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درخواست غرامت لهستان از آلمان
پارلمان لهس��تان در گزارشی با اشاره به کشتار میلیون ها 
لهستانی و تخریب گسترده این کشور طی یورش آلمان نازی، 

خواهان دریافت غرامت از آلمان شده است.
ب��ه گ��زارش دویچه وله، دولت لهس��تان ممکن اس��ت بر 
پای��ه گزارش پارلمان این کش��ور، از آلم��ان تقاضای غرامتی 
ب��ه ارزش 840 میلیارد یورو کند. در گزارش کارشناس��ی 40 

صفحه ای پارلمان لهس��تان آمده اس��ت که »آلمان باید بابت 
خس��ارت هایی که در طول جنگ جهان��ی دوم به بار آورده به 
لهس��تان غرامت بپردازد«. برخی مسئوالن لهستانی سخن از 
غرامت��ی 840 میلیاردی ب��ه میان آورده ان��د. از جمعیت 35 

میلیونی لهس��تان در سال 1939، تنها پنج و نیم میلیون نفر 
در برابر لشکرکش��ی های ارتش آلمان نازی جان س��الم به در 
بردند. آلمان ها روس��تاها، شهرها و آثار فرهنگی بسیاری را در 

لهستان نابود کردند. 

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى قاسم رودگريان بابلى ف حسن با وكالت فاطمه مقيمى ف محمدرضا دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به 
طرفيت شــركت پيشروگســتر ستاره هيركان سهامى خاص به شماره ثبت 11368 تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به 
كالسه 6/96/274 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد حسب دستور شورا ، طبق ماده 73 
ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل 
اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز يكشنبه 96/7/30 ساعت 9  در شعبه 6 حقوقى 

شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى على رفســنجانى با وكالت ياســر فرجى كوه خيلى دادخواستى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت غالمرضا 
دماوندى ف مرتضى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 8/96/251 شــوراى ســارى ثبت شده، چون خوانده 
مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز يكشنبه 
96/7/30 ساعت 10 صبح در شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال رسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبيرشعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم نادره مالمى بحرپيما ف محمداسمعيل دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت خانم عذرا شيرخانى 
ف پرويز تقديم كه به اين شــعبه  ارجاع و به كالســه 15/96/345  ثبت شــد، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لذا طبق ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه 
خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 15 حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز سه شنبه 
96/7/25 ســاعت 9:30 صبح درشــعبه 15شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واالّ اين شورارسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهدداشت .م/الف
مدير دفتر شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ: 6/95/649 محكوم له: تعاونى اعتبار كارسازان آينده به شماره ثبت 163273 با وكالت ستايش ميرى 
ذيرج ف قدير محكوم عليه:1-زينب مالكى ف محمد2-سيداسماعيل حسينى ف ميرصادق3-سيدرسول حسينى ف 
سيداســماعيل هرســه مجهول المكان به موجب رأى شماره 158-96/3/31 شعبه 6 شــوراى حل اختالف سارى كه 
قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 200,000,000 ريال بابت اصل خواسته و 815,000 ريال بابت 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 94/3/28 تا اجراى حكم با 
رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم مى نمايد 
ضمنا نيم عشر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه محاسبه مى گردد. به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 
1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
بــراى پرداخــت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى 

احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ: 18/95/107 محكوم له: على اكبر حسن نژاد با وكالت جواد اكبرى محكوم عليه: على اكبر سمسكندى-

مجهول المكان به موجب رأى شماره 42-96/2/9 شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت يكصدوچهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و سه ميليون و پانصدوشصت و پنج هزارريال 
بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه به عالوه نيم عشر دولتى. به استناد 
ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت 

پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 18شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
پ:950169/960325 خواهان دعوى واخواهى طيبه و طاهره ســليمانى فرزندان على با وكالت سميه باباجان 
زاده به طرفيت كريم پناهى كنارى1- مبنى بر واخواهى نســبت به دادنامه 950169 2- تقاضاى بطالن فروش نامه 
ها به انضمام كليه خســارات قانونى و دعوى طيبه ســليمانى و طاهره سليمانى با وكالت سميه باباجان زاده به طرفيت 
كريم پناهى و احمد ســليمانى –ربابه اســماعيل پور(همســر على سليمانى) ف اســماعيل و توران سليمانى ف على و 
صديقه الملوك اسماعيليان و بهنام و قاسم و بنفشه همگى نادرى فرزندان حسن و آمنه امامى كيالنى لنگرودى همسر 
محمد امامى و ميرمحمود و ميرمهدى و ســيده آرزو همگى امامى لنگرودى فرزندان محمد خواهان در پرونده كالســه 
950169/960325 دادخواستى به خواسته قيدشده در ستون خواسته تقديم داشته كه با ارجاع به اين شعبه براى 
ساعت 11:30 صبح 96/7/25 وقت رسيدگى تعيين گرديد لذا باتوجه به دادخواست خواهان مينى بر مجهول المكان 
بودن احدى از خواندگان مبنى بر عدم شناسايى به نام خوانده از طريق انتشار آگهى ابالغ مى گردد تا در تاريخ تعيين 
شده در اين مرجع حضور فرمايند در غير اين صورت دادگاه غيابا به موضوع رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.ضمنا 

نسخه دوم دادخواست و ضمايم در پرونده مضبوط مى باشد كه پس از مراجعه تحويل خواهد شد.م/الف
شعبه دوم حقوقى بابلسر

دادنامه
پرونــده 6/96/109 دادنامــه:285-96/5/22 رأى قاضــى شــوراى حل اختالف:درخصــوص دعوى خواهان 
بانــك مهر اقتصاد با مديريت محمدمهدى بازارى با وكالت حســن قربانى ف قوچعلــى به طرفيت خواندگان1-مرتضى 
كالنترى ف محمدرضا2-سيد محمد مطهرى ف ميرمحمدعلى3- مهدى هاشم آبادى ف غالمرضا4-مهدى رضايى پور ف 
رمضان به خواســته مطالبه وجه مبلغ 69,000,000 ريال باتوجه به داليل ارائه شده از سوى خواهان از جمله چك به 
شماره 902003/566532-95/7/29 بانك رفاه و گواهى عدم پرداخت گرديده و نظر به اين كه خواندگان غير از 
خواندگان رديف سوم على رغم ابالغ وقت دادرسى در وقت مقرر حاضر نگرديده و انكار و تكذيب يا دفاعى نسبت به 
دعوى خواهان و مستندات وى به عمل نياورده و اسناد ومدارك و مستندات خواهان مصون از تعرض و تكذيب مانده 
و وجود چك در يد دارنده آن ظاهر بر استحقاق وى و اشتغال ذمه خواندگان مى باشد و خواندگان دليل يا بينه اى در 
پرداخت وجوه چك و برائت ذمه ارائه  ننموده اند لذا دعوى خواهان باتوجه به مطالبه معنونه وارد و اشتغال ذمه خوانده 
ثابت تشــخيص با اســتناد به مواد 198و519و522 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى 
مصوب 1379 و مواد 310و313 قانون تجارت و استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 
مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خواندگان به صورت تضامنى پرداخت مبلغ 69,000,000 ريال بابت 
اصل خواسته هم چنين پرداخت 932500 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد تا اجراى حكم با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گرددمحاسبه 
خواهد شــد در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غير از خوانده رديف ســوم كه حضورى است بقيه خواندگان 
غيابى ، ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين مرجع مى باشد سپس ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظر در دادگاه عمومى سارى است.م/الف
قاضى شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى-رحمانى

آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد رحيم محمدزادگان ف ســيد حسين به شرح درخواستى كه به شــماره 1/623ش ح اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان معصومه صفرزاده ف عبدالرحيم 
ش ش 75 صادره بابلسر در تاريخ92/12/22 در شهرستان بابلسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-ســيد رحيم ش م 0046225803   2-ســيد كريم ش م 4989412680   3-ســيده ســاره 
ش م 4989517156  4- ام البنيــن ش م 4989390350 همگى محمدزادگان نام پدر ســيد حســين- فرزندان 
متوفى  5-سيد حسين محمدزادگان ف سيد محمد ش م 4988419789 پدر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى حصر وراثت
آقاى احســان امين چورتى ف عيســى به شرح درخواســتى كه به شــماره 386/1/96 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان عيسى امين چورتى ف احسان اله ش ش 
2270102703 صادره رامســر در تاريخ 96/5/27 در شهرســتان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-احســان اله ش ش 1 ف عيسى پدر متوفى2-عذرا پشتگاه ملكى ش ش 6 ف محمدعلى 
مادر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف رامسر-محمد پورنجف

آگهى احضارمتهم(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست)
دادگاه عمومــى و انقالب شهرســتان عباس آباد به موجب كيفرخواســت شــماره 9610431618100016 در 
پرونده كالسه 9409986409000035 براى محمد بدرى لكوان ف عيسى به اتهام كالهبردارى،جعل امضا ، سرقت 
چك، اســتفاده از ســند مجعول تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى 
تاريخ 96/8/2 ســاعت 10 تعيين گرديده اســت . باعنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در 
اجراى مقررات ماده 344 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد . بديهى است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. (مازندران-عباس آباد-خيابان اصلى-جنب فرماندارى-دادگسترى عباس 

آباد)).م/الف225/96
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو عباس آباد(102 جزايى سابق)-قاسم نژاد

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك مهر اقتصاد مازندران با  وكالت مهديه كريمى دادخواستى به خوسته مطالبه وجه به طرفيت1-سيد حسين 
قريشى ف على2-سيد اسماعيل ميرى قلعه سرى ف اسداله3-سيد اسماعيل صبا ف  حسن تقديم كه به اين شعبه 
ارجاع و به كالسه 4/96/40 ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك 
نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 4حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز دوشــنبه 96/7/24 ساعت 10:30 در شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى 

حضور به هم رسانند واالّ اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى مهدى كارگر فرزند على داد داراى شناســنامه شــماره 12560 به شرح دادخواست به كالسه 
961878/40/96 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح 
داده اســت كه متوفى عليداد كارگر به شناســنامه شــماره 26082 در تاريخ 1396/4/31 در اقامتگاه 
دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- مهدى كارگر فرزند عليداد 
ش ش 12560 نســبت با متوفى فرزند 2- نســترن كارگر فرزند عليداد ش ش 140 نســبت با متوفى 
فرزند 3- نرگس كارگر فرزند عليداد ش ش 3240347581 نسبت با متوفى فرزند 4- فريده محمدى 
فرزند حســين ش ش 3 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 
362 قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف 

تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقاى محمد رضا گل تپه اى فرزند ابوالقاسم داراى شناسنامه شماره 5499 به شرح دادخواست به 
كالســه 961868/40/96 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين 
توضيح داده است كه متوفى ابوالقاسم گل تپه ئى به شناسنامه شماره 42 در تاريخ 95/9/1 در اقامتگاه 
دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- ابوالفضل گل تپه ئى فرزند 
ابوالقاسم ش ش 193نسبت با متوفى فرزند 2- محمدرضا گل تپه ئى فرزند ابوالقاسم ش ش 5499 
نســبت با متوفى فرزند 3- عليرضا گل تپه ئى فرزند ابوالقاســم ش ش 89 نســبت با متوفى فرزند4- 
حميدرضا گل تپه ئى فرزند ابوالقاســم ش ش 3813 نســبت با متوفى فرزند5- فاطمه گل تپه فرزند 
ابوالقاســم ش ش 79 نســبت با متوفى فرزند6- معصومه گل تپه ئى فرزند ابوالقاســم ش ش 5498 
نسبت با متوفى فرزند 7- طاهره گل تپه كى فرزند ابوالقاسم ش ش 1361نسبت با متوفى فرزند8 – 
حوريه بيرامى فرزند رشيد على ش ش 7 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد 
مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى 
اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى 

حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقاى عباس راســتگو فرزند قاســم داراى شناســنامه شــماره 8 به شــرح دادخواســت به كالســه 
961861/40/96 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح 
داده اســت كه متوفى فاطمه طباطبائى كرمانى به شناسنامه شــماره 41 در تاريخ 96/4/30 در اقامتگاه 
دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- عباس راستگو فرزند قاسم 
ش ش 8 نســبت با متوفى فرزند 2- رضا راســتگو فرزند قاســم ش ش 3371 نسبت با متوفى فرزند 
3- غالمرضا راســتگو فرزند قاســم ش ش 11134 نسبت با متوفى فرزند4-ابوالفضل راستگو فرزند 
قاســم ش ش 3812 نســبت با متوفى فرزند5- حسين  راســتگوفرزند قاسم ش ش 21304نسبت با 
متوفى فرزند6- محمد راســتگو فرزند قاسم ش ش 32541 نســبت با متوفى فرزند 7- الهه راستگو 
فرزند قاسم ش ش 32542 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 
و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف 

تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
 خانم عمه جمالى فرزند قدرت اله داراى شناســنامه شــماره 397 به شــرح دادخواســت به كالسه 
961860/40/96 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح 
داده اســت كه متوفى على محمدلوبه شناســنامه شــماره 459در تاريخ 96/5/4 در اقامتگاه دائمى خود 
فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- عمه جمالى فرزند قدرت اله ش ش 
397 نســبت با متوفى زوجه 2-  منوچهر محمد لو فرزند على ش ش 5 نســبت با متوفى فرزند 3- بهمن 
محمــد لوفرزند على ش ش 4270347482 نســبت با متوفى فرزند4- بهنــام محمد لو فرزند على ش 
ش 4270856610 نســبت با متوفى فرزند5- نازى محمد لو فرزند على ش ش 666 نســبت با متوفى 
فرزند6- ثريا محمد لو فرزند على ش ش 813 نسبت با متوفى فرزند 7- فرزانه محمد لو فرزند على ش 
ش 21 نســبت با متوفى فرزند8 – پروانه محمد لو فرزند على ش ش 4270023309 نسبت با متوفى 
فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در 
يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقاى حســين خرم فرزند نورعلى داراى شناســنامه شماره 3860077635 به شرح دادخواست به 
كالســه 961857/40/96 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين 
توضيح داده اســت كه متوفى مريم طاهرى به شناسنامه شــماره 0370883721در تاريخ 96/6/6 در 
اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- حسين خرم فرزند 
نورعلــى ش ش 3860077635 نســبت با متوفى زوج 2- رضوان صمدى صارم فرزند حســين ش ش 
2290 نسبت با متوفى مادر 3- على طاهرى فرزند رجب ش ش 1672نسبت با متوفى پدر. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى 
گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقاى ولى وطن خواه فرزند محمد على داراى شناسنامه شماره 2901 به شرح دادخواست به كالسه 
961853/40/94 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح 
داده است كه متوفى محمد على وطن خواه به شناسنامه شماره 41 در تاريخ 96/6/4 در اقامتگاه دائمى 
خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- ولى وطن خواه فرزند محمد على 
ش ش 2901نســبت بــا متوفى فرزنــد 2- حميد وطن خواه فرزند محمد علــى ش ش 0370072111 
نسبت با متوفى فرزند 3- مهرى وطن خواه فرزند محمد على ش ش 2900 نسبت با متوفى فرزند4- ليلى 
وطن خواه فرزند محمد على ش ش 28 نســبت با متوفى فرزند5- معصومه وطن خواه فرزند محمد على 
ش ش 901 نسبت با متوفى فرزند6- فاطمه وطن خواه فرزند محمد على ش ش 7945 نسبت با متوفى 
فرزند 7- طيبه اصالنى بجندى فرزند غضنفر ش ش 28 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
 رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره ابالغنامه:9610102523502476 شــماره پرونــده :9609982523500243خواهان: 
احمد مددى گهراز فرزند عبدالـله خوانده: ابوالقاســم كرمى خواسته : اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
درتاريخ 96/6/12خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواسته فوق  به 
شــعبه 35 تقديم كه به شــماره 960249ثبت و براى روز 96/7/26 ســاعت 11 صبح وقت رســيدگى 
تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه 
مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى 

است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دبيرشعبه 35 حقوقى شوراى حل اختالف استان قم – زند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت: 9610462538500005 شماره بايگانى شــعبه: 960264 خواهان: نرجس 
عبداللهــى خوانــده: محمد پيرهــادى خواســته: تقاضاى مطالبــه نفقــه در تاريــخ 1396/4/7 خواهان: 
فــوق دادخواســتى بــه طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 55 تقديم كه به شــماره 
9609972538500263 ثبت و براى روز 1396/7/24 ساعت 10 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده 
است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 
73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از 
تاريخ نشر آگهى جهت اعالم ودريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه واقع در قم مراجعه 
و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور 

دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 55 مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان قم – همايى فصيح

اصالحيه
پيرو آگهى چاپ شــده حصروراثت به شــماره كالســه: 961798 مــورخ 1396/6/16 در روزنامه 
سياســت روز ورثه شــماره 6 به نام غنچه خدابنده لو فرزند محمد كريم نسبت با متوفى زوجه صحيح مى 

باشد كه بدينوسيله اصالح مى گردد 
 قم

اصالحيه
پيــرو آگهــى چاپ شــده ابالغ وقت رســيدگى به شــماره بايگانــى 960260 مــورخ 1396/6/21 
در روزنامــه راه مــردم شــماره درخواســت: 9610462522200024 صحيــح مى باشــد كه اشــتباها 

9610462522200044 درج گرديده كه بدينوسيله اصالح مى گردد
 قم 

وکسل  ادامه همکاری انگلیس با بر
ب��ا وجود جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، لندن تمایل 
دارد روابط دفاعی و امنیتی خود را با بروکسل حفظ کند.

به نوش��ته خبرگزاری رویترز، براس��اس اسناد دولت 
بریتانیا معلوم می ش��ود لندن خواس��تار همکاری عمیق 
امنیتی با بروکسل بعد از جدایی است. بریتانیا قصد دارد 
دارایی های نظامی خود را بعد از برگزیت به عملیات دفاعی 
و امنی��ت اتحادیه اروپا اختصاص ده��د. برخی معتقدند 
گفت وگ��و درب��اره همکاری های دفاع��ی امنیتی، اهرمی 
در گفت وگوهای برگزیت اس��ت چراک��ه این گفت وگوها 
تا کنون به دلیل اختالف میان لندن و بروکس��ل بر س��ر 

شرایط دو طرف به کندی پیش رفته است. 

تکمیل قدرت اتمی کره شمالی
نماینده کره ش��مالی در س��ازمان مل��ل گفت که 
آمری��کا بازی وحش��یانه  ای برای وارونه کردن توس��عه 
قدرت اتمی کره شمالی درپیش گرفته اما پیونگ یانگ 

در این زمینه به تکامل رسیده است.
به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، وی تاکید کرد که 
رژیم آمریکا بازی وحشیانه  ای برای وارونه کردن توسعه 
قدرت اتمی کره ش��مالی درپیش گرفته اما کره شمالی 
در این زمینه به مرحله تکمیلی رسیده است. وی افزود، 
اقدامات آتی کره ش��مالی باعث خواهد ش��د که آمریکا 

دردناک ترین تجربه ممکن را داشته باشد. 

تظاهرات گسترده کاتالونیا
شمار زیادی از مردم اسپانیا در هوادارای از استقالل 
منطقه کاتالونیا و برگزاری همه پرس��ی به این منظور به 

خیابان ها آمدند.
بنابر گزارش ش��بکه خبری »دویچه وله«، با نزدیک 
شدن به زمان برگزاری همه پرسی استقالل کاتالونیا در 
اکتب��ر آتی، تب و تاب سیاس��ی در مادرید و بارس��لونا 
ش��دت گرفته اس��ت. خیابانهای بارس��لونا روز گذشته 
پر از پرچم ه��ای کاتالونیا بود. برنام��ه این تظاهرات را 
هواداران اس��تقالل ترتیب داده بودند. شرکت کنندگان 
تی ش��رت هایی پوشیده بودند که بر روی آن واژه »بله« 
نوشته ش��ده بود و نمادهایی را با خود حمل می کردند 

که نشانی از استقالل کاتالونیا بود.
 

وپایی برای داعش می جنگند ۲ هزار و ۵۰۰ ار
ی��ک مقام اروپای��ی به یک��ی از روزنامه های آلمان 
گفت که ۲ هزار و 500 اروپایی برای گروه تروریس��تی 

داعش می جنگند.
»گیل��س دی کرچ��وف« هماهنگ کننده مس��ایل 
مربوط به مقابله با تروریس��م اتحادیه اروپا این مطلب را 
اع��الم کرد. وی در این مورد ب��ه روزنامه آلمانی »ولت« 
گفت: »باید همکاری بیشتری در مناطق جنگی صورت 
بگی��رد تا نهاده��ای اطالعات��ی اروپا بتوانن��د اطالعات 
کامل تری از جمله اثر انگشت این افراد به دست بیاورند.« 
به این منظور تبادل اطالعات بیومتریک ضروری اس��ت. 
موضوع حضور شمار اتباع آلمانی که به گروه تروریستی 
داعش پیوس��ته اند، به یکی از مس��ایل مهم اروپا تبدیل 

شده است.

یلیون دالر  یکا از ۲۰ تر عبور بدهی فدرال آمر
وزارت خزان��ه داری آمریکا از افزایش بدهی فدرال 
این کش��ور به بیش از ۲0 تریلیون دالر برای نخستین 

بار خبر داده است.
به گزارش تسنیم، وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد: بدهی ناخال��ص دولت فدرال از 19.8 
تریلی��ون دالر به بیش از ۲0.1 تریلیون دالر افزایش یافته 
اس��ت.افزایش بدهی های دولت فدرال آمریکا در شرایطی 
است که دونالد ترامپ رئیس جمهور به تازگی با دموکرات ها 
به توافق رس��یده است تا س��قف بدهی ها را به مدت 3 ماه 
به حالت تعلیق درآورد. ای��ن توافق به دولت آمریکا اجازه 

می دهد تا از بازارهای آزاد همچنان استقراض کند.

میانمار  مسلمانان  نسل کشی 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
در ابعاد گسترده ای همچنان 
ادامه می یابد چنانکه تازه ترین 
برآورد س��ازمان ملل نش��ان می دهد که 3۷0 هزار 
مس��لمان روهینگیایی از اواخر ماه گذشته میالدی 

تاکنون به بنگالدش فرار کرده اند.
 ویوی��ان ت��ان س��خنگوی آژان��س آوارگان 
سازمان ملل تاکید کرد: حدود 3۷0 هزار مسلمان 
روهینگیا از اواخر آگوست تاکنون از خشونت های 

میانمار به بنگالدش گریخته اند.
دولت میانمار مدعی است که نیروهای امنیتی 
این کشور در حال مبارزه با شبه نظامیان روهینگیا 
هستند. ولی مس��لمانان روهینگیا که به بنگالدش 
فرار کرده اند، از آتش سوزی و کشتار وسیع مسلمانان 
توس��ط نیروهای امنیتی میانمار خبر می دهند که 
هدف اصلی از این اقدامات مجبور کردن مسلمانان 

برای ترک استان راخین بوده است.
موج جدی��د خش��ونت ها در میانم��ار پس از 
حمالت هماهنگ ش��به نظامیان به مقرهای پلیس 
و یک پایگاه نظامی در ۲5 آگوس��ت )3 شهریور( 

در استان راخین تشدید شده است.
در ای��ن میان س��خنگوی وزارت خارجه چین 
گفت حمالت خش��ن در اس��تان راخین میانمار را 
محکوم اما از تالش های حکومت میانمار برای حفظ 
صلح و ثبات در راخین، حمایت می کند. سخنگوی 
وزارت خارجه چین گفت »ما حمالت خشن که در 
استان راخین میانمار اتفاق افتاد را محکوم می کنیم. 
ما از تالش های میانمار برای حفظ صلح و ثبات در 
راخین حمایت می کنیم و امیدواریم نظم و زندگی 

عادی به زودی در آنجا به وجود بیاید.«

همچنین مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپا در بیانیه ای از دولت میانمار خواس��ت تا فورا 
گام ه��ای الزم برای حل بح��ران به وجود آمده در 
این کش��ور برداش��ته ش��ود. »فدریکا موگرینی« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای 
از دولت میانمار خواس��ت تا ریش��ه ها و پیامدهای 
بحران قومیتی در اس��تان راخین را در مدت زمان 
هفته جاری بررس��ی کرده و به آن رسیدگی کند. 

موگرین��ی تأکید کرد که از دول��ت میانمار انتظار 
دارد که گام های الزم برای رس��یدگی به دالیل و 
نتایج فاجعه نس��ل کش��ی در منطقه راخین را در 

عرض یک هفته بردارد.
در بیانیه مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپا آمده اس��ت: »همانطور که چند روز پیش نیز 
اعالم کردم، اولویت فعلی فراهم کردن دسترس��ی 
فوری به کمک های بشردوس��تانه اس��ت و به طور 

همزمان و به موازات آن، ریشه های این درگیری ها 
نیز باید مورد رس��یدگی قرار گی��رد. طرفین به ما 
اطمینان داده ان��د که این هفته گام های الزم را بر 
می دارن��د و ما انتظار داریم که ای��ن اتفاق بیفتد. 
همچنین عضو پارلمان اروپا در سخنرانی خود در 
مقر این پارلمان در بروکس��ل خواستار تجدیدنظر 
در اعطای جایزه صلح نوبل به آنگ س��ان سوچی 

رهبر میانمار شد.
کمیته صلح نوبل در سال ۲013 این جایزه را 
به وی اعطا کرده بود. براس��اس این گزارش، ساجد 
کری��م، عضو پارلم��ان اروپا روز دوش��نبه از رئیس 
پارلم��ان خواس��ت در مورد صالحیت آنگ س��ان 
س��وچی برای دریاف تجایزه صلح نوبل که در سال 
۲013 دریافت کرده، بازبینی جدی صورت بگیرد.

س��وچی ب��ه خاطر مواضع��ش درب��اره اقلیت 
مس��لمان روهینگیا که از س��وی نیروهای امنیتی 
کشورش تحت نسل کشی قرار دارند زیر انتقادات 

شدید جامعه بین المللی قرار دارد.
علی رغم اینکه به عن��وان یک فعال صلح این 
جای��زه را دریاف��ت کرده اس��ت اما ن��ه تنها هیچ 
تالش��ی برای جلوگیری از بحران روهینگیا نکرده 
اس��ت بلکه با اظهاراتش درباره حقوق ش��هروندی 
روهینکیا و تروریس��ت خواندن آنه��ا بر آتش این 

بحران نیز دمیده است.
از س��وی دیگ��ر ن��وه ماهاتما گان��دی، رهبر 
سیاس��ی و معنوی هندی ها برای رهبر دموکراسی 
خواه میانمار نامه نوش��ت و ب��ه وی تاکید کرد تا 
از قدرت��ش ب��رای توقف حمالت علیه مس��لمانان 

روهینجایی در راخین استفاده کند.
"اال گاندی"، نوه ماهاتما گاندی، رهبر سیاسی 

و معنوی هندی ها در این نامه آورده اس��ت: ما به 
آنگ سان س��وچی، رهبر دموکراسی خواه میانمار 
تاکی��د داریم تا از قدرت و نف��وذش برای تضمین 
توق��ف حمالت علی��ه مس��لمانان روهینجایی در 
میانمار اس��تفاده کند ت��ا دیگر ش��اهد این رفتار 

غیرانسانی نباشیم.
وی نوش��ت: بر این باورم که رهبر دموکراسی 
خ��واه میانمار و برن��ده جایزه صلح نوب��ل از نفوذ 
خودش برای پایان دادن به این رفتار خصمانه علیه 
مس��لمانان بهره ببرد. آنگ سان سوچی همچنین 
برنده جایزه بین المللی ماهاتما گاندی برای سازش 
و صلح در س��ال ۲009 است و این جایزه زمانی به 

وی تعلق گرفت که در حصر خانگی بود.
"دزمون��د توتو"، فعال س��ابق ض��د آپارتاید و 
اسقف بازنشسته نیز اخیرا برای آنگ سان سوچی 
نامه ای نوش��ته و در آن ب��ه وی تاکید کرده بود تا 
مانع از رفتار نادرس��ت با مسلمانان روهینجایی در 

راخین شود و در این باره مداخله کند.
روهینجایی ها که از سوی سازمان ملل مردمی 
هستند که بیش از سایر قومیت ها تحت پیگرد قرار 
دارند، به دلیل اقدامات ارتش میانمار در راخین و 
رفتار ب��د دولت میانمار به بن��گالدش گریخته اند. 
سازمان ملل گزارشی از تجاوزهای گروهی، کشتار 
گسترده و شکنجه مس��لمانان روهینجایی توسط 

نیروهای دولتی میانمار منتشر کرده است. 
الزم به ذکر است کشورهای غربی تاکنون در 
برابر این کشتارها سکوت کرده و حتی به حمایت 
از آن پرداخته اند. س��ازمان ملل نیز تاکنون اقدام 
خاصی برای پایان این فاجعه انسانی صورت نداده 

و صرفا به به ابراز تاسف بسنده کرده است. 

پاکسازی قومی مسلمانان میانمار ادامه دارد

آوارگی ۳۷۰ هزار روهینگیایی

یکا  خیانت آمر
 نقطه اشتراک آنکارا-اسالم آباد

خواج��ه محمد آص��ف وزیر 
خط در ســــر پاکس��تان  خارجه  ام��ور 

ادامه سفرهای خارجی خود 
برای س��فر یک روزه راهی ترکیه شد در حالی که 
بد عهدی ها و خیانت های آمریکا زمینه ساز اصلی 

این همگرایی بوده است. 
همزمان با اعالم قطع کمک های نظامی آمریکا 

به پاکستان و نیز تنش های ایجاد شده میان ترکیه 
و آمریکا، »خواجه محمد آصف« وزیر امور خارجه 
پاکس��تان در ادامه س��فرهای خارجی خود بعد از 

ایران برای سفر یک روزه راهی ترکیه شد.
 تبادل نظر درباره گس��ترش رواب��ط دو جانبه، 
تحوالت منطقه، رویکرد آمریکا و اوضاع افغانس��تان 
محور سفر خواجه محمد آصف به ترکیه است.»تهمینه 
جنجوع��ه« قائم مقاوم وزارت ام��ور خارجه و »ناصر 
خان جنجوعه« مشاور امنیت ملی وزیر امور خارجه 

پاکستان را در سفر به ترکیه همراهی می کنند.
با وجود اصرار آمریکا برای س��فر خواجه محمد 

آصف وزیر خارجه، پارلمان پاکس��تان و نیز کمیته 
عالی امنیت ملی این کشور تصمیم گرفتند این سفر، 
به دلیل اهانت ها و اتهام های ضدپاکس��تانی مطرح 
شده از س��وی ترامپ، فعال انجام نشود.پاکستان به 
صراحت با برنامه سفر خانم آلیس ویلز نماینده ویژه 
واشنگتن در امور پاکستان و افغانستان به اسالم آباد 
مخالفت کرد و این سفر هم انجام نشد. قبل از این 
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان رسما اعالم 
کرده بود که خواجه آصف قرار اس��ت برای مشورت 
با کش��ورهای منطقه درباره رویکرد جدید آمریکا، 
به چین، روس��یه و ترکیه سفر کند. در ادامه تقابل 

میان آمریکا و ترکیه، رئیس جمهور ترکیه لحظاتی 
پیش از تصمیم کشورش برای امضای قرارداد خرید 
سامانه موش��کی اس 400 از روس��یه خبر داد. در 
مرداد ماه سال جاری مدیرعامل شرک����ت »روس 
 )Rosoboronexport(  آبارون  اکس�����پورت« 
روس��یه اعالم کرد که قرارداد تحویل س��امانه های 
موش��کی اس- 400 به ترکیه امضا ش��ده لیکن تا 

کنون اجرایی نشده است. 
 Alexander( »ژنرال »الکس��اندر میهی��وف
Miheyev( مدی��ر عامل ش��رکت مذکور در این 
خص��وص اعالم کرد: قرارداد امضا ش��ده، اما هنوز 

اجرایی نشده است.
الزم به ذکر است وزیر خارجه آلمان در گفت وگو 
با یک��ی از روزنامه های این کش��ور گفت که ترکیه 
درخواست های زیادی برای خرید تسلیحات به آلمان 
داده اس��ت اما برلین بیشتر آنها را درپی تنش میان 
۲ کشور متوقف می کند. وی در این مورد به روزنامه 
آلمانی »هاندلزبالت« گفت: »ما همه درخواست های 
بزرگ برای صادرات تس��لیحات به ترکیه را متوقف 

می کنیم و این درخواستها کم هم نیستند.«
دولت آلمان از آغاز س��ال، صادرات تسلیحاتی 

به ارزش ۲5 میلیون یورو به ترکیه داشته است.

بولدوزرهای نظامی اسرائیل دیروز به شرق 
ش��هرک القراره در شمال ش��رقی استان چـــــالش

خان یونس در نوار غزه حمله کردند.
اش��غالگران صهیونیست با شش دستگاه بولدوزر از دروازه 
پایگاه نظامی "کیزویم" به س��مت ش��رق شهرک القراره به راه 
افتاده و شروع به تخریب زمین های فلسطینیان در این منطقه 
کردند. همزم��ان با این تجاوز چندین بالگرد شناس��ایی رژیم 

صهیونیستی بر فراز آسمان این منطقه به پرواز درآمدند. 
الزم به ذکر اس��ت که دشمن صهیونیستی هر از گاهی به 
نوار غزه حمله و به س��وی ماهیگیران و کش��اورزان فلسطینی 
تیراندازی می کند که این اقدامات به مثابه نقض آتش بس امضا 
شده میان مقاومت فلس��طین و ارتش اسرائیل است که تحت 

نظارت مصر به امضا رسید.
از س��وی دیگر رژیم صهیونیس��تی و بلغارستان رزمایش 
هوای��ی مش��ترک برگ��زار کردن��د. نیروه��ای هوای��ی رژی��م 
صهیونیس��تی و بلغارس��تان در حال برگزاری رزمایش نظامی 

مشترکی بر فراز بلغارستان هستند.
به نوشته وبگاه روزنامه »هاآرتص« به نقل از »شینهوا« 4۲ 
 16-F 15 و-F هواپیمای جنگی اسرائیلی شامل جنگنده های
در این رزمایش ش��رکت دارند. نیروی هوایی بلغارس��تان نیز 
اداوت نظامی مختلفی شامل جنگنده MiG-۲9 و سامانه های 

پدافند موشکی S-300 را در این رزمایش شرکت می دهد.

وزارت دف��اع بلغارس��تان می گوید این رزمای��ش قابلیت 
همکاری های نظامی دوجانبه را با رژیم صهیونیس��تی افزایش 
می دهد. این رزمایش هوایی در حالی انجام می شود که ارتش 
رژیم صهیونیس��تی از روز سه شنبه گذش��ته )یک هفته قبل( 
بزرگتری��ن رزمایش نظامی طی ۲0 س��ال اخی��ر را در مناطق 
ش��مالی فلسطین اشغالی و نزدیک مرز لبنان آغاز کرده است. 
یکی از سناریوهایی که در این رزمایش تمرین می شود، اشغال 
مجدد جنوب لبنان اس��ت. در این میان حماس در بیانیه ای بر 
گزینه مقاومت به عنوان کوتاه ترین مس��یر برای تحقق اهداف 
ملت فلسطین تأکید کرد. حماس با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
گزین��ه »مقاومت« بهترین گزین��ه و کوتا ترین راه برای تحقق 

اهداف ملت و آزادسازی فلسطین است. 
در بیانیه حماس که دیروز در س��الروز عقب نش��ینی رژیم 
صهیونیستی از نوار غزه صادر شده، آمده است: در چنین روزی 
در س��ال ۲005 ملت فلسطین در یک پیروزی موفق شد اراده 
رژیم اش��غالگر را در هم بشکند و برای اولین بار پس از 4 دهه 
اشغال کرانه باختری و نوار غزه، این رژیم را مجبور به تن دادن 
به موضوعی کند. حم��اس تصریح کرد: این پیروزی بزرگ که 
برخ��ی تالش می کنند آن را ک��م اهمیت جلوه دهند منجر به 
نقطه عطفی ش��د و مرحل��ه جدید در تاریخ مبارزه را ش��کل 
داد که شایس��ته است از آن اس��تفاده شود نه اینکه جلوی آن 

گرفته شود. 

حمله ارتش رژيم صهیونیستی به غزه
نهادهای امنیتی بحری��ن با احضار علما، 

خطبا و فعاالن مذهبی از آنان خواسته اند حقـوق بشـر
ش��عایر دینی را آنطور که حکومت منامه 

می خواهد برپا کنند.
رژیم آل خلیفه در آس��تانه فرا رس��یدن ماه محرم الحرام 

تدابیر شدید امنیتی را دربحرین به اجرا گذاشته است.
منابع آگاه گفتند : نهادهای امنیتی بحرین با احضار علما، 
خطبا و فعاالن مذهبی از آنان خواسته اند شعایر دینی را آنطور 

که حکومت منامه می خواهد برپا کنند.
رژیم آل خلیفه با نقض آشکار آزادی های دینی تهدید کرده 
است نادیده گرفتن دستورالعمل های حکومتی در برپایی آیین 
س��وگواری ماه محرم و نصب هرگونه نوش��تار و سخنرانی های 
روش��نگرانه نتیجه ای جز ش��کنجه و زندان نخواهد داش��ت. 
وزارت کش��ور بحرین با احضار مس��والن حسینیه ها و مساجد 
ش��یعیان به ویژه در جزیره ستره که از مناطق مهم این کشور 
به ش��مار می آید از آنان خواس��ته است آیین س��وگواری را به 
داخل مس��اجد و حس��ینیه ها محدود کنند. این تدابیر امنیتی 
و س��خنگیری ها درپی درخواس��ت علما برای نامگذاری محرم 
امس��ال به نام »و نصرتی لکم معدة؛ آماده یاری تان هستم« از 

دیروز تشدید شده است.
شنیده ها حاکیست مسوالن حسینیه ها از مردم خواسته اند 
ب��ا قوت در مقاب��ل هرگونه تعدی نیروه��ای امنیتی آل خلیفه 

ایس��تادگی کنند و در تکریم معارف دینی و عاش��ورایی کوتاه 
نیایند.

 با آغاز بیداری اسالمی در بحرین از 14 فوریه سال ۲011 
میالدی رژیم آل خلیفه سیاس��ت های سختگیرانه تری در قبال 
فعالیت های دینی و مذهبی به ویژه معارف شیعی و عاشورایی 

به اجرا درآورده است.
 احضار، پیگرد و بازداش��ت مستمر علما، فعاالن فرهنگی 
و مذهبی مس��والن حسینیه ها و مراکز فرهنگی و متهم کردن 
آنان به مش��ارکت در فعالیت های آش��وبگرانه و تروریس��تی و 
جلوگیری از ورود علما و خطبای س��ایر کشورهای اسالمی به 

بحرین از جمله این اقدامات به شمار می آید.
 تخریب مس��اجد ش��یعیان و ممنوعیت بازس��ازی آنها از 
بزرگترین اقدامات آشکار سرکوب آزادی های دینی در بحرین 
به ش��مار می آید. از س��ال ۲011 تا کنون بیش از 40 مسجد 
ش��یعیان تخریب و ه��دف گلوله های م��زدوران آل خلیفه قرار 
گرفته اس��ت و تعطیلی مرقد "ابراهیم بن مالک اشتر نخعی" و 
"صعصعة بن صوحان" دو تن از اصحاب نامدار امیرالمومنین)ع( 
از جمله این اقدامات س��رکوب گرانه اس��ت. الزم به ذکر است 
سرکوب مردم بحرین در حالی ادامه دارد که کشورهای غربی 
به حمایت گسترده از این رژیم پرداخته و اخیرا آمریکا قرارداد 
سه میلیارد و 800 میلیون دالری نظامی با آن به امضا رسانده 

است. 

تدابیر شديد امنیتی در بحرين در آستانه ماه محرم


