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آفتاب یزد - رضا بردستانی: تارنمای »میدل 
ایســت آی« در مقاله ای با عنوان: »آشتی ایران و 
عربستان سعودی: آمریکای به حاشیه رفته نقش 
چین را نادیده می گیرد« می نویســد: »تالش های 
چین برای میانجی گری به منظــور بهبود روابط 
بین ایران و عربستان ســعودی، ایاالت متحده را 
غافلگیر کرده است، زیرا مقامات کاخ سفید تالش 
می کنند تا نگرانی ها درباره کاهش نفوذ آمریکا در 
منطقــه را از بین ببرند یــا حداقل آن را کمرنگ 
و بی اهمیت جلــوه دهند.« و این یعنی؛ آمریکای 
بایدن در دورانی که ســکان ریاست جمهوری به 
دســت دموکرات ها است برای سومین بار مجبور 
به عقب نشینی در برابر ریاض و محمد بن سلمان 

شده است! 
بایدن گفت: »مماشاتی در کار نیست« اما مجبور 

شد بپذیرد؛ »جز مماشات راهی نیست«! 
در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۰، بایدن بارها 
در جمع هواداران خود اعالم کرده بود که بر ســر 
ماجرای قتل جمال خاشقچی مسامحه ای در کار 
نیست و مســببان اصلی جنایت در کنسولگری 
ســعودی در ترکیه را مجازات خواهد کرد. با این 
حال پــس از پیروزی وی در انتخابات و انتشــار 
گزارش محرمانه ســازمان سیا درباره قتل جمال 
خاشــقجی که در آن به صراحت بر نقش محمد 
بن ســلمان به عنوان تأیید کننده عملیات قتل یا 
دســتگیری این روزنامه نگار مخالف دولت ریاض 
اشاره شــده بود، تبعات جدی برای این شاهزاده 
جاه طلب به همراه نداشت. به عبارت دیگر منافع 
راهبردی آمریکا در حفظ روابط حســنه با ریاض 
ســبب شد تا واشــنگتن به جای مجازات مجرم، 
گزینــه »تعامل« و »همــکاری« را انتخاب کند. 
مقامات آمریکایی دلیل این چرخش موضع را نفوذ 
و قدرت ســعودی در »جهان عــرب« اعالم کرده 
و صرفــاً به تحریم و وضع محدودیت روادید برای 
»یگان ببر« که مسئول شناسایی و ترور مخالفان 
آل سعود در خارج از پادشاهی است، بسنده کرد. 

آن چه مسلم اســت؛ »روابط آمریکا با اسرائیل و 
عربستان در زمان باراک اوباما به سردی گرایید.« 
دلیــل آن نیز کاماًل واضح اســت؛ »تصمیم اوباما 
در حل وفصــل بحران هســته ای ایــران از کانال 

دیپلماسی.« 
اسرائیل و عربســتان مخالف با توافق قدرت های 
بزرگ جهــان )۱+۵( با ایران بودند. از دیدگاه این 
دو کشور، توافق هسته ای مفری برای رهایی ایران 
از انزوای بین المللی، تحریم های فلج کننده و حضور 

قدرتمند ایــران در عرصــه بین المللی 
و منطقــه بود. بنیامیــن نتانیاهو اولین 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود که به 
آمریکا ســفر کرد، ولی موفق به مالقات 
با رئیس جمهــور اوباما نشــد. اوباما به 
صراحت اعالم کــرده بود تا زمانی که با 
ایران درمورد مســئله هسته ای به توافق 
دست نیابد با نخســت وزیر اسرائیل )به 
دلیل مخالفت شــدید نتانیاهو با توافق 
هسته ای( مالقات نخواهد کرد. با وجود 
این، در همان زمان، نخست وزیر اسرائیل 
به دعوت کنگره به واشنگتن سفر و نطق 
آتشــینی در مخالفت با توافق هسته ای 

ایراد کرد. 
در کنار اسرائیل اما، عربستان سعودی نیز از هیچ 
تالشی برای جلوگیری از دستیابی به توافق ۵+۱ 
با ایران فروگذار نکرد. شاهزاده سعودالفیصل وزیر 
خارجــه در آخرین تالش به ویــن رفت و با جان 

کری در هواپیمای شخصی خود مالقات کرد. 
اوبامــا تمام شــد و نوبت به ترامپ رســید. دوره 
چهارســاله دونالد ترامپ فرصت تنفس طالیی و 
ماه عسل روابط اسرائیل و عربستان با آمریکا بود. 
ترامپ برخالف اوباما برای توسعه و تعمیق روابط 
با ریاض و تل آویو هرچه در توان داشــت، به کار 

گرفت: 
- برخالف سنت چندین دهه دپیلماسی آمریکا، 
بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 

به رسمیت شناخت
- سفارت آمریکا را به این شهر منتقل کرد

- و کمک های مالی به دولت خودگردان فلسطین 
را قطع کرد. 

ترامپ طی ســفر به عربستان در شرایط جنگ با 
یمن و فاجعه انسانی ناشی از آن بزرگ ترین معامله 
تســلیحاتی با این پادشاهی را امضا کرد و جنایت 
قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد عربستان 

را با وجود ادعاهای حقوق بشری، نادیده گرفت. 
نوبت به بایدن رسید. بایدن در مبارزات انتخاباتی 
به شــدت علیه عربستان ســعودی موضع گیری 
کرد. وعده داد که محمد بن ســلمان را به خاطر 
دست داشــتن در قتل جمال خاشــقچی منزوی 
خواهد کرد. او همچنین با انزجار از فجایع جنگ 
یمــن، اتهاماتــی را علیه عربســتان مطرح کرد. 
رویکردی که پس از پیروزی در انتخابات نیز تا حد 

قابل توجهی ادامه یافت. 
تحلیلگران معتقدند سفر بایدن به عربستان )۲۴ 

تیرماه ۱۴۰۱( درواقع نخستین عقب گرد روشن و 
آشکار، یا به تعبیری نخستین عقب نشینی ایاالت 
متحده، جو بایدن و حزب دموکرات از سیاســت 
اعالمی در قبال عربســتان به ویژه در قتل فجیع 
خاشقچی بود که در زمان خود با انتقادهای جدی 

در آمریکا مواجه شد. 
دو عامل در این عقبگرد آشــکار نقش اساســی 

داشت: 
- اول جنگ اوکراین و بحران انرژی حاصل از آن

- دوم، ناکامی در دســتیابی به توافق با ایران در 
مذاکرات هسته ای. 

< نفت در برابر امنیت، سیاستی رو به افول
»میدل ایســت آی« در بخش دیگری از مقاله ی 
مورد اشــاره به موضوع: »نفــت در برابر امنیت« 
پرداخته می نویســد: »عربستانی ها، از دو بابت به 

شدت از آمریکا عصبانی بودند: 
- کاهش تعهدات امنیتی
- فشارهای حقوق بشری

دو موضوعــی که بنیــان کاهش ســطح روابط 
فی مابین واشنگتن و ریاض را تشکیل داد. در حالی 
که روابط در دولت بایدن به پایین ترین سطح خود 
رســیده بود، در ریاض تردیدهایی در مورد ایاالت 

متحده به وجود می آمد. 
ترس عربستان در سال ۲۰۱۹ زمانی که تاسیسات 
نفتی آرامکو مورد حمله پهپادی و موشــکی قرار 
گرفــت و متعاقب آن مقامات آمریکایی، بدون آن 
که سند و مدرکی معتبر ارائه دهند ایران را مقصر 
آن دانسته بودند، متبلور شد؛ موضوعی که تقریباً 
نیمی از تولید روزانه نفت پادشاهی را از بین برد. 

در همین رابطه، »عادل حمایزیه«، عضو مدعو در 
مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشــگاه هاروارد، به 

»میدل ایست ای گفته بود: »پیمان انرژی 
در برابــر امنیت )نفــت در برابر امنیت( 
ایــاالت متحــده پیش از ســال ۲۰۱۹ 
روبه زوال توصیف شــده بود، اما پس از 
 حمله آرامکو سؤاالت بیشتری در ریاض 

مطرح شد.« 
در کنــار این مســئله، طی ســال های 
گذشــته، هم عربستان ســعودی و هم 
امارات متحده عربی با حمالت پراکنده 
حوثی های یمن مواجه شدند موضوعی 
که نشــان داد، آمریــکا در بحث امنیت 

حاضر به مداخله ای اثرگذار نیست! 

< اوپک پالس؛ عقب نشینی دوم! 
آبان ۱۴۰۱، روزنامه وال اســتریت ژورنال آمریکا 
نوشت، در صورتی که کنگره، قانونی مخالف گروه 
نفتی »اوپک پالس« تصویب کند، عربستان اوراقی 
را کــه از وزارت خزانه داری آمریکا در اختیار دارد، 
به فروش می رساند. این روزنامه به نقل از منابعی 
نوشــت؛ این گزینه تنها یکی از گزینه های روی 
میز است که مقامات سعودی در حال بررسی آن 

هستند. 
متعاقــب این مســئله، کنگره آمریکا با بررســی 
پیش نویــس قانون »نوپــک« موافقت کرد که به 
وزارت دادگســتری این کشور اجازه می داد اوپک 
پــالس را در صورت تاثیری گــذاری بر قیمت ها 
دادگاهی کنــد. این روزنامه در ادامه نوشــت: بر 
اساس داده های وزارت خزانه داری آمریکا، دارایی 
عربســتان از اوراق خزانــه داری آمریکا از ۱۱۴.۷ 
میلیــارد دالر در ماه مه بــه ۱۱۹.۲ میلیارد دالر 
در ژوئن افزایش یافته اســت. همچنین عربستان 
ســعودی شــانزدهمین دارنده اوراق خزانه داری 

ایاالت متحده است. 
در همان زمــان جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، 
روسیه و عربستان را مسئول افزایش قیمت نفت 
 دانست، واشنگتن اعالم کرد، بایدن روابط کشورش با 
عربســتان را مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد داد. 
عربســتان هم اظهارات در مــورد اینکه تصمیم 
اوپک پالس برای کاهش تولید نفت در راســتای 
جانبــداری ریاض از درگیری هــای بین المللی به 
نفع روســیه اســت را رد کرده و پس از اعتراض 
آمریــکا به کاهش تولید نفت اعالم کرد، دیکته ها 
را نمی پذیرد. تمام این چالش و تنش ها در نهایت 
به این تصمیم ختم شــد که اعضای گروه اوپک 
پالس بدون توجه به خواست آمریکایی ها تصمیم 
گرفتند، حدود یک میلیون بشــکه در روز تولید 
نفت را کاهش دهند. موضوعی که در فضای حاکم 
بر سیاســت های داخلی آمریکا کــه خود را برای 
انتخابات کنگره و مجلس سنا آماده می کرد تأثیر 

ویران کننده ای گذاشت. 
آمریکای بایدن در دومین عقب نشینی آشکار، با 
آن که از تجدید نظر در روابط خود با عربســتان 
ســخن به میــان آورده بود، عمــاًل در این روابط 
هیچ تجدید نظری صورت نپذیرفت اما، محمدبن 
ســلمان به عنوان مرکز ثقل تصمیم گیری ها در 
پادشاهی ســعودی، نگاه خود را از کاخ سفید به 

پکن و مسکو معطوف داشت! 

< نفت در برابر امنیت شکست خورد، چین جایگزین شد! 
ســومین و آخرین عقب نشینی تا به امروز به یک 
توافق نانوشته اما ارزشــمند مربوط است؛ »نفت 
در برابر امنیت« موضوعی که عربستانی ها را طی 

سالیانی متمادی، به شدت نگران کرده بود. 
»میــدل ایســت آی« از قول »بیانکــو«، یکی از 
اعضای مهمان در شــورای روابــط خارجی اروپا، 
می نویسد: »چین از تردیدهای عربستان سعودی 
در مورد اینکه ایاالت متحده می تواند امنیت مورد 
نیاز ریــاض را تامین کند، ســرمایه گذاری کرده 
اســت. بیانکو همچنین گفته بود: » از آن جایی 
که عربستان سعودی و ایاالت متحده یک فرمول 
جدید و رضایت بخش دوجانبــه برای جایگزینی 
نفت در برابــر امنیت پیدا نکردند خالیی را ایجاد 

کرد که چین به آسانی آن را پر کرد.« 
در حالی که ایاالت متحده به کاهش وابســتگی 
خود به نفت خلیج فــارس ادامه می داد، چین با 
واردات ۴۳.۹ میلیارد دالری نفت خام از عربستان 
در سال ۲۰۲۱ به بزرگترین خریدار منطقه تبدیل 
شــد، عدد و رقمی که بیش از یــک چهارم کل 

صادرات نفت خام این کشور را تشکیل می دهد. 
آن طور که »میدل ایســت آی« می نویسد: کارن 
یانگ، محقق ارشد در مرکز سیاست انرژی جهانی 
دانشگاه کلمبیا، معتقد است: »توافق عربستان با 
ایران، همان خدمات ویژه به مشــتری های نفِت 
عربستان است.« معمای پیچیده ای نیست: »چین 
مهمترین مشتری آن ها است و آن ها می خواهند به 

درخواست های چین پاسخ مثبت بدهند!« 
در ادامه ی ایــن مقاله می خوانیم: »در عین حال، 
پکن بــرای ایران که اقتصادش به شــدت تحت 
تأثیر تحریم های غرب قرار گرفته است، راه نجات 
اقتصــادی فراهم کرده اســت. چیــن بزرگترین 
خریدار نفت خام ایران اســت و متعهد شده است 
در ۲۵ سال آینده ۴۰۰ میلیارد دالر در این کشور 

سرمایه گذاری کند.« 
این در حالی اســت که توافق اخیــر، دامنه های 
گســترده تری نیز دارد از جمله این که؛ چینی ها 
برای یافتن راه حلی برای یمــن باید به ایرانی ها 

تکیه کنند. 
اگرچه داگالس سیلیمن، سفیر سابق ایاالت متحده 
در کویت و عراق می گوید: »چین اهرم فشار زیادی 

بر ایران دارد.« اما همه ی ماجرا این نیست! 

آن چــه از واکنش هــا و ابراز نظرها به دســت 
می آید حال که کاخ سفید در موضوعات مربوط 
به خاورمیانه به حاشیه رانده شده، قصد دارد تا 
همچنان با استفاده از »ادعاها و تهمت زدن های 
بی ســند و مدرک«، به یک توافق دیپلماتیک، 
ابعــاد امنیتــی بدهــد از این رو، رســانه های 
آمریکایی، متأثر از آن چه سیاســتمداران آن ها 
دیکته کرده اند، روی خوش به چنین تحلیل هایی 
نشان داده می نویسند: »بر اساس بیانیه مشترک 
منتشر شــده با پکن، ایران و عربستان سعودی 
توافــق کردند که ظرف دو ماه ســفارت خانه ها 
و نمایندگی هــای خــود در خــاک یکدیگر را 
بازگشایی کنند و متعهد به عدم مداخله در امور 
داخلی یکدیگر شــدند. اما تحلیلگران می گویند 
که آزمــون اصلی این خواهد بــود که آیا ایران 
می تواند نیروهای نیابتی خود در یمن را متقاعد 
کند که حمالت به عربستان سعودی را متوقف 
کنند یا نه؟!« موضوعی که با نقطه نظرات تهران 

تفاوتی ماهیتی دارد! 
آن چه اما بیش از هرچیزی مقامات کاخ سفید و 
برخی کشــورهای اروپایی را نگران و وحشت زده 
کرده است، استقرار پکن در همه ی ابعاد خاورمیانه 
اســت زیرا معتقدند: »این توافق بر نفوذ فزاینده 
چیــن در خاورمیانه تاکید می کند و همچنین در 
بحبوحه تشــدید تنش ها بین ایران و غرب برسر 
توقف مذاکرات برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ 
و حمایــت تهران از روســیه در جنــگ اوکراین 
صورت می گیرد. این توافق همچنین ضربه ای به 
تالش های آمریکا برای منزوی کردن ایران است. 
واشــنگتن در تالش است تا با ایجاد یک سیستم 
دفاع هوایی یکپارچه با نگاهی به ایران، هماهنگی 
امنیتی بیشتر بین متحدان خلیج فارس و اسرائیل 
را ارتقا دهد.« موضوعی که باید به طور قطع آن را 

شکست خورده تلقی کنیم! 

< جاه طلبی های ژئوپلیتیک پکن
»میدل ایســت آی« در بخــش پایانی این مقاله 
به »جاه طلبی هــای ژئوپلیتیک چین« این گونه 
می نگرد: »دولت بایدن در تالش اســت تا ریاض 
را برای عادی سازی روابط با اسرائیل متقاعد کند، 
اقدامی که عربستان سعودی در ازای آن خواستار 
تضمین های امنیتی آمریکا، دسترسی به فناوری 
هسته ای غیرنظامی و تسریع در فروش تسلیحات 

شده است. 
اکنون، دو مســیر سیاسی موازی ممکن است در 
خاورمیانه در حال ظهور باشد؛ ایاالت متحده که 
تمایلی به احیای توافق هسته ای ایران ندارد، ممکن 
است کشورهای حاشیه خلیج فارس را برای اتحاد 
با اسرائیل بیشتر تحت فشار قرار دهد، در حالی که 
در همــان زمان، چین می خواهد آن ها را به ایران 
نزدیکتر کنــد.« خبر دردناک اما این که چین در 
حال حاضر در تالش اســت تا در یک نشست در 
پکن ایران و کشــورهای حوزه خلیج فارس را دور 

یک میز بنشاند! 

< این همه ی ماجرا نیست! 
آن طور که »میدل ایست آی« نوشته: »تحلیلگران 
می گویند، توافقی که بــا میانجیگری پکن انجام 
شــد، به دور از خبر دادن بــه دوران جدیدی از 
صلــح در خاورمیانه، می توانــد منادی منطقه ای 
بی نظم تر باشــد. میلر از موسسه ی کارنگی گفت: 
بــازار خاورمیانه برای تجارت باز اســت، این یک 
دنیای چند قطبی اســت که در آن کشــورهای 
حاشــیه خلیج فــارس پذیــرای باالترین قیمت 
پیشنهادی هستند زیرا؛ چین و روسیه مزایایی را 
ارائه می دهند که ایاالت متحده ندارد، مانند فقدان 
نظارت کنگره بر فروش تســلیحات وعدم وجود 

سوال در مورد حقوق بشر.« 
میدل ایست ای در ادامه یادآور می شود: »مطمئناً 
تعداد کمی پیش بینی می کنند که چین به زودی 
می تواند جای پای امنیتی واشنگتن را بگیرد. در 
حالــی که چین مذاکرات بین ریــاض و تهران را 
میانجیگری می کند، واشنگتن همچنان به توقف 
تســلیحات در خلیج عمان که می گوید در مسیر 

یمن است، ادامه می دهد.« 
سیلیمن با اشاره به نیروی دریایی که می تواند دور 
از خانه عملیات کند، گفت: »چین نیروی دریایی 
آبی - آبی ندارد. این کشور وضعیت آمادگی ایاالت 
متحده یا نیروهای مستقر را ندارد. نیروی دریایی 
ایــاالت متحده همچنان بر امنیــت جریان نفت 
چین نظارت دارد.« با این حال، تحلیلگران هشدار 
می دهند که عکس خندان وانگ یی، مقام ارشــد 
سیاســت خارجی چین بین علی شمخانی، دبیر 
شــورای امنیت ایران و مساعد بن محمد العیبان، 
وزیر کشــور عربستان سعودی، به معنای آمادگی 

آمریکا برای درمان عارضه های دیپلماتیک است. 
در همین رابطه بیانکو گفت: »ایاالت متحده باید 
جاه طلبی های ژئوپلیتیکی و اعتبار پکن در منطقه 
خلیج فارس را به رســمیت بشناسد و تفکر خود 
را با این واقعیت های جدید تطبیق دهد، نه اینکه 
گروگان پیش فرض های منسوخ در مورد هژمونی 

غیرقابل لمس خود بماند.« 
حاال آمریکا در ســومین عقب نشینی، بازی را به 
ایران، چین، عربستان و خاورمیانه باخته است؛ از 
یک سو در منجالب بحران اوکراین گیر افتاده و از 
سویی دیگر، اندک اندک باید برای انتخاباتی آماده 
شــود که اگر ترامپ یک پای آن باشــد، اتفاقات 
تلخ تری در کمین کاخ ســفید خواهد نشســت، 
موضوعی دردآور که هر لحظه بر شدت آن افزوده 

خواهد شد!

آمریکای بایدن و سومین عقب نشینی در مقابل عربستانِ بن سلمان! 
محمد بن سلمان پیروزمندانه بایدن را به ریاض کشانید تا به همه ی دنیا اعالم کند: ادعای دموکرات ها در »دفاع از حقوق بشر«، شعاری بیش نیست!
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۱۱۴۷- دولت محتــرم باید توجه کند 
هرجا که اشــتباهات و عــدم مدیریت 
صحیح داشــته اصالح کند. باالخره حل 
مســائل یک راه حل هم دارد. تا ابد که 

نمی شود مشکالت ادامه یابد. )۱۲/۱۰(
۱۲۰۱- چــرا برخی افراد یا رســانه ها 
می گوینــد دولت بایــد کار برجام را به 
ســرانجام می رســایند و از کســی هم 

نمی ترسید؟! )۱۲/۱۰(
۱۳۲۱- اخیرا در یکی از برنامه های صدا 
و ســیما اقدام به پخش یک مداحی به 
زبان انگلیسی شده که واقعا در نوع خود 

خیلی عجیب و جالب بود. )۱۲/۱۰(
۱۳۳۱- در پــی تنش های اخیر ایران با 
غرب اخیرا دو دیپلمات ســفارت آلمان 
در تهران هم اخراج شدند. یعنی تنش ها 

افزایش پیدا کرده. )۱۲/۱۰(
۱۴۰۱- آقای وزیر بهداشــت سمی که 
باعث مســمومیت دانش آموزان شــده 
حتی اگر خفیف بوده در حال حاضر یک 
معضل بزرگ شــده که باید حل شود. 
شما هم نســبت به آن مسئولیت دارید 
نگویید در حیطه وظایف شــما نیست. 

)۱۲/۱۰(
۱۵۲۱- معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا 
در اظهاراتی مغرضانــه گفته باید برای 
مقابله با همکاری ایران و روســیه یک 
ائتالف جهانی راه بیندازیم. اینها دائم در 

حال دشمنی اند. )۱۲/۱۰(
۱۵۳۲- درحال حاضر موضوع اختالفات 
بین المللی هســته ای  آژانس  بــا  ایران 
بسیار گسترده شــده و این برای مردم 
نگرانی هایــی ایجــاد کرده. آیــا امکان 
دارد باالخره این اختالفات حل شــود؟ 

)۱۲/۱۰(
۱۵۴6- مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا می گوید به صراحت می گویم االن 
چارچوبی بــرای احیای برجــام وجود 

ندارد! )۱۲/۱۰(
۱6۴۵- برخــی رســانه ها از موضــوع 
مســمومیت دانش آموزان بــه حمله با 
گازهای ســمی یاد می کنند. واقعا این 
قضیه بغرنج و نگران کننده اســت. هنوز 
هم جزئیات دقیقی اعالم نشده. )۱۲/۱۰(

۱۷۳۱- با توجه به یکدست بودن دولت 
و مجلس با سه قوه انتظار می رفت دولت 
عملکرد بهتری از خود در حل مشکالت 

مردم به نمایش بگذارد. )۱۲/۱۰(
۱۷۴۲- واقعــا برخــی از مدیرانــی که 
حس می کنند توانایی مدیریت را ندارند 
صادقانه اعالم کنند و کنار بروند و جای 
خود را به افراد دیگر بدهند. این به نفع 

خودشان و مردم است. )۱۲/۱۰(
۱8۲۱- جای نخبگان و افراد متخصص 
در برخــی از مناصــب و مقام ها خالی 
اســت. شــاید اگر آنها در برخی مقام ها 
حضور داشتند شرایط بهتری را داشتیم. 

)۱۲/۱۰(
۱8۳۱- با ســفر آقای گروسی به تهران 
و بررســی های او مشــخص می شود آیا 
آژانس بین المللی هســته ای دســت از 
ادعاهای تکراری و اورانیوم غنی ســازی 
8۴ درصدی برمی دارد یا خیر؟)۱۲/۱۰(

۱8۴۱- انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا 
می گوید ایران امروز به احیای توافق نیاز 
دارد و برای آن آماده است اما چارچوب 
مطلوب برای ایــن کار وجود ندارد. این 

یعنی گره ها ادامه دارد! )۱۲/۱۰(
۱۹۰۷- یــک عضو کمیســیون امنیت 
ملــی و سیاســت خارجــی مجلس با 
انتقاد از دولت می گوید وظیفه دستگاه 
دیپلماســی است که ســوءتفاهمات را 
رفع کند. تیم مذاکره کننده تسلط کافی 
برمســئله برجام را ندارد. به نظر ما هم 
این گالیه ها به مسئوالن محترم به حق 

است. )۱۲/۱۰(
۱۹۲۱- یکی از گالیه هایی که به دولت 
محترم وارد اســت این است که برخی 
پایداری چی ها  غیرمتخصــص  آقایــان 
در بدنــه دولت نفوذ کردنــد و بیش از 
آنکه مشــکلی حل کنند بر مشــکالت 

می افزایند. )۱۲/۱۰(
۱۹۳۱- آیا تقریبا ۲ ســال زمان کافی 
برای ارزیابی عملکرد یک دولت هست یا 
خیر؟ خود دولت چه می گوید؟ )۱۲/۱۰(

۱۹۴۵- تــالش برای تعامــل جهانی و 
بهبود روابط بین المللی به کجا رســید؟ 
چرا به جای آن تنش هــای بین المللی 
شــاهد  را  غربی هــا  دشــمنی های  و 

هستیم؟)۱۲/۱۰(
۲۰۲۱- چــه اشــکالی دارد بــا ایــن 
برجامی یک  بن بســت های مذاکــرات 
تیــم دســتگاه  و  کادر  در  تغییراتــی 

دیپلماسی به وجود آید؟ )۱۲/۱۰(
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آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید جواد پیشنمازی اعالم گردیده است با تسلیم تقاضا وارده به 
شماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۰۲۵۰۴۱۵۵۴ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۳۰ منضم به دو ۲ 
برگ استشهادیه جهت دریافت سند مالكیت المثنی و مصدق شده طی 
شماره ۴۰۳۴۲ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ باشناسه ۱۴۰۱۰۲۱۵۶۵۵۶۰۰۶۲۷ 
 ۳۴۵ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  توسط   ۹۸۳۵۰۹ تصدیق  بارمز 
یكدستگاه  ششدانگ  مالكیت  سند  گردیده  مدعی  تهران  ثبتی  حوزه 
آپارتمان نوع ملک طلق به پالک ثبتی ۷۰۲۲۱ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی 
در   ۶ قطعه   ، مذکور  اصلی  از  فرعی   ۲۷۲۴۴ از  شده  مجزا  و  مفروز   ،
تهران  نارمک  ملک  ثبت  حوزه   ۰۰ ناحیه   ۰۲ بخش  در  واقع   ۲ طبقه 
استان تهران به مساحت ۷۲.۱۱ که مقدار ۱.۲۱ متر مربع ان بالكن و 
مقدار ۳.۳۲ متر مربع از مساحت کل بصورت بنای متر مربع پیشرفته 
منضمات  مشخصات  است.  اصالحی  متری   ۱۲ خیابان  بفضای  است 
واقع در طبقه۱-  به مساحت ۱۱.۵ متر مربع  پارکینگ قطعه ۳  ملک: 
سیدحسین  فرزند  پیشنمازی   / سیدجواد  مالكیت  مالكیت:  مشخصات 
شماره شناسنامه ۳۶۷۷ تاریخ تولد ۱۳۴۲/۱۰/۱۲ صادره از چهاردانگه 
دارای شماره ملی ۵۷۶۹۸۴۰۹۴۳ با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان 
مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالكیت ۳۴۶۸ تاریخ 
استان  تهران  شهر   ۷۱۴ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۳۸۲/۰۸/۲۱
،تهران موضوع سند مالكیت اصلی بشماره چاپی ۷۶۴۸۲۹ سری ج سال 
۹۷ با شماره دفتر الكترونیكی ۱۳۹۸۲۰۳۰۱۰۲۵۰۰۸۳۵۰ ثبت گردیده 
مورخ  : رهنی شماره ۶۳۲۴۳  امالک  دفتر  است.محدودیت: محدودیت 
استان  ساری  شهر  شماره ۱۱۸  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
مدت  به  ریال  مبلغ۷.۶۵۶.۰۰۰.۰۰۰  به  ملت  بانک  بنفع  که  مازندران 
۱۲ ماه ثبت شده مازاد دارد. رهنی شماره ۶۷۳۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ 
دفترخانه اسناد شماره ۱۱۸ شهر ساری استان مازندران که بنفع بانک 
ملت به مبلغ ۲،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مدت ۱۲ ماه ثبت شده رهنی 
شماره ۷۱۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۸ 
شهر ساری استان مازندران که بنفع بانک ملت به مدت ۱۲ ماه ثبت شده 
اسناد  دفترخانه  مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  رهنی شماره ۷۱۶۹۹  دارد  مازاد 
شماره ۱۱۸ شهر ساری استان مازندران که بنفع بانک ملت به رسمی 
مبلغ ۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مدت ۳۶۵ روز ثبت شده. رهنی شماره 
۷۱۶۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۸ شهر 
ساری استان مازندران که بنفع بانک ملت به مدت ۴۲۷ روز ثبت شده. 
رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ مورخ   ۲۱۷۱۱۹ شماره  رهنی 
شماره ۲۳ شهر ساری استان مازندران که بنفع بانک ملت شعبه فرهنگ 
ثبت شده  روز  به مدت ۳۶۵  ریال  مبلغ ۴۷،۰۰۰،۰۱۰،۰۰۰  به  ساری 
مالكیت  سند  صدور  درخواست  و  گردیده  مفقود  کشی  اسباب  بعلت   .
المثنی پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آئین 
نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیر االنتشار همین 
روزنامه ) آگهی میشود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالكیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مهلت ۱۰ روز اعتراض خود را به انضمام اصل 
سند مالكیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی 
اعاده  ارائه دهنده  به  از رؤیت و مالحظه  است اصل سند مالكیت پس 
خواهد شد لیكن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكیت ترتیب اثر داده 
نمیشود . در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی 
گردید. خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  پالک  مالكیت  سند 
غالمرضا غضنفری سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک 
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آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید جواد پیشنمازی اعالم گردیده است با تسلیم تقاضا وارده به 
شماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۰۲۵۰۴۱۵۵۵ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۳۰ منضم به دو ۲ 
برگ استشهادیه جهت دریافت سند مالكیت المثنی شده مصدق و طی 
شماره ۴۰۳۴۴ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ باشناسه ۱۴۰۱۰۲۱۵۶۵۵۶۰۰۶۲۹ 
 ۳۴۵ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  توسط   ۹۴۳۱۴۳ تصدیق  بارمز 
یكدستگاه  ششدانگ  مالكیت  سند  گردیده  مدعی  تهران  ثبتی  حوزه 
 ۶۹۳۳ از  فرعی   ۷۰۳۸۴ ثبتی  پالک  به  طلق  ملک  نوع  آپارتمان 
قطعه   ، مذکور  اصلی  از  فرعی   ۲۷۲۴۴ از  شده  مجزا  و  مفروز   ، اصلی 
نارمک  ملک  ثبت  حوزه  ناحیه   ۰۲ بخش  در  واقع  و   ۴ طبقه  در   ۱۲
بالكن  آن  مربع  متر   ۱.۲۱ مقدار  که  مساحت  به  تهران  استان  تهران 
مربع  متر   ۱۲۵.۹۷ پیشرفته  بنای  بصورت  آن  مربع  ۶.۶۴متر  مقدار  و 
، مشخصات منضمات  بفضای خیابان ۱۲ متری اصالحی شمالی  است 
طبقه  در  واقع  مربع  متر   ۱۱.۵ مساحت  به   ۱ قطعه  پارکینگ  ملک: 
سیدحسین  فرزند  پیشنمازی   / سیدجواد  مالكیت  مالكیت:  مشخصات 
شماره شناسنامه ۳۶۷۷ تاریخ تولد ۱۳۴۲/۱۰/۱۲ صادره از چهاردانگه 
دارای شماره ملی ۵۷۶۹۸۴۰۹۴۳ با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان 
قطعی  مالكیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  دانگ  شش  مالک 
۲۴۵۰۸۵ تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ دفترخانه شماره ۳۰۹ شهر تهران استان 
ب  سری   ۸۷۱۸۷۲ چاپی  بشماره  اصلی  مالكیت  سند  موضوع  ،تهران 
ثبت  الكترونیكی ۱۳۹۷۲۰۳۰۱۰۲۵۰۶۰۰۳۰  دفتر  با شماره  سال ۹۷ 
گردیده است.  محدودیت: محدودیت دفتر امالک رهنی شماره ۶۳۲۴۳ 
استان  ساری  شهر   ۱۱۸ شماره  اسناد  دفترخانه   ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ مورخ 
مازندران که بنفع بانک ملت به مبلغ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مدت 
۱۲ ماه ثبت شده مازاد دارد رهنی شماره ۶۷۳۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ 
دفترخانه اسناد شماره ۱۱۸ شهر ساری استان مازندران که بنفع بانک 
ملت به مبلغ۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مدت ۱۲ ماه ثبت شده رهنی 
شماره ۷۱۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ دفترخانه اسناد شماره ۱۱۸ شهر 
ساری رسمی استان مازندران که بنفع بانک ملت به مدت ۱۲ ماه ثبت 
دفترخانه   ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مورخ   ۷۱۶۹۹ شماره  رهنی  دارد  مازاد  شده 
ملت  بانک  بنفع  که  مازندران  استان  ساری  شهر   ۱۱۸ شماره  اسناد 
رهنی شماره  ثبت شده  روز  به مدت ۳۶۵  ریال  به۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
اسناد شماره ۱۱۸ شهر ساری  ۷۱۶۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دفترخانه 
استان مازندران که بنفع بانک ملت به رسمی مدت ۴۲۷ روز ثبت شده 
رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ مورخ   ۲۱۷۱۱۷ شماره  رهنی 
شماره ۲۳ شهر ساری استان مازندران که بنفع بانک ملت شعبه فرهنگ 
ثبت شده  روز  به مدت ۳۶۵  ریال  مبلغ ۷۲،۱۵۰،۰۱۰،۰۰۰  به  ساری 
مبلغ بعلت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالكیت 
المثنی پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آئین 
نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیر االنتشار همین 
روزنامه ( آگهی میشود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالكیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مهلت ۱۰ روز اعتراض خود را به انضمام اصل 
سند مالكیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی 
اعاده  ارائه دهنده  به  از رؤیت و مالحظه  مالكیت پس  است اصل سند 
خواهد شد لیكن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكیت ترتیب اثر داده 
نمیشود. در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی 
گردید.  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  پالک  مالكیت  سند 
غالمرضا غضنفری سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک 
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