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سران عرب از ناکامی ریاض عبرت بگیرند
زیاد نخاله در ســخنانی تاکید کرد که ســران رژیم های عربی منطقه 
بایستی از ناکامی های سعودی علیه یمن درس عبرت گرفته و همکاری 
های خود با رژیم صهیونیســتی و آمریکا را قطع کنند. دبیرکل جنبش 
جهاد اسالمی فلســطین بر نقش کلیدی و تعیین کننده مقاومت ملت 

یمن در شکســت بخش عمده ای از حمالت دشمن سعودی تاکید کرد. 
نخاله با اشاره به اینکه ائتالف متجاوز سعودی پس از سپری شدن ۶ سال از 

آغاز جنگ تحمیلی علیه یمنی ها کارش به جایی رســیده که برای اجرای توافق 
آتش بس دســت و پا می زند، افزود: با افتخار به روند ایستادگی و مقاومت ملت 
یمن می نگریم. وی گفت حمله تکفیری ها به سوریه و همچنین جنگ علیه یمن 
نشان دهنده این است که آمریکا در راستای قدرت دهی به رژیم اشغالگر و پیاده 

سازی اهداف خود عمل می کند.

عملیات پهپادی یمن در پایگاه هوایی ملک خالد سعودی  
ســخنگوی نیروهای مســلح یمن خبر داد دو پهپاد این کشور توانستند 
پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشــیط عربستان سعودی را هدف 
قرار دهند. »یحیی سریع« خبر داد که یگان پهپادی ارتش یمن توانست 

مواضع حساســی را در پایــگاه هوایی »ملک خالد« در خمیس مشــیط 
عربســتان هدف قرار دهد. وی گفت که این حمله، توسط دو پهپاد قاصف 2 

انجام شد و این پهپادها توانست به طور دقیقی اهداف خود را هدف قرار دهند. این 
حمله در واکنش به ادامه تجاوز و محاصره وحشــیانه علیه کشور عزیزمان صورت 
می گیرد. ائتالف سعودی-اماراتی نزدیک به هفت سال است که یمن را زیر بمباران 
خود گرفته و با محاصره همه جانبه، گرسنگی و کمبود منابع درمانی به مردم یمن 

تحمیل کرده است و به کشتار زنان و کودکان این کشور ادامه می دهد.

تبدیل سازمان ملل متحد به زمین بازی آمریکا 
نماینده دائم سوریه در ســازمان ملل متحد با انتقاد از سیاست های 
این ســازمان و نیز ایاالت متحده آمریکا در قبال این کشــور، گفت: 
ســازمان ملل متحد به زمین بازی آمریکا تبدیل شــده است. »بسام 
صباغ« از سیاســت های ایاالت متحده آمریکا در قبال این کشور به 

شدت انتقاد کرد. وی یادآور شد: کشورهای غربی و در رأس آنها ایاالت 
متحده آمریکا اتهامات بی اساسی را به دمشق وارد می سازند. دمشق در 

زمینه تســلیحات شــیمیایی هر نوع همکاری الزم با نهادهای ذی ربط را انجام 
داده اســت.صباغ تصریح کرد: دولت سوریه همچنان خود را ملزم به همکاری با 
ســازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی می داند. ما همچنین از سفر اعضای 
کمیته حقیقت یاب به دمشــق در ماه مارس برای تحقیق پیرامون اســتفاده از 

تسلیحات شیمیایی استقبال می کنیم.

گزارش

دولتمردان انگلیس در حالی ادعای حقوق بشـر سـر می دهند  و رسانه هایشـان 
ماننـد بـی بـی سـی مدعـی حمایـت از بشـریت هسـتند کـه سـازمان عفـو 
بین الملـل بـا اشـاره بـه گـزارش سـاالنه وضعیـت حقـوق بشـر در ایـن کشـور، 

درخصـوص شـتاب گرفتـن وخامـت آن ابـراز نگرانـی کرد.
هنـوز مـدت زیـادی از اعترافـات عـروس خانـدان سـلطنتی انگلیـس مبنـی بر 
ماهیـت نژادپرسـت و دروغگـوی خانـدان سـلطنتی نمـی گـذرد کـه نهادهـای 
بیـن المللـی نیز نسـبت بـه وضعیت بحرانی حقوق بشـر در این کشـور هشـدار 
داده انـد. سـازمان عفـو بین الملـل در گزارشـی آورده اسـت اوضـاع حقوق بشـر 
در انگلیـس »بـه سـرعت در حـال حرکـت بـه سـمت لبـه پرتـگاه« اسـت.به 
نوشـته روزنامه »گاردین«، این سـازمان در گزارش سـاالنه خود نوشـته اسـت، 
رفتـار سیاسـت مداران انگلیسـی در برپـا داشـتن و حفـظ قوانین حقوق بشـری 
»موجـب نگرانـی جـدی« اسـت.در ایـن گـزارش، ضعـف مقامـات انگلیـس در 
مقابلـه بـا ویـروس کرونـا، حملـه بـه حـق اعتراضـات مردمـی )از طریـق ارائـه 
الیحـه ای علیـه برگزاری تجمعـات(، تبعیض پلیـس انگلیس علیه سیاه پوسـتان 
و شـهروندان دارای تابعیـت آسـیایی و تـداوم فـروش تسـلیحات بـه عربسـتان 

سـعودی، برجسـته شـده اند.
انگلیـس از نظـر وضعیت شـیوع ویـروس کرونا، یکـی از بدترین شـرایط موجود 
در اروپـا را دارد. تاکنـون نزدیـک بـه 75 هـزار نفر در این کشـور در اثـر ابتال به 
بیمـاری کوویـد-۱۹ جـان خـود را از دسـت داده انـد. در ایـن میـان، بی توجهی 
دولـت انگلیـس بـه مراکـز نگـه داری سـالمندان و افـراد ناتـوان، سـاکنین آن ها 
را بـه یکـی از قربانیـان عمـده ویـروس کرونا تبدیل کرده اسـت.از سـوی دیگر، 
هفتـه گذشـته وزیـر کشـور و نخسـت وزیر انگلیس اعتـراض مردم بریسـتول به 
الیحـه افزایـش قـدرت سـرکوب پلیـس را شـرم آور توصیـف کـرده و »حمایت 

جرائـم،  »پلیـس،  کردند.الیحـه  اعـالم  را  پلیـس  نیروهـای  از  خـود  مطلـق« 
محکومیـت و دادگاه هـا« معـروف بـه الیحـه »نظـم و قانـون«، همـه سـاله در 
پارلمـان انگلیـس ارائـه می شـود امـا امسـال بـا توجـه بـه قتـل یـک زن جوان 
توسـط مأمـور پلیـس این کشـور، بر حساسـیت آن افزوده شـده اسـت.عباراتی 
کـه بیـش از هـر چیز توجـه منتقـدان را جلب کرده اسـت، جرم انـگاری »ایجاد 
سـر و صـدا« و ایجـاد »مزاحمت هـای جـدی« اسـت. در این الیحه بـرای ایجاد 
مزاحمـت از طریـق سـر و صـدا، تـا ده سـال حبـس در نظر گرفته شـده اسـت.

»کیـت آلـن« مدیر بخش انگلیس سـازمان عفـو بین الملل درباره ایـن گزارش به 
گاردین گفت: »بریتانیا سـال ها اسـت که در زمینه حقوق بشـر در مسـیر اشـتباه 
حرکـت می کنـد و حـاال ایـن وضعیـت بـا شـتاب باالیی در حـال وخیم تر شـدن 
اسـت«.این مقـام عفو بین الملل افـزود، مخالفت دولت انگلیس بـا انجام تحقیقات 
مسـتقل دربـاره نحـوه مدیریت شـیوع ویـروس کرونـا »نمایشـی تکان دهنـده از 
بی میلـی دولـت در درس گرفتـن و اِعمـال فـوری آن هـا اسـت. بایـد تحقیقاتـی 
انجـام شـود کـه تا عمـق قضیـه را بررسـی کند«.آلـن همچنیـن دو قانون گذاری 
در انگلیس که پلیس، جاسوسـان و نظامیان انگلیسـی را از رسـیدگی به اتهامات 
قتـل، شـکنجه و تجـاوز مصـون نگه مـی دارد را محکوم کـرد.وی همچنیـن تداوم 
فـروش سـالح بـه سـعودی ها از یـک سـو و قطـع کمک هـای بشردوسـتانه بـه 
مـردم یمـن از سـوی دیگـر را مایه تأسـف دانسـت.اخیراً »دومینیـک راب«، وزیر 
امـور خارجـه انگلیـس در یـک فایل صوتی کـه به بیـرون درز کرده بـه مقام های 
ایـن کشـور گفتـه انگلیـس باید هنـگام تجارت با سـایر کشـورها بی حقوق بشـر 
اعتنـا نکند.انگلیـس یکـی از تأمین کننـدگان سـالح های عربسـتان سـعودی در 
جنـگ یمـن اسـت. انگلسـتان از زمان آغـاز جنگ یمن مجـوز فـروش میلیاردها 
دالر تسـلیحات اعـم از جنگنـده، بمـب و موشـک بـه عربسـتان را صـادر کـرده 
اسـت.این در حالـی اسـت کـه بسـیاری از گروه هـای حقوق بشـری از انگلسـتان 
خواسـته اند فروش سـالح به عربسـتان سـعودی و امـارات را متوقف کنـد. الزم به 
ذکـر اسـت اخیـرا عروس ملکه انگلیس افشـا کـرد که خاندان سـلطنتی با نگاهی 
نژادپرسـتانه و بـه دلیـل رنگ پوسـت فرزندش حاضر بـه پذیرش او نشـده اند. در 
همیـن حـال انگلیـس در کنـار آمریکا از عوامل کشـتار مـردم افغانسـتان و عراق 
اسـت در حالـی که حمایت این کشـورها از تروریسـم همچنان بحـران در عراق و 

افغانسـتان و کل منطقـه را به همراه داشـته اسـت.

عفو بین الملل هشدار داد

وضعیت حقوق بشر در انگلیس بر لبه پرتگاه  

آگهی مفقودی
برگ سبز ، کارت ماشین یک دستگاه خودروی سواری سیستم پراید تیپ 132 مدل 
1390 به رنگ سفید به شماره پالک ایران 24- 961 ب 84 و شماره موتور 4443651 
و شــماره شاســی S1422290313722 به نام ابتســام نعیمی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. آبادان
****************************************************

برگ ســبز ماشــین وانت - وانت سیستم نیســان تیپ 2400 مدل 1387 به رنگ 
آبی روغنی شــماره موتور 460235 و شــماره شاســی L167914 و شــماره پالک ایران 
28- 138 د 61 به نام عزیز مراد کولیوند مفقود شده و از درجه ی اعتبار ساقط است. 

****************************************************
برگ ســبز سواری پراید141مدل1386 شــماره پالک ایران42-224ن71 شماره 
موتور 2054166 شماره شاسی S1482286217291 به نام مهدی عباسی سردارآبادی 

فرزند عباسعلی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 
****************************************************

ســندکمپانی ســواری پرایدجی.تی.ایکس.آی مدل1389شــماره پــالک ایران32-
966ج44شــماره موتور3766926 شماره شاسی S1412289599137 به نام علی اکبر 

کالته عربی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
****************************************************

برگ ســبز وســندکمپانی وکارت موتورســیکلت بهران CDI125 مدل1387 شماره 
 125P8726933 پالک ایران765-25814 شــماره موتور 75704801 شــماره شاسی

*** NB3 به نام مهدی پرندوار مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
****************************************************

برگ ســبز پژو 405TU5SLX مدل1396 شماره پالک ایران36-851م59 شماره 
موتور 164B0122666 شماره شاسی NAAM31FE0HK614881 به نام زهرا جعفری 

سرشت مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
****************************************************

پــالک  شــماره  مــدل1389   CDI150 شــباب  موتورســیکلت  ســندکمپانی 
شاســی  شــماره   162FMJSB4004341 موتــور  شــماره  ایــران34463-762 
N1U *** 150H8932396 به نام مرتضی کیفی فرزند غالمرضامفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.
****************************************************

کلیه مدارک )ســند،برگ ســبز،کارت(و...خودرو ســواری پیکان 1600i مدل82به 
شــماره انتظامی 121ب 37ایران49و به شماره موتور11158239362و شماره شاسی 
82433583بــه نام حــداد زمانی فر مفقود گردیده واز درجه اعتبار ســاقط می باشــد. 

یاسوج
****************************************************

برگ ســبز )شناسنامه(خودروکامیونت ون سیستم نیسان  مدل  1388به رنگ آبی 
روغنی شماره انتظامی  162ط26ایران 49 وبه شماره موتور475510 وبه شماره شاسی  
NAZPL140TBL186567 بنــام همداد باردل مفقود  گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. یاسوج
****************************************************

کلیه مدارک )سند و برگ سبز و کارت و...( خودروی سواری پژو 405 مدل 1385 
به شــماره انتظامی 636ص42ایران 73 و شــماره شاســی 13247679و شماره موتور 
12485166424 بنــام ثریــا خادمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد. 

یاسوج
****************************************************

کلیه مدارک ســواری پراید نســیم دی ام رنگ ســفید روغنی مدل 1384 شــماره 
موتــور 00851320 شــماره شاســی S1442274113577 شــماره پــالک ایــران 82-

352ص78 به نام هاشم کفشگر مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
****************************************************

 بــرگ ســبز و ســند کمپانــی ســواری پــژو 405 جــی ال ایکــس آی8/1 رنــگ 
خاکســتری متالیــک مــدل 1387 شــماره موتــور 12487049665 شــماره شاســی 
NAAM01CA39E379604 شماره پالک ایران 82-471ق56 به نام تارا درزی اسکی 

مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
****************************************************

ســند کمپانی ســیتروئن به شــماره پالک ایران72-828هـ35 به نام رضا کشاورز 
اومالی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری

****************************************************
ســند کمپانی و ســند مالکیت به شــماره پالک ایران42-582ج25 سواری کروکی 
جیــپ مدل 1386 شــماره موتــور 007624 شــماره شاســی 68082303704 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
****************************************************

متن آگهی استعالم
نظر به اینکه در پرونده کالســه 140041920000036718 شعبه دوم دادیاری 
یاســوج فرخ آرش فرزند خنجر به اتهام سرقت تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم 
نبــودن اقامــت نامبرده به تجویــز ماده 115 قانــون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
وانقــالب در امور کیفــری مراتب یک بار در یکــی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشــر آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب 
یاسوج حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر تصمیم 

مقتضی گرفته خواهد شد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان یاسوج - سید عیسی مرتضائی

آگهی تبصره سه ماده 120 آئین نامه اصالحی ثبت
نظــر بــه اینکــه وراث مرحوم حبیب عباســی برابر درخواســت شــماره 18441. - 
1399/12/16 نســبت به پالک 462  فرعی از ســنگ 60 اصلی درخواست صدور سند 
مشــاعی مورثی نســبت به پالک مذکور را نموده اســت و اعالم نموده اند که اصل ســند 
مالکیت پالک مذکور نزد قربان عباســی میباشــد و مراتب اخطار طي اخطار اداری شــماره 
018810 - 1399/12/23 بــه وی اخطــار گردیده و در نســخه ثانی اخطار ابالغ شــده 
ارســال به اداره قید شــده در آدرس قید شــده در اخطار قربان عباســی اعالم شده که 
آدرس وی شناخته نشده و لذا مرانب طبق تبصره سه ماده 12 آئین نامه اصالحی قانون 
ثبــت مــدت ده روز در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار آگهی تا چنانچه دارنده ســند 
مالکیت بدون مجوز قانونی ظرف مهلت معین شــده در آگهی ســند مورد مطالبه را تسلیم 
ننماید ســند مالکیت وراث متقاضی با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد 

شد.7021
کریمی جو- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1399/12/19-1399603063390000475 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/رضارباط 
جزی فرزند قربانعلی بشــماره شناســنامه3549صادره از ســبزوار در یــک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 29136/91مترمربع قسمتی از پالک 9 اصلی واقع در اراضی بخش 
10حوزه ثبت ملک خوشــاب خریداری از مالک رسمی آقای براتعلی اربقایی فرزند محمد 
محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله15روزآگهی 
می شــوددرصورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواســت 
خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.)م الف 1400/800(

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/19
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/02/04

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای غفــار راعی بــا ارائــه استشــهادیه شــماره 82378-1400/1/16 تنظیمی 
دفترخانــه 43 آمــل طی درخواســت شــماره 99/55821-99/12/25 تقاضای صدور 
ســند مالکیت المثنی 339714 یک و نیم دانگ مشــاع از شــش دانگ پالک شماره 46 
فرعی از 691 اصلی واقع در بخش یک ثبت آمل که در صفحه 360 جلد 46 ذیل شماره 
6910  ثبــت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 
120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهی در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی حصر وراثت
خانم ســیده زهرا رســول پور عربی فرزند سیدابوالحسن به شــرح درخواستی که 
به شــماره 1/25 این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشــته که شــادروان ســید ابوالحسن هاشــمی عربی فرزند ســید احمد شماره 
شناسنامه 4989239113 صادره بابلسر در تاریخ 1395/3/23 در شهرستان بابلسر 
بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-ســیده شــهربانو 
رسول پور عربی فرزند سید احمد کد ملی 4989341333 متولد 1337/5/15 همسر 
متوفی 2-ســید کاظم هاشــمی عربی فرزند ســید ابوالحســن کدملــی4980008348 
متولــد 1368/11/26   3-ســیده زهــرا هاشــمی عربــی فرزنــد ســید ابوالحســن 
کدملی4980100481 متولد 1371/3/25   4-سیدقاســم هاشمی عربی فرزند سید 
ابوالحســن کدملی4988458733 متولد 1358/6/25   5-ســیداحمد هاشــمی عربی 
فرزند ســید ابوالحســن کدملــی4989578597 متولــد 1357/3/20   6-ســیدرضا 
هاشــمی عربــی فرزند ســید ابوالحســن کدملــی498975068 متولــد 1363/6/26   
7-ســیده زینب هاشــمی عربی فرزند ســید ابوالحســن کدملی4989839641 متولد 
1366/4/13 همگــی فرزنــدان متوفــی والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را یک نوبــت آگهی می نمایــد تاهرکس اعتراضــی دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابلسر-علی اکبر رضانژاد قادی

 کره جنوبــی: کالدیو گرازیانو وزیــر دفاع کره 
جنوبــی و رئیس کمیته نظامــی اتحادیه اروپا طی 
دیدار در ســئول، درباره تقویت روابط امنیتی بین 
دو طرف توافق کردند.به نوشــته یونهاپ، دو طرف 
همچنین توافق کردند برای واکنش نشــان دادن به 
شرایط امنیتی رو به تغییر ]در منطقه شرق آسیا[، 
همــکاری فعاالنــه و نزدیکی از طریق به اشــتراک 
گذاشتن تجربیات خود در زمینه های امنیت دریایی، 

مبارزه با تروریسم و امنیت سایبری داشته باشند«.

 پاکستان: پاکســتان و روسیه تعهد خود را برای 
ارتقاء همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف از 
جمله اقتصاد ، تجارت و دفاع اعالم کردند.این موضوع 
در دیدار »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
با »شــاه محمود قریشی« همتای پاکستانی و دیگر 

مقامات این کشور در اسالم آباد اعالم شد.

 ترکیه: »اورسوال ون درلین« رئیس کمیسیون اروپا 
و »چارلز میشل« رئیس شورای اروپا عصر سه شنبه 
با »رجب طیب اردوغــان« رئیس جمهور ترکیه در 
آنــکارا دیــدار کردند.»ابراهیم کالین« ســخنگوی 
ریاســت جمهوری ترکیه با سازنده و مثبت خواندن 
گفت وگوهای اردوغان و مقام های اروپایی، گفت آنها 
درباره مســائل مختلفی از جمله به روز رسانی توافق 
مهاجران، تجدید قوانین گمرکی، آزادسازی روادید 
ســفر به اتحادیه اروپا برای شــهروندان ترکیه ای و 

دیگر مسائل سیاسی مهم رایزنی کردند.

 افغانســتان: وزارت دفاع افغانســتان از کشته 
شــدن دســت کم ۶۸ عضــو طالبان خبــر داد.

وزارت دفاع افغانســتان در اطالعیه ای اضافه کرد 
در عملیــات زمینی و هوایی ارتــش و درگیری با 
افــراد طالبان در والیت های هــرات، فاریاب، فراه، 
بدخشــان، قندوز و قندهار مقدار زیادی ســالح و 

مهمات این گروه نیز از بین رفت.

 آمریکا: نیروی هوایی ارتش آمریکا از وقوع شکست 
در پرتاب جدیدترین موشک فراصوت خود خبر داد.

آزمایش موشک پیشرفته نیروی هوایی ارتش آمریکا 
در نخستین مرحله پرتاب دچار نقص فنی شده و در 

نهایت پروژه به شکست انجامیده است.

سیاســت تحریم  همچنان اصل اول آمریکاســت چنانکه 
آمریکا »اســماعیل دمیر« رئیس صنایــع دفاعی ترکیه و 
چهار مقام دیگر این ســازمان را به دلیل ارتباط با وزارت 

دفاع و ارتش روسیه، تحریم کرده است.
 آمریکایی ها توافق میان روســیه و ترکیه برای اســتقرار 

اس 400 روســی در این کشور را مغایر با منافع و اهداف 
ناتو اعالم و اعمال تحریم ها بر آنکارا را اقدامی برای حفظ 
یکپارچگــی و منافع ناتو عنوان می دارد. این ادعا در حالی 
از ســوی آمریکا مطرح می شــود که نگاهی ریشــه ای به 
عملکردهــای آمریکا در قبال ترکیــه بیانگر این حقیقت 
است که واشنگتن هیچ اســتقاللی را برای سایر کشورها 
حتی متحدانش قائل نیســت و نگاهی از باال به پایین به 

کشورها دارد. 
اس  قبـال  در  صرفـا  آمریـکا  ترکیـه ای  ضـد  اقدامـات 
400  و روابـط نظامـی ترکیـه و روسـیه نمی باشـد بلکـه 
آمریـکا پـس از گذشـت 5 سـال از کودتـا علیـه اردوغان 

همچنـان از تحویـل دادن عوامـل کودتـا از جملـه گولـن 
خـودداری مـی کنـد. در همیـن حـال هـر چنـد ترکیـه 
در چارچـوب منافـع آمریـکا، اقـدام نظامـی علیه سـوریه 
و عـراق انجـام داده امـا واشـنگتن در خیانتـی آشـکار به 
آنـکار از کردهـای سـوریه علیه ترکیه حمایـت و به ناامن 
سـازی مرزهـای ایـن کشـور می پـردازد. اعمـال تحریـم 
علیـه ترکیـه بـه دلیـل روابط با جمهـوری اسـالمی ایران 
و روسـیه نمـودی دیگـر از رفتـار سـلطه جویانـه آمریـکا 

علیـه ترکیه اسـت. 
نکته مهم آن است که رفتارهای سلطه گرایانه و تحمیلی 
واشــنگتن در قبال آنکارا در حالــی صورت می گیرد که 

ترکیه در قالب ناتو و به صورت مستقل بیشترین همکاری 
و همگرایی را با اهداف و منافع آمریکا داشــته است حال 
آنکه آمریکا در ازای خدمات گســترده آنکارا حتی حاضر 
به پذیرش اســتقالل ترکیه برای تقویت توان دفاعی اش 
بــا خرید اس 400 نمی باشــد. در جمع بنــدی نهایی از 
اقدام آمریکا در تحریم مقامــات ترکیه یک نتیجه نهایی 
حاصــل می شــود و آن اینکه میان ترامــپ و بایدن هیچ 
تفاوتی وجود نــدارد و ماهیت ســاختار حاکم بر امریکا، 
ماهیت سلطه گرایانه و استثماری است که تنها راه مقابله 
 بــا آن مقاومت و تن نــدادن به تهدیــدات و لبخندهای 

دیپلماتیک آنهاست. 

یادداشت

درس های یک تحریم 

فرامرز اصغری

پس از شــهادت یک فعال بحرینی در زندان های رژیم بحرین مردم این 
کشــور دست به تظاهرات زدند و شــعار علیه پادشاه بحرین سر دادند و 

خواستار سرنگونی آل خلیفه شدند.
ســاکنان مناطق مختلف بحرین از جمله منطقه »النویدرات« با برگزاری 
تظاهرات و اعتراضات گســترده علیه رژیم بحرین اعالم کردند: شــهید 

»عباس مال اهلل« به شهادت رسید و به عزت و افتخار نائل آمد.
از ســوی دیگر بســیاری از جمعیت ها و جریان های سیاسی بحرینی به 
این خبر واکنش نشــان دادند.  یکی دیگر از زندانیان اندیشه بحرینی در 
زندان های رژیم این کشور به شهادت رسید. شهادت این شهروند بحرینی 
بر اثر ارائه نشــدن خدمات طبی و ســوء رفتار با او صورت گرفته است. 
عباس مال اهلل از شــهرک نویدرات در حالی به شهادت رسید که مقامات 
زندان مرکزی »جو« از ارائه کمک های بهداشتی و درمان های پزشکی به 
او امتناع کرده بودند.این در حالی اســت که او به علت زخمی شدنش بر 
اثر اصابت گلوله ســاچمه ای در زمان بازداشت در ماه مه سال 20۱۱ به 

خدمات پزشکی و بهداشتی ویژه نیاز داشت.
منابــع بحرینی می گویند؛ عباس مال اهلل در زندان در حالی به شــهادت 
رســید که در حال اشاره به ســمت قلب خود بود و نمی توانست تنفس 
کند یا ســخنی بگوید. هم بندی هــای او در زندان بــا کوبیدن بر روی 
در های زندان خواســتار ارائه کمک های اولیه به او برای نجاتش شــدند، 

اما افســران زندان با خــارج کردن او از زندان مخالفــت کردند و به این 
بهانه که دســتوری از سوی افسر رتبه باالتر خود دریافت نکرده اند هیچ 
اقدامی برای انتقال او به بیمارســتان نکردند. سپس لحظه به لحظه حال 
او وخیم تر شــد. این در حالی است که زندانیان فریاد می زدند و التماس 
می کردنــد تا او را نجات دهند. بر اثر این درخواســت های مکرر زندانیان 
هم بند او، پس از مدتی به جای اینکه او به بیمارســتان منتقل شــود به 
اتاق معاینه پزشــکی در زندان منتقل شد؛ ازاینرو حال وی بسیار وخیم 
شــد و بر اثر وخامت شرایط جســمانی در نهایت به شهادت رسید.شهید 
»مال اهلل« یکی از زندانیان سیاســی بود که به دلیل اهمال پزشــکی آل 
خلیفه به جمع شهیدان بحرینی پیوست. وی در زندان مرکزی »جو« بود 
و زندانبانــان رژیم بحرین از درمان وی که در نتیجه هدف قرار گرفتن با 
سالح شوزن یا همان ساچمه ای در مه سال 20۱۱ هدف قرار گرفته بود، 
خودداری کردند.منابع بحرینی اعالم کردند که وی در حالی که به قلبش 
اشاره می کرد و نمی توانست حرف بزند و نفس بکشد، به زمین افتاد و هم 
سلولی های وی بر درب می کوبیدند و فریاد می زدند اما افسران آل خلیفه 
به این بهانه که دســتور از مقامات باال ندارنــد از هر اقدامی برای نجات 
»عباس مال اهلل« خودداری کردند.این منابع اعالم کردند: با اصرار و فریاد 
زندانیان هم ســلولی این شهید، »عباس مال اهلل« به کلینیک زندان و نه 

بیمارستان، منتقل شد و حالش بدتر شد و به شهادت رسید.

طنین شعار »سرنگون باد حمد« در بحرین 

 واکنش گروه های مقاومت عراق 
درباره گفت و گوی راهبردی بغداد-واشنگتن

اخراج آمریکا قابل مذاکره نیست 
در آســتانه آغاز دور جدیدی از گفت و گوهای راهبردی میان واشنگتن و 
بغداد، هیأت هماهنگ کننده گروه های مقاومت عراق در بیانیه ای موضع 
ایــن گروه ها در این خصوص را اعالم و خروج آمریکا از عراق را غیر قابل 

مذاکره عنوان کردند.
 هیأت هماهنگ کننده گروه های مقاومت عراق، بیانیه ای درباره گفت و گوی 
راهبردی بغداد و واشــنگتن صادر کرد.طبق اعالم وزارت خارجه آمریکا، 
دور جدیــدی از گفت و گوهای راهبردی میان واشــنگتن و بغداد دیروز، 
با تمرکز بر موضوع امنیت، مبارزه با تروریســم، اقتصاد، انرژی، مســائل 
سیاســی، و همکاری های پرورشــی و فرهنگی آغاز شــد.در این بیانیه 
گروه هــای مقاومــت در ارتباط با این گفت و گو آمده اســت:  »ما در برابر 
دور یا دورهایی از مذاکرات و گفت و گو قرار داریم که ]قرار اســت[ دولت 
عراق با دولت اشغالگر آمریکا تحت عنوان »گفت و گوی راهبردی« وارد آن 
شــود آن هم افزون بر توافق ها و ائتالف با برخی از کشورهای همسایه که 
اقتصادی آنها فروپاشیده است. با توجه به دریافت اطالعاتی موثق، بیانیه  

گفت و گوی فردا، بیانیه ای غیرمنسجم و بدون نظارت بر نتایج خواهد بود و 
در آن هیچ اشاره ای به اجرای مصوبه پارلمان درباره بیرون راندن نیروهای 
آمریکایی اشــغال کننده خاک عراق وجود نخواهد داشت که این مسئله 

باالترین خطر علیه کشور، آینده و حاکمیت خواهد بود«.
در ادامه بیانیه مذکور آمده است: »همانطور که پیشتر اشاره کردیم، آنچه 
در این گفت و گو تعجب و شــک برانگیز اســت، آن است که این گفت و گو 
مبتنی بر مقدماتی روشــن و حاوی یک نقشــه راه مشــخص نیست و از 
طرفی، علی رغم آنکه بیش از یک ســال از آن گذشته، به نتایجی روشن 
و علنی نرســیده است«.گروه های مقاومت در ادامه موضع خود را در قبال 
این گفت و گو در هشــت بند بیان کردند: یکم آنکه »ما پیش از همه چیز، 
این بیانیه غیرمنسجم را که قرار است کمیته ]مذاکرات[ آن را صادر کند، 
نمی پذیریم و برای بار آخر خواســتار این هستیم که کمیته گفت و گویی 
متشکل از شخصیت هایی باصالحیت، بی طرف، باتخصص دانشگاهی شکل 
بگیرد و انتخاب آنها به صورت شــفاف و با رایزنی با طرف های سیاســی 
و میهن پرســت باشــد«. دوم»در این کمیته که قرار است تشکیل شود، 
نباید افرادی با تابعیت آمریکایی و انگلیســی وجود داشته باشند«. سوم 
اینکه »کمیته موازی متشکل از شخصیت های علمی، دانشگاهی و سیاسی 
تشکیل شود که وظیفه آنها ایجاد یک نقشه راه برای کمیته گفت و گو باشد 

و اقدامات آنها و نتایج حاصل از گفت و گو را پیگیری کنند«.


