» تحليل

تحليل رسالت از نگاه نوين رهبر انقالب به سياست خارجي؛

ديپلماسي ايدئولوژيك

«ديپلماسي ايدئولوژيك» كليد واژه اي بود كه رهبر معظم انقالب هفته
جاري و در ديدار ساالنه خود با ديپلمات هاي كشور بيان كردند.
اين اولين باري است كه رهبرانقالب به صراحت اين واژه را در تعابير
خود درباره «سياست خارجي» نظام جمهوري اسالمي به كار مي برند.
به نظر مي رسد رهبر انقالب در واكاوي سياست خارجي اشاره
مستقيمي به لزوم بازگشت به آرمان هاي سياست خارجي انقالب
در سال  1357داشته اند.
اگر بپذيريم كه سياست خارجي جهت گيري اصلي كشور نسبت
به نظام بين الملل بخصوص كشورهاي منطقه اي است ،شرايط
جديد كشور در منطقه و جهان بخصوص در دوران رئيس جمهوري
فعلي اياالت متحده و تهديداتي كه كشور را تهديد مي كند ،لزوم
بازنگري و طراحي مجدد سياست خارجي كشور واجب تر از هر
زماني است.
سياست خارجي كشورها هرچند سال يكبار بازنگري و طراحي دوباره
مي شود و حداقل درباره كشورهاي بزرگ اولويت هاي سياست
خارجي به بحث ميان اساتيد دانشگاه و انديشكده ها گذاشته مي شود
و پس از اولويت بندي نهايي و اعالم مي شود .درباره ايران اما اينگونه
به نظر مي رسد كه سياست خارجي فعلي كشور تناسب چنداني با
تهديدهاي پيش روي كشور بخصوص در عرصه سياسي و امنيتي
ندارد و فضاي وزارت خارجه به گونه عجيبي در فضاي جنگ سرد
باقي مانده و اولويت ها بر مبناي همان نگاه بررسي مي شود .در
حوزه علوم سياسي و روابط بين الملل نيز وضعيت بهتر از قبل نيست
و سرفصل هاي اين رشته ها در دوره كارشناسي ارشد و دكترا از
حدود  22سال قبل تاكنون تغيير نكرده است .در چنين شرايطي
انتظار پرورش دانشجويان نخبه و كساني كه بتوانند ديپلمات هاي
ورزيده اي در آينده شوند ،انتظار بيهوده اي است.
سياست خارجي ،جهت گيري يک کشور را نسبت به نظام
بين الملل مشخص مي سازد .هر کشوري براي فعاليت در عرصه
بين المللي نيازمند طراحي سياست خارجي فعال و پويايي است.
سياست خارجي استراتژي طراحي شده به وسيله سياستگذاران يک
کشور در مقابل دولتها يا عناصر بين المللي ديگر براي رسيدن به
اهداف ملي و تامين منافع ملي است.منافع ملي ،چارچوبي است که
سياست خارجي با توجه به آن رويه ها و ابزارهاي خود را سازماندهي
مي کند .در حقيقت تامين منابع ملي ،خط قرمز سياست خارجي
کشورها است .تفاوت سياست خارجي ايران با سياست خارجي ديگر
كشورها و حتي ساير كشورهاي مسلمان ،لزوم تطبيق اولويت ها و
ارزش هاي سياست خارجي با ايدئولوژي برآمده از انقالب اسالمي،
آرمان هاي امام(ره) و رهبري معظم انقالب است.
دولت هاي مختلف نظام جمهوري اسالمي جز در برهه اي اندك اصول
واقعي سياست خارجي نظام را قرباني مصلحت سنجي هاي مقطعي
كردند و در برهه اي با القاب مختلف و تعابير درج شده در كتب ترجمه
شده از متفكرين غربي ،تالش كردند اصول سياست خارجي غربي را كه
در تناقض با آرمان هاي انقالب بود ،در كشور پياده كنند .جالب اينكه
حتي در كتب دانشگاهي علوم سياسي غربي نيز آرمان تئوري هاي
علم سياست را تامين منافع قدرت هاي بزرگ عنوان مي كنند .در
دنيا حتي يك كشور را نيز نمي توان سراغ گرفت كه توانسته باشد با
ايدئولوژي و تئوري هاي رايج علوم سياسي و روابط بين الملل غربي
راه سعادت را پيموده باشد .سياست خارجي امروز ما حتي بيشتر از
دانشگاهها  ،نيازمند اسالمي شدن به معناي خاص است.
طرح تعبير «ديپلماسي ايدئولوژيك» توسط رهبر انقالب اصل
جامانده و مغفول مانده قانون اساسي كشور هم هست كه در آن
بر آرمان هاي انقالب ،بحث مستضعفين و لزوم مبارزه با استكبار
تاكيد شده است .از همين جهت اجراي آن وظيفه دولت هاست.
اجراي درست «ديپلماسي ايدئولوژيك» به معناي ناديده گرفتن
فنون و علوم اين رشته نيست بلكه استفاده درست از آنها در راستاي
تامين منافع انقالبي كشور است .اين دقيقا همان چيزي است كه
غربي ها از آن واهمه دارند.

»

نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد با ارسال نامه اي به شوراي امنيت خواستار توقف
سياست هاي آمريکا در حمايت از گروهک منافقين شد و تاکيد کرد :مسئوليت بين المللي
جرائم تروريستي اين گروهک ،متوجه دولت آمريکا است.به گزارش خبرگزاري تسنيم،
"غالمعلي خوشرو" در نامه اي به تاريخ  26تيرماه امسال به شوراي امنيت پيرو نامه هاي
پيشين در  13دي ماه 21 ،مهرماه و  29خرداد سال  1396توجه اين شورا را به نکات زير
جلب کرده و خواستار ثبت اين نامه به عنوان سند اين شورا شده است.در نامه نمايندگي ايران
آمده است :برخي از شخصيت هاي سياسي و همکاران دولت آمريکا همچون رودولف ويليام
لوئيس جولياني و نيوتن لروي گينگريچ در نشست  30ژوئن  9( 2018تيرماه  )97يک فرقه
تروريستي ضد ايراني حضور يافتند که به طور آشکار خشونت عليه شهروندان ايراني را ترويج
مي کرد.خوشرو تصريح کرده است :اين همکاران دولت اياالت متحده در وارد ساختن اتهامات

بي اساس و اظهارات دروغين عليه جمهوري اسالمي ايران مشارکت داشته اند.وي يادآور شده
است :سازمان مجاهدين خلق (ام کي او) يک فرقه تروريستي مشهور و مسئول مرگ بيش از
17هزار ايراني همچون نمايندگان مجلس ،مقامات عالي رتبه دولتي و نظامي ،شهروندان عادي
بي گناه و همچنين اتباع خارجي است که بارها توسط اعضاي سازمان ملل و ارگان هاي مستقل
خوشرو:
مستند شده است.نماينده ايران در سازمان ملل متحد تصريح کرده است :اين فرقه تروريست
و خشونت گرا سال ها به عنوان گروه تروريستي توسط آمريکا و ديگر دولت ها و اتحاديه هاي آمريکا مسئول
منطقه اي به دليل ارتکاب جرائم تروريستي در فهرست گروه هاي تروريستي و تحريم قرار
گرفته بودند.خوشرو با بيان اينکه حذف اين فرقه از ليست آمريکا در  2012با پرداخت پول جرائم بينالمللي
به البي هاي سياسي آمريکا انجام شد ،تاکيد کرده است :اين اقدام،
است.تنها نشان دهنده رويکرد منافقين است
استاندارد دوگانه و انتخابي دولت آمريکا در مبارزه با تروريسم
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وزير خارجه آلمان:

با تفنگ بر شقيقه با آمريکا مذاکره نميکنيم

وزير خارجه آلمان خطاب به جنگ تجاري واشنگتن
عليه اروپا تاکيد کرد :اروپا برابر آمريکا کوتاه نميآيد؛
ما همراه با تفنگ بر شقيقه مذاکره نميکنيم.به
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز« ،هايکو
ماس» وزير خارجه آلمان ديروز در اظهاراتي اعالم
کرد :اروپا در برابر تهديدات آمريکا در مناقشه تجاري
کوتاه نيامده و خواستار حل و فصل مشکالت از
طريق گفتوگو است.وزير خارجه آلمان در مصاحبه

با شبکه خبري  ARDگفت :اميدوارم که همه
مسائل از طريق اجماع حل شوند؛ اما ما نميگذاريم
که ما را تهديد کنند و کوتاه نميآييم.وي ادامه
داد :به دنبال مذاکره اي همراه با تفنگ بر شقيقه
خود نيستيم«.هايکو ماس» در ادامه افزود :مهم
است که اروپا و به خصوص آلمان و فرانسه رويکرد
واحدي را در پيش بگيرند .هيچکسي از تعرف ه هاي
جديد آمريکا مانند آنچه درصنعت خودرو به
وجود آمده سود نخواهد برد و در نهايت تمامي
طرف ها بازنده خواهند بود حتي طرف آمريکايي.
اين درحالي است که دولت آمريکا تعرفه سنگيني
را بر برخي اقالم کااليي مانند فوالد و آلومينيوم
وارداتي از اروپا يا کشورهايي از قبيل چين وضع
کرده است؛ در اين راستا اتحاديه اروپا و چين نيز
پيشتر درباره اقدامات تالفي جويانه به واشنگتن
هشدار داده بودند.

ترامپ مانند يک بچه مدرسهاي داد و قال ميکند
به گزارش خبرگزاري فارس« ،وندي شرمن» گفت :ترامپ
مانند يک بچه مدرسهاي داد و قال ميکند .به گزارش
رسانه هاي خبري ،معاون سابق وزير خارجه آمريکا
دوشنبه شب در واکنش به توئيت اخير رئيسجمهور
اين کشور درباره ايران و تهديداتي که مطرح کرده بود،
تأکيد کرد که اين توئيت بيشتر از روي ضعف «دونالد
ترامپ» منتشر شده و ايرانيها نيز قواعد بازي را به
خوبي ميدانند و تسليم نخواهند شد.وي در گفتوگو
با شبکه «ان .بي .سي» تأکيد کرد« :توئيت اخير دونالد
ترامپ نوعي تالش براي منحرف کردن اذهان بود.
رئيسجمهور اياالت متحده بر اين باور است که اگر
حرفهاي خود را بلندتر بيان کند ،بلندتر نيز شنيده
يدانيم در موارد جدي،
خواهد شد ،در صورتي که همه م 
لحني ماليمتر و آرامتر نتيجه بهتري خواهد داشت ...به
اعتقاد من رئيسجمهور اياالت متحده سعي دارد تا ايران
را تحريک کرده و وارد يک درگيري کند».سرپرست

هيئت مذاکرهکننده آمريکا در گفتوگوهاي هستهاي با
ايران با انتقاد از اظهارات اخير «مايک پمپئو» وزير خارجه
آمريکا در کتابخانه «رونالد ريگان» ،گفت« :پمپئو در
اين جمع اظهاراتي را مطرح کرد و به درخواست آزادي
ريگان متوسل شد ،آن هم درست چند روز قبل از اينکه
رئيسجمهور آمريکا اعالم کند که مجوزهاي امنيتي
منتقدانش را لغو ميکند ،بنابراين ما نميتوانيم ديگر
مدعي اين باشيم که ما الگوي آزادي هستيم».

نگراني اعضاي ناتو از رفتارهاي ترامپ

بخش سياسي خارجي
طي روزهاي اخير ،تحليلگران غربي از ابعاد مختلفي ،تنشها و
چالشهاي موجود در ميان اعضاي ناتو را مورد تحليل و ارزيابي قرار
مي دهند .اکثر اعضاي ناتو را کشورهاي اروپايي تشکيل مي دهند.
کشورهايي که به سبب موضوعاتي مانند وضع تعرفه هاي گمرکي
بر فوالد و آلومينيوم وارداتي خود و همچنين خروج ترامپ از
توافق هسته اي  ،نسبت به رفتار کاخ سفيد خشمگين هستند .با
اين حال برخي رسانه هاي غربي معتقدند که مناسبات امنيتي
اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروپا همچنان به قوت خود باقي
است .مناسباتي که در بطن پيمان آتالنتيک شمالي معنا و مفهوم
عيني تري پيدا مي کند .نگراني سران اروپايي از ديدار اخير پوتين
و ترامپ با يکديگر و احتمال بروز معامالت امنيتي ميان دو رئيس
جمهور آمريکا و روسيه موضوع ديگري است که در اين خصوص
مورد توجه قرار گرفته است" .پوليتيکو" در مطلبي به قلم "توماس
واالسک" به بررسي مناسبات موجود ميان آمريکا ،روسيه و اعضاي
اروپايي ناتو پرداخته است.
در بخشي از اين مطلب آمده است :
مقامات ناتو طي  6ماه گذشته ،فرصت زيادي را صرف برگزاري
اجالس اخير کرده بودند .با اين حال اعضاي ناتو نسبت به رفتار
رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا کماکان واهمه دارند .آنها
نسبت به اين که دستاوردها و پيشرفتهاي صورت گرفته در

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مصطفي عباسيمقدم فرزند حسينعلي به شماره شناسنامه  10165صادره از تهران
در مقطع كارشناسي رشته فيزيوتراپي صادره از دانشگاه علوم پزشكي سمنان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه علوم پزشكي سمنان واحد دانشآموختگان به نشاني سمنان
بلوار بسيج دانشگاه علوم پزشكي سمنان ارسال نمايد.
كارت هوشمند راننده به شماره  2913723متعلق به آقاي محمدعلي خادم فرزند حسن متولد  1355به شماره ملي
 6199254147مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين و برگ سبز خودرو وانت نيسان مدل  1383به رنگ آبي روغني و شماره پالك 126هـ -88ايران 68
و شماره موتور  221435و شماره شاسي  D32616مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پرايد هاچبك مدل  76به رنگ سفيد و شش ايران 623 - 65ب 67مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت پژو پارس مدل  91رنگ سفيد شش ايران 846-65ب 48مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد به رنگ سفيد روغني مدل  1379و شماره پالك ايران 967-88س 19و شماره
موتور  00176188و شماره شاسي  S141227967173متعلق به مجيد صفايي از خرمدره مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ماشين سواري امويام نوع سواري سيستم امويام تيپ SQR7201A2F-530مدل 1392به رنگ مشكي
متاليك و شماره موتور  MVM484FFFA019227و شماره شاسي  NATGCA7F6C1018887و شماره پالك
ايران 374- 28د 36و شماره ملي  3979850196مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت موتورسيكلت اصالن تيپ  CG125مشكي رنگ مدل  1385به شماره موتور  D135472و شماره تنه
 125G8502959-NBYو شماره پالك  762-51698متعلق به اينجانب عباسعلي دلپاك فرزند حيدر كد ملي
 0849366607مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري مزدا  323مدل  84رنگ مشكي به ش انتظامي ايران 928 - 38پ49
و شماره موتور  693982و شماره شاسي  40314به همراه كارت ماشين همين خودرو و بيمهنامه شخص ثالث بيمه
ايران به نام گودرز قاسمي دهچشمه به شماره ملي  0320029956نام پدر سهراب مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز كاميون يخچالدار كاويان به شماره پالك ايران 781 - 78ع 68و شماره موتور 69361271و شماره شاسي
 LGAK1061C5G110789به نام نبياله غالميفرد فرزند رجبعلي به شماره شناسنامه  11305مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني پرايد رنگ بژ متاليك به شماره پالك ايران275-21و 22و شماره موتور 01233790و شماره
شاسي  S1412284590649به نام بهزاد درخشان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني سمند  LX-EF7مدل  1392به رنگ سفيد روغني و شماره پالك ايران 737-78ي 44و
شماره موتور  147H0058565و شماره شاسي  NAACR1HS80DF563571به نام مريم محامي خاكي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب علي سلطاني مالك خودرو پژو پارس به شماره شاسي  BK132939و شماره موتور  12490228602به علت
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايرانخودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مجوز حمل سالح و مهمات شكاري به شماره اسلحه  191478از نوع ساچمهزني كاليبر  12به شماره جواز حمل
 1646980مدل كوسه ساخت تركيه به نام امين اسكندريان فرزند مصيب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد1544 .
برگ سبز خودروي سواري پژو  405به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1386و شماره موتور  12486177053و شماره
شاسي  40394484و شماره پالك ايران 279 - 65س 44به نام شهربانو محمدنژاد ميرجاني مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كارخانه و سند مالكيت خودرو (برگ سبز) و كارت خودرو بنچاق و كليه اسناد و مدارك مربوط به سواري پرايد
س مدل  1379به رنگ خاكستري نوكمدادي روشن متاليك و شماره انتظامي 221س -56ايران
تيپ صبا جيتيايك 
 59و شماره موتور  170087و شماره شاسي  S1412279645179متعلق به آقاي مهدي قجرقلعه فرزند عباسعلي به
كد ملي  2110225841به علت آتشسوزي اتومبيل مدارك سوخته و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
چون آقاي حبيباهلل كاووسينيا فرزند محمد به كد ملي  1841293903مالك كاميون كشنده مدل  1355به رنگ
طوسي روغني تيپ  2624/LS36و شماره انتظامي ايران 791 - 23ع 99و شماره شاسي 34332510517434
و شماره موتور  355g1010009183به علت فقدان سند و شناسنامه مالكيت تقاضاي صدور سند المثني نموده است.
چنانچه هر گونه ادعايي در مورد خودروي مذكور وجود دار ظرف مدت  15روز از تاريخ نشر آگهي با مدارك كافي
به دفتر فروش شركت ايرانخودرو ديزل واقع در تهران ،كيلومتر  8جاده ساوه مراجعه نمايند.
اصل برگ سبز خودرو سواري سيستم ريو تيپ الاس  1500مدل  1384به شماره انتظامي 929-27ج 57و شماره
موتور  01000014و شماره شاسي  NAS61002251101663به نام محمد غفوري فرزند علي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد1546 .
برگ سبز و برگ وكالت و برگ كمپاني سواري سمند تيپ  LXEF7CNGبه رنگ سفيد روغني مدل  1391و شماره
پالك انتظامي ايران 596 - 24ص 56و شماره موتور  14791010594و شماره شاسي NAACG1GC1CF113820
اينجانب اردالن اسدي عيديوند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) و كارت خودرو ماكسيما مدل  1385به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران -55
436ن 83و شماره موتور  VQ30611115Bو شماره شاسي  511345به مالكيت علي اردويي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليهاسنادفروشسمندمدل 1383بهرنگنقرهايمتاليكوشمارهپالكايران525- 11ب 29وشمارهشاسي82237511
و شماره موتور  32908234017مالك :عبدالمجيد نظيفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك سند كمپاني شناسنامه مالكيت وكالتهاي محضري خودرو سواري پژو  405مدل  1389به شماره
انتظامي 488د -57ايران  85و شماره موتور  12489018781و شماره شاسي NAAM01CAXAK892578
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو  405مدل  1388به شماره انتظامي 113د -43ايران  59و شماره موتور
 12487247941و شماره شاسي  NAAM01CA39E397133مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد جيتيايكساي مدل 1382به شماره انتظامي384ب -84ايران 29و شماره موتور
 00484457و شماره شاسي  S1412282950338مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندكمپانيوشناسنامهمالكيتخودرويوانتتويوتاهايلوكسدوكابينمدل 1992بهشمارهانتظامي145س-34ايران85
و شماره موتور  3Y0966501و شماره شاسي  YN860019493مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  1138667اينجانب ابراهيم شاقوزايي فرزند محمد به شماره ملي  4888687307مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند به شماره  1173446اينجانب حسين چكامه گرگيچ فرزند رئيس به شماره ملي  3620173249مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه مطب به شماره 1390/9/27-268-132028-2059-12اينجانب سارا خوبخواهي به شماره نظام پزشكي
 132028دندانپزشك عمومي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز خودروي وانت پيكان  1600مدل  1391به شماره انتظامي 895د -32ايران  95و شماره موتور
 11491001197و شماره شاسي  NAAA36AACG283980به نام رحيم بخش ريگي تمنداني مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه مالكيت) وانت سيستم پيكان تيپ 1600iبه رنگ سفيد شيري روغني مدل 1388و شماره موتور
 11487092886و شماره شاسي  NAAA36AA09G831944و شماره پالك انتظامي ايران 132 - 24د 89و به
نام مالك محمد وحدتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو پژو تاكسي شهري مدل  1391به شماره انتظامي 392-51ت 15و شماره شاسي
 NAAM11CAXCH313859و شماره موتور  124K0053823به مالكيت رضا حدادي فرزند مصطفي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  2899060متعلق به اينجانب مهدي ارامي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.

وندي شرمن:

تامين امنيت اروپا ( در ذيل پيمان ناتو ) ،در جريان ديدارهاي
دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا و والديمير
پوتين رئيس جمهور روسيه از بين برود ( يا مورد معامله قرار
گيرد )نگران هستند.
واقعيت امر اين است که تا کنون هسته دفاع متمرکز کشورهاي
غربي عضو ناتو تا حد زيادي مستحکم شده است .اگرچه مناسبات
اياالت متحده آمريکا و اروپا متعاقب موضوعاتي مانند تغييرات
اقليمي و موضوعات تجاري و خروج ترامپ از توافق هسته اي
با ايران تا حدودي متشنج شده است ،اما نبايد فراموش کرد که
دولت ترامپ به صورت تقريبي دو برابر ميزان بودجه اي که اوباما
براي هزينه حضور نظامي اياالت متحده آمريکا صرف کرده بود
را به اين مسئله اختصاص داده است .موضوعي که بسياري از
مخاطبان را شگفت زده کرده است .در حال حاضر تقريبا 1000
نيروي نظامي آمريکايي با لباسهاي يکدست در کشور لهستان
حضور دارند.
با همه اين اوصاف،رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا بارها عنوان
کرده است که وي همه اعضاي اتحاديه اروپا ( خصوصا اعضاي
اروپايي ناتو) را سرباري براي کشورش يعني آمريکا مي داند .اين
موضعي است که ترامپ به صورتي ثابت داشته است و احتمال
معامله و بحث ( با روسها ) در خصوص هزينه هاي دفاعي ناتو را
افزايش مي دهد.در اين صورت ،اروپا در وضعيتي باخت -باخت

كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  1226526متعلق به اينجانب ايوب حسيني ماراني مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  3022917متعلق به اينجانب ايوب نصيري مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره 1983840مربوط به كاميون كشنده دانگفنگ به شماره انتظامي114ع -89ايران
 13مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  2167991متعلق به اينجانب محمدعلي صبوري مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره  4152947مربوط به كاميون به شماره انتظامي 248ع -65ايران  54مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري پژو  405به رنگ نوكمدادي مدل  83و شماره انتظامي 636ج -44ايران  18و
شماره موتور  12483180777و شماره شاسي  83304794به نام تقي عبدالرحمني مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ،كارت سوخت ،بيمهنامه و كارت گارانتي و طاليي پژو پارس مدل  1396به رنگ سفيد و شماره پالك ايران
223 - 53ي 19و شماره موتور  124K1130802و شماره شاسي  NAAN01CE8HH011238مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني هيونداي توسان به رنگ سفيد مدل  2010و شماره پالك ايران 628 - 53ب 17و شماره موتور
 G6BA9738179و شماره شاسي  KMHJN81DDAU88877مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب فرضالدين كاويانپور مالك خودرو پيكان وانت به شماره بدنه  NAAA36AA0BG223248و شماره موتور
 11489046076و شماره پالك 941 - 72ط 65به علت فقدان سند كمپاني و برگ سبز خودرو تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مودر خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقهاي
شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد .بديهي است پس از مهلت
مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانبرضاحداديمالكخودروپژوتاكسيشهريبهشمارهشهرباني392- 51ت 15وشمارهبدنهNAAM11CAXCH313859
و شماره موتور 124K0053823به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده لذا چنانچه هر
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در
پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مصطفي كريمي مالك پژو  206به شماره موتور  14188061059و شماره شاسي  AJ095053به علت فقدان
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مريم ناجي مالك سمند به شماره موتور  124K1233384و شماره شاسي  JF387950به علت فقدان اسناد
فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در
مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب بهاره ابراهيمي مالك دنا به شماره شاسي  CE400744و شماره انتظامي 761م -76ايران  14به شماره موتور
 11486075379و شماره شاسي 31673168به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي
شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه
نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند خودرو هيونداي ساناتا رنگ سفيد روغني به شماره شاسي KMHJ3810DH63 76827و شماره موتور
 G4NAGU311216و شماره انتظامي 553و -55ايران  22به نام عزيزاهلل اسدي غياثوند مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب كيوان غفاري مالك وانت پيكان به شماره موتور  118P0099096و شماره شاسي  EG692575به علت فقدان
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ايرج عليپور مالك پژو پارس به شماره موتور  181B0019168و شماره شاسي  HH998454به علت فقدان
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمدهادي حسينآبادي مالك پژو  206به شماره موتور  150900036864و شماره شاسي  CJ424998به
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده
مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اميرحسين مختاري همامي مالك سمند به شماره موتور  12484248853و شماره شاسي  14547141به
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده
مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ملكتاج خرسندي مالك پژو 405به شماره موتور 12482046881و شماره شاسي 82060613به علت فقدان
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسن جيراني پسويشه مالك پژو  405به شماره موتور  12487235082و شماره شاسي  9K926809به
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده
مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ليال فيضي مالك سمند به شماره شاسي  AF834171و شماره انتظامي 418ب -92ايران  66به علت فقدان
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز و سندمالکيت خودروي سوراي پژو مدل 1386به شماره موتور 12486064888و به شماره شاسي50321753
و به شماره انتظامي ايران  923 -15ل 99متعلق به تقي نوري مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند مالکيت خودروي سواري پژو پرشيا 1379به شماره موتور 22827902844و به شماره شاسي79802228
و به شماره انتظامي ايران  318 -15و  99متعلق به اينجانب تقي نوري مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
اينجانب زهرا زارعي مالك پيكان وانت به شماره موتور  11486075379و شماره شاسي  31673168به علت فقدان
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

قرار خواهد گرفت.
دولت لهستان که در اين ميان مضطرب به نظر مي رسد ،يک
پيشنهاد جالب ارائه داده است :اينکه عالوه بر اختصاص دو درصد
هزينه هاي توليد ناخالص داخلي خود ،مبلغ  2ميليارد دالر براي
پرداخت هزينه هاي ايستادن نيروهاي آمريکايي در خاک لهستان
هزينه کند .در واقع ،آنها ميز مذاکرات را در ديدار با رئيس جمهور
اياالت متحده تغيير داده اند و پول هنگفتي صرف کرده اند تا تعهد
ترامپ را در قبال ثبات اروپا مورد آزمون قرار دهند.
از اين رو نگراني هاي موجود ميان بازيگران اروپايي در قبال ديدار
والديمر پوتين رئيس جمهور روسيه و ترامپ کامال منطقي به نظر
مي رسد .پايتخت هاي اروپايي به طور قابل توجهي در مورد امکان
کاهش فعاليت هاي نظامي اياالت متحده و احتماال تعداد نيروهاي
نظامي در اروپا نگران هستند .اقدامي که مي تواند در قالب يک
معامله ميان روساي جمهور آمريکا و روسيه صورت گيرد .نبايد
فراموش کرد که ترامپ در قبال شبه جزيره کره نيز چنين اقدامي
را صورت داده است .وي پس از نشست خود با رهبر کره شمالي
اعالم کرد که نيروهاي خود را از شبه جزيره کره خارج خواهد کرد.
بنابراين ،مشابه همين رويکرد مي تواند در جريان مذاکرات پوتين
و ترامپ در آينده رخ دهد .مسئله اي که دغدغه هاي جمعي و
امنتي سران ناتو را به طور طبيعي افزايش داده است.
منبع  :پوليتيکو

آگهي موضوع ماده  3قانون و  13آييننامه تعيين وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آراي صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان بروجرد به
شرح ذيل تكليف
پالكها و مستغالت بخش يك بروجرد
 -1پرونده كالسه  139711442500400036و راي شماره  139760325004000609مورخه 1397/04/12
به تقاضاي آقاي مهرداد برقافكن فرزند شيرزاد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان (تجاري
مسكوني) به مساحت  171/62مترمربع مجزي شده از پالك شماره  3587اصلي واقع در بخش يك شهرستان
بروجرد خروجي از مالكيت اوليه (آقاي ميرزاعلي محمدرسوليان) رسيدگي و انشاء راي گرديد.
مراتب در اجراي ماده  3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي در دو
نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقي در روزنامه كثيراالنتشار و محلي آگهي
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ
نشر اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و
امالك شهرستان بروجرد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايي ذيصالح اقدام و گواهي تقديم دادخواست تحويل
ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتي موكول به ارائه حكم نهايي ميباشد در غير اين صورت متقاضي با
ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاي مدت مذكور و يا عدم وصول اعتراض سند مالكيت
مورد تقاضا براساس مدلول راي وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه
متضرر به مراجع قضايي نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/3 :
فريدون نعمتي  -معاون مديركل و سرپرست
د ت97/4/19 :
مالف625 :
اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد
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ظريف خطاب به ترامپ :دنيا الفهاي
تندترازاين را شنيده است
وزير امور خارجه کشورمان در توئيتي به اظهارات اخير رئيسجمهور آمريکا
و وزير امور خارجه اين کشور عليه ايران پاسخ داد.به گزارش خبرگزاري مهر،
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان در صفحه توئيتر خود خطاب به
مقامات کنوني کاخ سفيد نوشت«:ما را بيخيال (نسبت به تهديدات آمريکا) تصور
کنيد! دنيا الفهاي تندتر از اين را چند ماه پيش شنيده است .ايرانيان هم ۴۰
سال است مشابه اينها را  -البته با لحن متمدنانهتري  -شنيدهاند .ما هزاران سال
است که در اينجا بودهايم و سقوط امپراطوريها را ديدهايم ،از جمله امپراطوري
خودمان که از عمر برخي کشورها طوالنيتر بود .مراقب باشيد!»

چاووش اوغلو :به هيئت آمريکايي گفتيم
از مصوباتشان عليه ايران پيروي نميکنيم
ي که به ترکيه آمده بود تا درباره
وزير خارجه ترکيه گفت :به هيئت آمريکاي 
تحريمهاي ايران مذاکره کند گفتيم به مصوبات آمريکا عليه ايران نميپيونديم.
به گزارش تسنيم  ،مولود چاووش اوغلو وزير خارجه ترکيه در گفتوگو با نشريه
ي که به ترکيه آمده بود تا درباره تحريمهاي
جمهوريت گفت :به هيئت آمريکاي 
ايران مذاکره کند گفتيم به مصوبات آمريکا عليه ايران نميپيونديم زيرا اين
مصوبات را درست نميدانيم .وي با بيان اينکه ما از ايران نفت و با شرايط مناسب
ميخريم ،گفت :شما از راه دور سخن ميگوييد اما ما از آن پيروي نميکنيم.
به آنها گفتيم که ما به اين مصوبات نميپيونديم.هفته گذشته هيئتي از آمريکا
به ترکيه رفت تا با مقامات سياسي و اقتصادي اين کشور درباره تحريمها عليه
ايران صحبت کند.پيش از اين مقامات ترکيه اعالم کرده بودند که تصميمات
آمريکا عليه ايران را اشتباه ميدانند و به آن عمل نخواهند کرد.

در اثر حفاريهاي رژيم صهيونيستي رخ داد؛

ريزش بخشي از ديوار غربي مسجد االقصي
مدير مسجد االقصي از ريزش يک تخته سنگ بزرگ در بخش غربي ديوار اين
مسجد به دنبال حفاريهاي بي وقفه رژيم صهيونيستي خبر داد[.ريزش ديوار
مسجد االقصي] نسيم آنالين« :عمر کسواني» مدير مسجد االقصي تصريح
کرد که روز دوشنبه سنگ بزرگي از زير منطقه موزه اسالمي در مجاورت
باب المغاربه و ديوار براق در بخش غربي ديوار مسجد االقصي ريزش کرد.وي
افزود :سقوط اين سنگ ناشي از حفاري هاي رژيم صهيونيستي در منطقه موزه
اسالمي است و ما قبل از اين هم نسبت به حفاري ها در زير بخش شمالي
اين منطقه هشدار داده بوديم.کسواني خاطر نشان کرد که رژيم صهيونيستي
اجازه ورود کارشناسان و مهندسان دايره اوقاف اسالمي به اين منطقه براي
تحقيق و بررسي اين مسئله را نداده است.

آگهي موضوع ماده  3قانون و  13آييننامه تعيين وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آراي صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان بروجرد به
شرح ذيل تكليف
پالكها و مستغالت بخش يك بروجرد
 -1پرونده كالسه  139711442500400035و راي شماره  139760325004000607مورخه 1397/04/12
به تقاضاي آقاي مجيد برقافكن فرزند شيرزاد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان (تجاري
مسكوني) به مساحت  171/62مترمربع مجزي شده از پالك شماره  3587اصلي واقع در بخش يك شهرستان
بروجرد خروجي از مالكيت اوليه (آقاي ميرزاعلي محمدرسوليان) رسيدگي و انشاء راي گرديد.
مراتب در اجراي ماده  3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي در دو
نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقي در روزنامه كثيراالنتشار و محلي آگهي
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ
نشر اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و
امالك شهرستان بروجرد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايي ذيصالح اقدام و گواهي تقديم دادخواست تحويل
ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتي موكول به ارائه حكم نهايي ميباشد در غير اين صورت متقاضي با
ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاي مدت مذكور و يا عدم وصول اعتراض سند مالكيت
مورد تقاضا براساس مدلول راي وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه
متضرر به مراجع قضايي نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/3 :
فريدون نعمتي  -معاون مديركل و سرپرست
د ش97/4/19 :
مالف627 :
اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

