری های اخیر بین ایروان و باکو در
ماه جاری در منطقه سیونیک ارمنستان عالوه
بر اینکه روســیه را مجددا بر آن واداشت تا این
مناقشه را خاتمه دهد ،بازیگران جدیدی را نیز
از اتحادیه اروپا به خود جلب کرد که به ادعای
نشریه آمریکایی پولیتیکو ،این موضوع می تواند
نفوذ مسکو را در قفقاز جنوبی کم رنگ کند.
الهام علی اف و نیکول پاشینیان سران جمهوری
آذربایجان و ارمنســتان با پیشــنهاد «چارلز
میشل» ،رئیس شــورای اروپا ،توافق کردند که
در  ۱۵دسامبر ( ۲۴آذر) در بروکسل در حاشیه
اجالس مشارکت شرقی با یکدیگر دیدار کنند.
اتحادیه اروپا اعالم کرد که چارلز میشل رییس
شورای اروپا پیشــنهاد میزبانی از پاشینیان و
علیاف برای دیدار در بروکســل در حاشــیه

نشست همکاری شرق در تماس تلفنی با آنها
مطرح کرد.
به نوشــته تارنمای شــورای اروپا ،رهبران دو
کشور توافق کردند در بروکسل درباره وضعیت
منطقهای و راههای فائق آمدن بر تنشها برای
یک قفقاز جنوبی با ثبات گفت و گو کنند.
برنامه مشارکت شــرقی اتحادیه اروپا با هدف
توســعه روابط و تماس با کشــورهای فضای
پس از فروپاشی شوروی (جمهوری آذربایجان،
ارمنســتان ،بالروس ،گرجســتان ،مولداوی و
اوکراین) است .مقامات روسیه بارها بر ماهیت
ضد روســی این برنامه تاکید کرده و به تالش
بروکســل برای کاهــش نفوذ مســکو در این
کشورها اشاره کرده اند.
در اواسط ماه جاری میالدی ،درگیری نظامی
بیــن نیروهای امنیتی ارمنســتان و جمهوری
آذربایجان در منطقه الچین آذربایجان و منطقه
ســیونیک ارمنستان آغاز شــد که با وساطت
و میانجیگری مســکو وضعیت آرام شده است.
براساس اعالم وزارت دفاع ارمنستان ،در نتیجه
این حادثه  ۱۳سرباز ارمنی اسیر ۶ ،نفر کشته
و  ۱۹نفر مفقود شدند .جمهوری آذربایجان نیز
به نوبه خود از کشــته و زخمی شدن  ۱۷نفر از
نیروی های خود توسط طرف ارمنی خبر داد.
نشریه آمریکایی پولیتیکو نوشت« :اگر دیدار علی
اف و پاشینیان واقعاً در حاشیه اجالس مشارکت

سردرگمی صهیونیستها در مقابله با ایران
روسای پیشین سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد)
با اذعان به سردرگمی این رژیم در مقابله با ایران تاکید کردند
که تل آویو راهبردی در این زمینه ندارد و ناتوان از ضربه زدن
به تاسیسات هسته ای ایران است.
به گــزارش پایگاه خبری «عربی « ،»21تامیر باردو» رئیس
اسبق ســازمان موساد که در سمیناری در دانشگاه ریشمن
ســخنرانی می کرد ،گفت« :این پرسش مطرح است که آیا
اسرائیل راهبردی در ارتباط با ایران دارد؟...فکر می کنم که
اسرائیل فاقد یک راهبرد است».
وی ســخنان اخیــر «نفتالی بنت» نخســت وزیــر رژیم
صهیونیستی در ارتباط با ایران را همانند رویکرد دولت قبلی
این رژیم دانست و گفت :به نظر می رسد که رویکرد اسرائیل
بازگشت به همان رویکرد قبلی باشد .بنت هنوز در ارتباط با

راهبرد خاصی در قبال ایران تصمیم نگرفته اســت؛ با وجود
اینکه به نظر می رسد که تمایل به بازگشت به رویکرد دولت
پیشین دارد .برپایه این گزارش ،باردو همچنین با اذعان به
ناتوانی رژیم صهیونیســتی در از بین بردن توان هسته ای
ایران گفت که این رژیم از توان و قدرت انهدام همه ســایت
های هسته ای ایران برخوردار نیست.
باردو درباره توافق هسته ای گفت که این توافق با وجود همه
نواقص خود مزیت هایی نیز دارد .رئیس اسبق موساد در عین
حال با اشاره به اختالف نظر رژیم صهیونیستی و آمریکا در
ارتباط با نحوه تعامل با ایران گفت :ما نباید با واشنگتن درباره
اختالفات سیاسی مربوط به ایران به طور علنی دشمنی کنیم
بلکه اسرائیل باید به آرامی در پس پرده برای متقاعد کردن
واشنگتن برای بهتر کردن توافق تالش کند.

شرقی برگزار شود ،ممکن است والدیمیر پوتین،
رئیس جمهور روســیه در موضوع حل مناقشه
تحت الشعاع قرار گیرد».
رسانه روســی «گازیتا رو» هم نوشت« :آرمن
گریگوریان» دبیر شورای امنیت ارمنستان هفته
گذشته گفت که ایروان «در صورتی که روسیه و
سازمان پیمان امنیت جمعی فرصتی برای حل
مناقشه با جمهوری آذربایجان پیدا نکنند ،حق
درخواست حمایت از دیگر شرکای بین المللی
را برای خود محفوظ می دارد».
«آرتاک واردانیان» ،نویســنده نشــریه ارمنی
گولوس ارمنیــا « »Golos Armeniiنیز در
این رابطه خاطرنشان کرد که گام بعدی ممکن
اســت درخواســت ایروان برای خروج از پایگاه
نظامی  ۱۰۲روسیه به دلیل بی فایده بودن آن
باشد».
«وادیــم موخانوف» ،محقــق روس امور بخش
قفقاز نیز مدعی شد که مواضع نظامی-سیاسی
روسیه در ارمنســتان و ماوراء قفقاز در نتیجه
جنگ ســال گذشــته و حادثه نوامبر به طرز
محسوسی متزلزل شده است.
او افزود« :پاشینیان در وضعیت نامناسبی است،
او به مسکو گره خورده است و هیچ برگ برنده
ای نــدارد .در عین حال ،او و تشــکیالت این
جمهوری از مسکو کینه ای دارند که دیگر آن
را در تریبون های بین المللی پنهان نمی کنند.

رقابت امارات و قطر برای کنترل فرودگاه کابل
مقامهــای اماراتــی میگویند ،دولت این کشــور با طالبان
افغانستان برای اداره فرودگاه کابل گفتوگو کرده است.
به نوشــته روزنامه ایندیپندنت ،مقامهای اماراتی یک سری
گفتگوها را با طالبان افغانستان در هفتههای اخیر به منظور
بررسی اداره فرودگاه کابل انجام دادهاند.
این گفتگوها نشــان میدهد که چگونه کشــورها به دنبال
اعمال نفوذ خود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هستند،
حتی در شرایطی که این گروه تا حد زیادی از نظر بینالمللی
به حاشیه رانده شده و دولت کابل به طور رسمی توسط هیچ
کشوری به رسمیت شناخته نشده است.
به گفته منابعی که به دلیل حساسیت موضوع از فاش شدن
نامشــان خودداری کردند ،اماراتیها مشتاق مقابله با نفوذ
دیپلماتیک قطر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هستند.

تظاهرات علیه بازی اردوغان با لیر
مردم ترکیه سهشنبه شب به دنبال سقوط لیر دربرابر دالر
در شهرهای استانبول و آنکارا زیر باران علیه رجب طیب
اردوغان رئیس جمهوری این کشور و حزب حاکم تظاهرات
کردند.
فعــاالن در رســانههای اجتماعی با انتشــار تصاویری از
تظاهــرات اعالم کردند کــه مردم آنــکارا در اعتراض به
وضعیت اقتصادی تجمع کرده و خواستار دست کشیدن
حزب اردوغان از قدرت شدند.
همچنین فعاالن در رســانههای اجتماعی از تظاهرات در خیابانهای اســتانبول
نوشتند و اعالم کردند پلیس نیز اقدام به بستن میدان «تقسیم» کرده است.
از ســوی دیگر پلیس استانبول مسیر راهپیمایی معترضان در کادیکوی را بسته و
تظاهرات کنندگان مجبور شدند در مسیر مخالف به مسیر خود ادامه دادند.
از آغاز سال میالدی جاری تاکنون ارزش لیر مقابل دالر آمریکا بیش از  ۳۵درصد
کاهش داشته است و از آنجایی که اقتصاد ترکیه بشدت به واردات کاال وابسته است،
ادامه کاهش ارزش لیر افزایش بشتر قیمتها در این کشور را به دنبال خواهد داشت.
«شهاب کاواجیاوغلو» رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه در سه ماه اخیر در پیروی

این ضربه ای به نفوذ و حضور نظامی روســیه
است».
به گفته وی ،ماجرای اجالس مشارکت شرقی
هشداری به کرملین است مبنی بر اینکه خطر
چرخش ایروان به ســمت غرب در دراز مدت
وجود دارد.
عیســی جوادوف ،مورخ شرق شــناس روس
نیز معتقد اســت تا زمانی که عامل آنکارا-باکو
برای ایروان به عنوان یک تهدید وجودی تلقی
شــود ،نیازی به صحبت در مورد از دست دادن
نهایی حضور نظامی روســیه در قفقاز نیست و
برای روســیه ضروری تر می شود که به جای
ارمنستان بر کل قفقاز جنوبی به طور یکپارجه
نفوذ داشته باشد.
این کارشــناس روس گفت :من شک دارم که
بتوانیم مواضع خود را در قفقاز جنوبی از دست
بدهیم .ما در آبخازیا و اوســتیای جنوبی پایگاه
داریم .پاشــینیان و همراهانش نمی توانند به
غرب بروند .برای انجام این کار ،کافی اســت به
ویدیوی گفت وگوی پوتین و پاشــینیان نگاه
کنید که در آن ،پاشینیان اطاعت آشکار را نشان
می دهد .عالوه بر این ،ترکیه نسبت به اتحادیه
اروپا بدبین است .بروکسل دوست آنکارا نیست.
بر این اساس ،این مشــارکت شرقی به رئیس
جمهوری آذربایجان و علی اف متحد ترکیه نیز
چیزی نخواهد داد.

از سیاســتهای پولی اردوغان سه بار میزان بهره بانکی را
کاهش داد و در پی آن ســقوط ارزش لیر شتاب بیشتری
گرفت.
رئیس جمهوری ترکیه در سالهای اخیر سه رئیس کل
بانک مرکزی را به دلیل همراهی نکردن با سیاستهای او
بویژه در مورد کاهش بهره بانکی برکنار کرده است .بانک
مرکزی ترکیه از استقالل خود دفاع کرده اما رجب طیب
اردوغان به طور مکرر خواستار کاهش نرخهای بهره برای
تقویت اقتصاد از جمله صادرات و اشتغال شده است.
در ســال  ،۲۰۱۸عدهای در توئیتر پیشبینی کــرده بودند که ارزش لیر در مقابل
دالر بشــدت سقوط خواهد کرد و به  ۱۰لیر میرسد که سقوط لیر از این رقم هم
فراتــر رفته و قیمت هر دالر آمریکا از  ۷لیر در آن زمان هماینک به باالی  ۱۱لیر
رسیده است.
در واکنش به سقوط آزاد ارزش لیر ،اپوزسیون ترکیه خواستار انتخابات زودهنگام در
این کشور شده است .رهبران حزب جمهوری خلق با انتقاد شدید از عملکرد رئیس
جمهوری ترکیه برگزاری فوری انتخابات را خواستار شدند.

قطر پس از ایفای نقش مهمی در خارج کردن شــهروندان
خارجی و افغانها از این کشــور پــس از خروج پرهمهمه
نیروهــای ایاالت متحده در ماه اوت ســال جاری میالدی،
همراه با ترکیه به اداره فرودگاه بینالمللی کابل کمک کرده و
گفتهاند که مایلند این عملیات را به عهده بگیرند.
این دیپلماتها گفتند ،هنوز طالبان درباره رســمی شــدن
توافق با قطر تصمیمی نگرفته است.
یک مقام ارشــد وزارت خارجه امارات گفت ،این کشور که
پیشتر در زمان دولت سابق افغانستان تحت حمایت ایاالت
متحده ،فــرودگاه کابل را اداره میکــرد ،به ادامه کمک به
فعالیت آن برای اطمینان از دسترســی بشردوستانه و عبور
ایمن متعهد است .ابوظبی همچنین به خروج شهروندان از
افغانستان کمک کردهاند.
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سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد

واشنگتن چشم انتظار مذاکره با تهران
ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا در یک کنفرانس خبری به ســواالت
خبرنگاران درباره مواضع دولت بایدن در قبال از ســرگیری مذاکرات احیای
توافق هستهای در وین پاسخ داد.
به گزارش ایســنا به نقل از پایــگاه اینترنتی وزارت امــور خارجه آمریکا ،ند
پرایس ســخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری در
پاسخ به این ســوال که از دیدگاه دولت بایدن ،آیا مذاکرات وین روز دوشنبه
هشــتم آذر[ ۲۹نوامبر] نتیجه مثبتی در بر خواهد داشــت ،گفت :همان طور
که میدانید ما چند ماه سعی کردهایم مذاکرات از سر گرفته شوند .پیشرفت
خوبی در شــش دور قبلی مذاکرات انجام شــده بود .از زمان روی کار آمدن
دولــت جدید ایران ،وقفــهای چندماهه در این مذاکرات افتــاد .بنابراین ،ما
امیدواریم دولت جدید ایران در وین حاضر شده و آماده برای مذاکره با حسن
نیت ،پیشرفتهایی که در شــش دور قبلی مذاکرات انجام شده بود را مبنای
کار قرار دهد.
پرایس در این راستا ادامه داد :ما همچنان بر این باوریم که بازگشتی دوجانبه
بــه پایبندی به برجام[توافق هســتهای] ،بهترین و موثرترین ابزار اســت که
میتوان با آن محدودیتهای دائمی و قابل راســتیآزمایی را دوباره بر برنامه
هستهای ایران اعمال کرد و مانع دستیابی ایران به یک سالح هستهای شد.
او در ادامه در پاســخ به این سوال که آیا دولت بایدن در نظر دارد برای جلب
اعتماد اقداماتی انجام دهد که روند این مذاکرات آســانتر شود ،بیان کرد :ما
به ضوح گفتهایم که حاضر نیســتیم برای چنین چیزی اقدامات یکجانبهای
انجــام دهیم .به نظرم این موضوع را از ماه آوریل روشــن کردهایم .امیدوارم
همین جدیت در هدف را در ایرانیها هم موقع بازگشتشــان به وین در هفته
بعد ،شاهد باشیم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توضیــح این که آیا آمریکا راغب به
انجام دادن توافقی موقتی با ایران اســت یا نه ،گفت :ما راغب به آزمودن این
طرح هســتیم که ببینیم آیا میتوانیم به بازگشــتی دوجانبه به پایبندی به
برجام برسیم یا نه .این اولویت ما است چون بهترین راه برای اطمینان یافتن
از این اســت که از دست یافتن ایران به یک سالح هستهای ،به طور دائمی و
قابل راستیآزمایی ممانعت شود .محتاطانه نیست که فرضیات و احتماالت را
ک هفته برای آزمودن این
قبــول کنیم ،دقیقا به این خاطر که فرصتی کمتر ی 
امر داریم که آیا دولت جدید ایران با حسن نیت مذاکره خواهد کرد یا نه .بعد
از آن به چیزهای بیشتری پی خواهیم برد.
پرایس در پاسخ به این سوال که آیا تیم مذاکره کننده آمریکا برای دیدن این
حســن نیت از جانب ایران ،یک بازه زمانی در گرفته اســت یا نه ،توضیح داد:
متاسفانه یکی از پیچیدگیها این است که این مذاکرات به طور غیر مستقیم
با ایران انجام میشــود .بنابراین ،این روندی است که به نوعی باید تکرار شود.
این روند ،روندی است که مستلزم رایزنیهای عمیق ما با شرکایمان در گروه
 ۵+۱در وین اســت .آنها در برخورد اول متوجه خواهند شــد دولت جدید
چــه رویکردی را در پیش کمیگیرد و ما هم ارتباط نزدیکی با آنها خواهیم
داشــت .طبعا این کاری است که ما از زمان پایان یافتن دور ششم مذاکرات و
در چندین ماه پیش انجام دادهایم.
پولیتیک

کارزار ضدایرانی ترامپ در واشنگتن
یک پایگاه خبری در گزارشــی به نقل از مقامــات دفاعی و دولتی آمریکایی
مدعی شد دونالد ترامپ در ماههای آخر ریاست جمهوری خود ،انجام کارزاری
مخفیانه علیه ایران از سوی پنتاگون را تایید کرده بود که شامل عملیاتهای
خرابکارانه و جنگ روانی با هدف تضعیف اعتماد مردم به حکومت میشد.
پایگاه خبری یاهونیوز در گزارشــی نوشت :مقامات ارشد دولت پیشین آمریکا
میگویند ،دونالد ترامپ در ماه آخر ریاست جمهوریاش بخشهای مهمی از
یک کارزار مخفیانه را برای انجــام دادن عملیاتهای خرابکارانه ،پروپگاندا و
دیگــر عملیاتهای روانی و اطالعاتی در ایــران امضا کرده بود که قرار بود از
ســوی پنتاگون مدیریت و اجرا شــود .به گفته آنها ،این کارزار که قرار بود
توســط نیروهای عملیات ویژه ارتش آمریکا انجام شود ،هدف تضعیف اعتماد
مردم ایران به دولتشان و صالحیت و ثبات حکومت را دنبال میکرد.
یاهو نیوز میافزاید :یک مقام ارشــد دفاعی پیشــین میگوید ،این برنامه که
در نهایت به مجموعهای دویســت صفحهای از گزینههای مختلف تبدیل شد،
«شــامل مواردی بود که باعث میشــد ایرانیها نسبت به تحت کنترل بودن
اوضاع در کشورشــان یا توانشان برای جنگیدن در یک نبرد مهم ،دچار تردید
شــوند» .طبق گفته او ،ترامپ پس از ارائه جزئیاتی بــه او درباره بخشهای
مختلف ایــن کارزا ،تایید کرد این عملیاتها باید توســط دولت بایدن انجام
بگیرد .معلوم نیســت آیا دولت بایدن این عملیاتهای تایید شــده از ســوی
ترامپ را دنبال کرده اســت یا نه .اما با وجود این که کاخ ســفید قرار اســت
مذاکرات غیر مســتقیم با ایران را در وین از سر بگیرد ،مقامات آمریکایی باید
تصمیم بگیرند آیا این کارزار تایید شــده توســط ترامپ مذاکرات را به خطر
میاندازد یا ایران را وادار به یک توافق میکند .وزارت دفاع و ســازمان سیا از
ارائه توضیحاتی در این باره خودداری کردند .کاخ سفید هم پرسشها در این
باره به پنتاگون ارجاع داد.
ایــن پایگاه خبری در ادامه مینویســد :طبق گفته مقامات پیشــین ،اگرچه
این برنامه شــامل ترورهای هدفمند نبود ،احتمال جــان باختن ایرانیها در
عملیاتهــای خرابکاری یا دیگر عملیاتها به معنای این بود که پنتاگون باید
برای آغاز کار تاییدیه رئیس جمهور را میداشــت .آنها همچنین میگویند،
شــاخههای مختلف «این جنگ غیرعادی» احتیاج به تاییدیه رئیس جمهور
نداشت و میشد از سوی وزیر دفاع یا دیگر مقامات ارشد پنتاگون تایید شود.
این مقامات اظهار کردند ،برخی در پنتاگون ،به ویژه در ستاد مشترک ارتش،
سالها از اجرایی شدن این برنامهها جلوگیری کردند.
یاهونیــوز عالوه بر این مطرح کرد :یک مقام ارشــد پیشــین میگوید« ،در
اوایل  ۲۰۱۸دســتوری آشــکار در زمینه برخی از بخشهــای این کارزار به
پنتاگــون ابالغ شــد .پنتاگون از هرگونه اقدامی در این بــاره خودداری کرد.
در نهایــت پنتاگون با وجود نارضایتی و خشــم ،دید چــارهای ندارد جز این
که برخــی از بخشهای آن را اجرایی کند تا این طــور جلوه نکند که کامال
ســر ناســازگاری برداشــتهاند یا مقاومت میکند» .به گفتــه مقامات دوران
ترامپ ،کارزار پیشــنهادی به دقت توســط کارکنان حقوقی پنتاگون بررسی
شــد .یکی از موانعی که در وزارت دفاع وجود داشــت« ،مشــروعیت قانونی
آن بود ،این که آیا شــامل اقدامات جنگی میشــد یا نه .همه چیز به تعریف
خرابکاری و معنای مشــروعیت قانونی بستگی داشــت» .مقام ارشد پیشین
آمریکایی نیز در این باره میگویــد« ،حقوقدانهای پنتاگون همچنین روی
اقداماتــی متمرکز بودند که ممکن بــود «احتمال تحریک وقوع یک جنگ را
افزایش دهد».
در ادامه این گزارش آمده اســت :مقامات پیشــین آمریــکا میگویند ،کنت
مککنزی فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه[سنتکام] از حامیان سرسخت
این گونه اقدامات با تمرکز بر ایران بود اما در عوض ،مارک میلی رئیس ستاد
مشترک ارتش آمریکا مدام در روند اجرایی شدن این طرح کارشکنی میکرد.

آگهـی فقدان سـند مالکیت
خانــم اقدس منصور دهقان اصالتــا و وکالتا برابر وکالت نامههای شــماره  68474مورخ

دفتر  5کرج در رهن بانک ملت چهار راه گلزار قرار گرفته اســت که تا کنون نسبت به آن

فالح ضمن تســلیم دو برگ استشــهادیه تصدیق شــده اعالم نموده است سند مالکیت

اهلل ســلیمان فالح برابر گواهی حصر وراثت شــماره  322 43 93مورخ  1393/7/5شعبه

 1393/7/30و شماره  83169مورخ  1399/3/13از طرف وراث مرحوم قدرت اهلل سلیمان
ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت  332مترمربع قطعه  107تفکیکی به شماره 546
فرعی از  169اصلی مفروز و مجزی شــده از  317فرعی از اصلی مذکور جزء حوزه ثبتی

شهرستان کرج به شماره چاپی  237694مورد ثبت صفحه  333جلد  194امالک که یه

پالک فرعی منظور نگردیده و سند مالکیت جدید صادر نگردیده است سپس آقای قدرت

 43شــورای حل اختالف کرج و مالیات بر ارث شماره  21984مورخ  1400/9/1اداره کل

امور مالیاتی استان البرز فوت نموده است ورثه حین الفوت وی عبارتند از مهدی و مهرداد

شهرت هر دو نفر سلیمان فالح فرزندان متوفی و خانم اقدس منصور دهقان همسر متوفی و

ثبت و صفحه  97دفتر جلد  105ممیز  3امالک منتقل گردیده است به نام منصور حمیدی

خانم زهرا مهین روستا مادر متوفی میباشند مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت

مورخ  1381/7/2دفتر  31کرج به آقای جاوید غریبی واگذار گردیده است و طبق صورت

ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا

ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و مع الواسطه برابر سند انتقال قطعی 35732

مجلس تفکیکی  15106مورخ  1384/3/20به هشت واحد آپارتمان مسکونی و منضمات
مربوطه تفکیک گردیده است که تمامی قطعات برابر اسناد انتقال قطعی به اشخاص واگذار

گردیده است که جهت قطعات  1و  2و  3و  4و  5و  6و  7و  8تفکیکی پالک فرعی جدید

منظور و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و قطعه  6تفکیکی و پارکینگ شماره 6

برابر ســند انتقال قطعی شماره  78671مورخ  1384/5/25دفتر  5کرج به آقای قدرتاهلل

ســلیمان فالح واگذار گردیده است برابر سند رهنی شــماره  78672مورخ 1384/5/25

المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120آیین نامه قانون

انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی

است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه

نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد/721.ف

محمد شکری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج
از طرف الهه عزیزی

