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چالش
اولين مبتال 
به ويروس 
كرونا در دوم فوريه فوت كرد، دنيا چندان اعتنايي 
به مرگ او نكرد. او يك شهروند چيني و از اهالي 
ووهان اين كشور بود كه به فيليپين رفته بود و در 
همان جا نيز فوت كرد. مرگ او يك پيش درآمد 
ساده بود براي يك اپيدمي گس��ترده كه دولت 
چين را مجبور كرد تا نه تنها ووهان ششمين شهر 
پرجمعي��ت خ��ود را قرنطينه كند بلك��ه دامنه 
قرنطينه خود را به كل استان هوبي با 60ميليون 
سكنه آن توسعه داد. حاال پكن بعد از قريب دو ماه 
اجراي قرنطينه شديد توانسته ويروس كرونا را 
مهار كند و آرام آرام كسب وكارها به راه افتاده اند 
اما شيوع ويروس به خارج از چين باعث شده تا 
كش��ورهاي واقع در نيمكره ش��مالي زمين در 
درجات مختلف درگير اين بيماري بشوند و حتي 
كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي هم مصون 
از حمله كرونا نبوده اند. مراكز صنعتي، بازارهاي 
بورس، ورزشگاه ها، دانش��گاه ها و مراكز علمي، 
مراكز هنري و تفريحي و حت��ي مذهبي در اين 
نيمكره تحت تاثير كرونا قرار گرفته اند يا به طور 
كامل تعطيل شده اند يا اينكه فعاليت آنها ديگر 
مثل س��ابق نيس��ت. كرونا وضعيت زندگي را از 
ابتداي سال ميالدي آن قدر تغيير داده كه حرف 
بي جهت و دليلي نيست اگر اينكه گفته شود كرونا 
تصور عمومي از زندگي در جهان كنوني را تغيير 
داده و بي��ش از هر چيز، موض��وع امنيت در اين 

جهان ديگر مثل سابق نخواهد بود. 
     ويروس حيواني

اولين و جدي ترين و البته ساده ترين مسئله اي 
كه به فكر هر كسي خطور مي كند اين است كه 
ويروس كرونا از كجا پيدا شده و چه عاملي باعث 
انتقال آن به انس��ان و به هم ريختن نظم جهاني 
شده اس��ت؟ اين پرس��ش مربوط به علت ايجاد 
اين ويروس اس��ت كه مثل هر پدي��ده طبيعي 
ديگري مي تواند منش��أ طبيعي داش��ته باشد و 
در اين ميان، انگش��ت اتهام به س��مت برخي از 
حيوانات رفت چراكه كرونا متعلق به مجموع يك 
خانواده مشهور به ويروس كروناست كه ويروس 
 Severe acute(سارس، سندروم حاد تنفسي
respiratory syndrome (SARS يا مرس، 
 Middle East س��ندروم تنفس��ي خاورميانه
 respiratory syndrome coronavirus
MERS))، هم متعلق به اين خانواده هستند و 
از حيوانات به انس��ان منتقل مي شوند. ويروس 
س��ارس از نوامبر 2002 تا ژوئي��ه 2003 باعث 

بيماري 8هزارو98 فرد ش��د كه 744تن از اين 
بيماران در 17كشور مختلف بر اثر اين بيماري 
فوت كردند. مرس يك دهه بعد و در عربس��تان 
سعودي ظاهر شد و به دليل مسافرت مبتاليان 
به برخي كشورهاي ديگر هم منتقل شد. مرس 
نه تنها دس��تگاه تنفس��ي بلكه ديگر ارگان هاي 
حيات��ي را نيز م��ورد ه��دف ق��رار داد و ميزان 
كشندگي بيش��تري نسبت به س��ارس داشت 
چراكه طبق گزارش س��ازمان بهداشت جهاني، 
ميزان كش��ندگي ويروس س��ارس 9/6درصد و 

مرس 36درصد از مبتاليان بود. 
خفاش، گربه هاي ولگرد، ش��تر و م��ار از جمله 
حيوانات��ي بودند كه به عنوان منش��أ س��ارس و 
مرس معرفي ش��دند و اين سابقه باعث شد تا در 
مورد كرونا هم انگشت اتهام به سوي حيوانات به 
خصوص خفاش نشانه رود. با اين حال، دانشگاه 
كشاورزي جنوب چين به عنوان متولي تحقيق 
در زمينه شيوع كرونا در روز جمعه هفتم فوريه 
خبر از يافته هاي جديدي مي داد كه بر اساس اين 
يافته ها، حيوان ديگري را به عنوان منشأ حيواني 
كرونا معرفي مي كرد. اين حي��وان مورچه خوار 
پولك دار و كوچكي به نام پانگولين است. محققان 
چيني اين دانشگاه گفتند كه مشخصات ژنتيكي 
ويروس كرونا يا كوويد19 ب��ا ويروس هاي بدن 
پانگولين ه��ا 99درصد همپوش��اني دارد. نكته 
جال��ب توجه اين اس��ت كه پانگولي��ن از جمله 
حيوانات در حال انقراضي است كه بقاي حيات 
آن به شدت مورد حفاظت است اما فلس آن در 
طب چيني و گوشت آن در فهرست غذايي اين 
كشور قرار دارد. به اين جهت بود كه بازار خريد 
و ف��روش حيوانات و مخصوصاً ب��ازار زيرزميني 
حيواناتي نظير پانگولين در شهر ووهان به عنوان 
مركز اوليه اشاعه كرونا شناخته شد و نخستين 
قدم در مبارزه با كرونا بس��تن اين بازارها بود. با 
وجود اين، هنوز اطميناني نسبت به عامل حيواني 
به دست نيامده و در مقابل، نظريه عامل انساني با 

جديت تمام مطرح است. 
     بيوتروريسم

ژائو ليجي��ان، س��خنگوي وزارت خارجه چين، 
روز دوشنبه 17مارس از وجود داليل و مداركي 
گفت كه نشان مي دهند آژانس اطالعات مركزي 
امريكا، سيا، عامل شيوع ويروس كرونا در چين 
بوده اس��ت. او مدعي ش��د كه كوويد19 توسط 
دانش��مندان امريكايي و در س��ال2015 توليد 
شده است. او چهار روز قبل هم اتهام مشابهي به 
امريكايي ها زده بود اما آن دفعه به جاي سازمان 
سيا ارتش امريكا را متهم به شيوع ويروس كرونا 

در چين كرده ب��ود و در صفح��ه توئيتري خود 
نوشت: »امريكا يك توضيح به ما بدهكار است.« 
پيش از اين هم زمزمه هايي در مورد نقش امريكا 
در توليد ويروس كرونا و انتقال آن به چين مطرح 
بود به نحوي كه ش��بكه هاي اجتماعي در چين 
اشاره به مس��ابقات ارتش هاي جهان مي كردند 
كه دست بر قضا در ش��هر ووهان چين و در ماه 
اكتبر يا حدود دو ماه قبل از شيوع كرونا در اين 
شهر برگزار ش��د و امريكا هم با 17تيم و بيش از 
280ورزشكار و تعداد قابل توجهي از همراهان 
در اين مس��ابقات ش��ركت كرده ب��ود. روزنامه 
نيويورك تايمز در 13مارس و با مقاله اي به قلم 
استفان لي مايرس پاسخ اين مقام چيني را داد 
و سخنان ليجيان را يك »استراتژي ديپلماتيك 
تهاجمي و جنجالي جدي��د« توصيف كرد كه به 
نيت انحراف افكار عمومي از اقدامات اشتباه چين 
در هفته هاي نخست شيوع بيماري اجرا مي شود. 
رد و بدل شدن اين دس��ت ادعا ها و پاسخ ها طي 
مدت اخير ادامه داش��ته و البت��ه در اين زمينه 
نمي توان تنها با اس��تناد به نظريه توطئه توهم 
كه حاال خودش مبدل به توطئه توهم مضاعفي 
شده، احتمال بيوتروريس��م را در مورد ويروس 

كرونا رد كرد. 
در هر صورت، فرضيه بيوتروريس��م را نمي توان 
در اين زمين��ه ناديده گرفت چن��ان كه در يك 
بحث طوالني و مفصل مي توان شواهد متعددي 
بر س��ناريوهايي آورد كه امريكا متهم رديف اول 
در انجام عمليات بيوتروريس��م و اشاعه ويروس 
كرونا در چين است. يكي از اين شواهد خشنودي 
تعجب برانگيز ويلب��ر راس، وزير صنعت تجارت 
امريكا از ش��يوع كرونا در چين ب��ود كه در 30 
ژانويه و طي مصاحبه اي با شبكه فاكس بيزنس 
گفت، شيوع بيماري كرونا مي تواند تاثير مثبتي 
بر اقتصاد امريكا داشته باشد چراكه به گفته وي 
»اين امر به تسريع بازگشت شغل ها به امريكاي 
شمالي كمك خواهد كرد.« سخنان راس آنقدر 
عجيب بود كه حتي در داخل امريكا هم به شدت 
با آن مخالفت ش��د از جمله سيمون باپتيست از 
نشريه اكونوميست كه در مصاحبه اي با بي بي سي 
گفت كه اين ويروس جديد ممكن اس��ت تاثير 
منفي بر اقتصاد امريكا بگذارد زيرا »چين هنوز 
هم يك بازار كالن براي امريكاست.« تفاوت هاي 
قابل تأمل كوويد19 با س��ارس و مرس، ميزان 
شيوع سريع با نرخ پايين مرگ و مير در مقايسه 
با آن دو، پيچيدگي رفتار و مش��خصات عجيب 
كوويد19 از جمله شواهدي است كه دستكاري 
ژنتيكي آن را تقويت مي كند تا اينكه صرف يك 

جهش طبيعي ويروسي باشد و اين نكته اي است 
كه برخي از متخصصان درگير با اين ويروس هم 

آن را تأييد كرده اند. 
     جهان كرونايي

آيا ي��ك حيوان، ي��ك پانگولي��ن كوچك باعث 
انتقال كوويد19 به انسان ش��ده يا آن محصول 
آزمايش��گاه هاي عظي��م مخفيانه اي اس��ت كه 
نه تنها احتم��االً اين ويروس را تولي��د كرده اند 
بلكه برنامه هاي گس��ترده تري در زمينه جنگ 
بيولوژيك دارند. مش��كل اين است كه نمي توان 
به طور قطع و يقين پاسخ روشني به اين مسئله 
داد تا تكليف يكي از اين دو احتمال معلوم شود، 
چنان كه اگر حتي عامل حيواني هم به طور قطع 
تأييد شود باز عامل انس��اني محتمل است. اين 
مشكل باعث مي ش��ود تا عامل اشاعه كوويد19 
همواره در س��ايه باقي بماند تا بتواند در موقعي 
ديگر ب��از نظم جهان��ي را به هم بزن��د. در واقع، 
مسئله تنها اين نيس��ت كه يك ترس از عوامل 
پنهاني اشاعه اين ويروس همانند خود بيماري 
امنيت جهاني را تهديد مي كند بلكه عدم آمادگي 
اجتماعي، اقتصادي، سياس��ي و حتي اخالقي با 
شيوع اين ويروس نشان داد كه خود نظم جهاني 
تا چقدر غيرقابل اعتماد است. بازارهاي بورس در 
روز دوشنبه 10مارس چنان روز بدي را پشت سر 
گذاشتند كه بازار وال استريت مجبور شد تنفس 
15دقيقه اي اعالم كند تا كارگ��زاران اعتماد به 
نفس خود را به دست بياورند؛ تدبيري كه نتيجه 
نداد و س��قوط ش��اخص ها ادامه يافت. از سوي 
ديگر، هجوم  به مغازه ها براي تهيه اقالم خوراكي 
و بهداش��تي نمونه ديگري از ترس عمومي را در 
جوامع پيشرفته اروپايي به نمايش گذاشت كه در 
آن خبري از آرامش هميشگي به سيستم موجود 
ديده نمي شد و ترس عمومي تا آنجا پيش رفته 
كه به راحتي اصول و قواع��د اوليه اخالقي زير پا 

گذاشته مي شود. 
اين ت��رس عموم��ي تاكن��ون به اين س��طح از 
گستردگي ديده نشده بود به خصوص اينكه يك 
نوع اعتماد عمومي در زير س��ايه پيشرفت هاي 
علمي و پزشكي وجود داش��ت و گمان مي رفت 
با تكيه به اين پيشرفت ها مي توان تمدن و نظم 
جهاني را در امان نگه داشت. كنترل سريع سارس 
و مرس در يك دهه قب��ل به اين اطمينان خاطر 
دامن زد اما حاال ويروسي به ميدان آمده كه كمتر 
كشنده است ولی سرعت شيوع آن تعجب برانگيز 
است. يك فرد بريتانيايي به تنهايي باعث آلوده 
شدن چند فرانس��وي، ايتاليايي و اسپانيايي بود 
كه آنها به نوبه خود زنجيره انتقال ويروس را در 
كش��ورهاي خود ايجاد كردند. جالب اين است 
آن بريتانيايي بعد از بس��تري شدن و اتمام دوره 
بيماري بهبود يافت اما هم باعث اشاعه بيماري 
در چندين كشور اروپايي و هم مرگ چندين نفر 
ديگر ش��د. همين يك مورد نش��ان مي دهد كه 
نمي توان امنيت فردي و جمعي را در جهان امروز 
با حد و حدودي معين و مشخص به دست آورد و 
يك ويروس مي تواند به راحتي قلمروهاي علوم 
بشري را در هم بشكند و نه تنها باعث اختالل در 
نظام سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي يك كشور 
بلكه تمامي جهان شود. مي توان به جرئت گفت 
كه امنيت و نظم جهاني بعد از جنگ جهاني دوم 
به اين س��و تا اين حد تهديد نش��ده بود و از اين 
بدتر اينكه نمي توان حدس زد ويروس بعدي با 
چه مش��خصات و نامي دوباره ظاهر خواهد شد. 
در واقع، حس اعتماد و اطمين��ان به آينده نظم 
و امنيت جهاني چنان تحت تاثير كوويد19 قرار 
گرفته كه به نظر نمي رسد هيچ معاهده يا پروتكل 
بين المللي بتواند اين حس را بازگرداند و به اين 
جهت است كه بايد از مش��خصات ديگري براي 
امنيت در جهان كرونايي گفت؛ مشخصاتي كه 
به طور كلي متفاوت با مشخصات شناخته شده 

فعلي هستند. 
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پس از ناكامي 
سيدمحسنطاهري

دورنما
اح��زاب رژيم 
ن�يستي  صهيو
در تشكيل دولت در پي دو انتخابات سراسري 
در عرض يك س��ال )2019) در اين كشور، 
سومين انتخابات سراس��ري نيز دوم مارس 
س��ال 2020 برگ��زار ش��د. در دو انتخابات 
گذشته، به دليل عدم كسب آراي كافي توسط 
احزاب و تضاد ديدگاهي بين آنها تالش هاي 
پارلمان رژيم صهيونيس��تي براي تش��كيل 
دولت بي حاصل ماند. نتايج به دست آمده از 
دور سوم انتخابات كنست نشان از ادامه روند 
دو دوره گذش��ته را به نمايش گذاش��ته كه 
نتيجه اي ج��ز خس��تگي و نارضايتي عميق 
جامعه صهيونيس��تي از طوالني شدن روند 
تشكيل دولت و بالتكليفي سياسي حاكم بر 
اين رژيم را در بر ندارد.  تالش دو جناح اصلي 
رقيب يعني ليكود و آبي و سفيد براي كسب 
مقام نخست وزيري در دور س��وم هم پيروز 
قطعي نداشت تا بحران بي سابقه سياسي اين 
رژي��م براي تش��كيل دولت همچن��ان ادامه 
داشته باشد و تالش ها براي فائق آمدن بر اين 

چالش با اما و اگر هاي فراواني روبه رو باشد. 

نتاي��ج نهايي و تأييد ش��ده از س��وي كميته 
مركزي انتخابات دور سوم رژيم صهيونيستي 
نش��ان مي دهد كه ح��زب ليكود با كس��ب 
36كرس��ي، ائتالف آبي و س��فيد با كس��ب 
32كرسي و فهرست مشترك عربي با كسب 
15كرسي در رده هاي اول تا سوم قرار گرفتند.  
احزاب راست گرا به رياست نتانياهو در مجموع 
58كرسي كسب كرده اند. در نتيجه نتانياهو 
بدون حمايت احزاب ديگر قادر به تش��كيل 
دولت نخواهد بود، زيرا براي تش��كيل دولت 
نياز ب��ه ايجاد ائتالف اكثريت 61كرس��ي در 
كنست دارد كه عماًل در رسيدن به آن ناكام 
مانده اس��ت. احزاب راس��ت ميانه به رياست 
بني گانتس هم به 40 كرسي دست يافته اند. 
حزب اس��رائيل خانه ما به رياس��ت آويگدور 
ليبرمن هم هفت كرسي كسب كرده و همانند 
دو دور انتخابات قبلي در آوريل و س��پتامبر 
سال 2019، نقش تعيين كننده اي در تشكيل 
يا عدم تش��كيل دولت جديد خواهد داشت. 
حمايت هاي كلي اعراب اسرائيلي و همچنين 
آويگدور ليبرمن از بني گانتس موجب ش��د 
تا رووين ريولين رئيس رژيم صهيونيس��تي، 
رئيس ائتالف آبي و س��فيد را مأمور تشكيل 
كابينه كند. قابل ذكر است در تاريخ 71ساله 
رژيم صهيونيس��تي براي اولين بار است كه 
چنين مشكلي در تش��كيل كابينه به وجود 
آمده است. حال سؤال اين است كه تا چه حد 
احتمال موفقيت گانتس در تش��كيل كابينه 
وجود دارد، شكست وي چه مسائلي فراروي 
اين رژيم قرار خواهد داد. براي پاس��خ به اين 

سؤاالت بايد موارد زير را مدنظر داشت. 

1- به گزارش جروزالم پست، »بني گانتس« 
رئيس ائتالف سياسي آبي و سفيد از فهرست 
مشترك اعراب خواسته است تا با آنها دولت 
ائتالفي تشكيل دهد. گانتس در اين ارتباط 
از س��ه حزب از مجموع چهار حزب عربي كه 
فهرست مشترك اعراب را تشكيل مي دهند 
خواسته است تا با تشكيل يك كابينه ائتالفي 
مانع از برگزاري دور چهارم انتخابات پارلماني 
در فلسطين اش��غالي ش��وند.  از سوي ديگر 
نتانياهو براي شكستن اين بن بست به عنوان 
آخرين شانس تش��كيل دولت توسط خود، 
اميدوار است كه بتواند بخشي از آرای ائتالف 
مقابل را پس از ب��روز اختالفاتي ميان حزب 
آبي و سفيد بر سر تالش براي اتحاد با ليست 
مشترك عربي به عنوان سومين ائتالف پيروز 

انتخابات، به دست آورد. 
جبهه گيري دو تن از نمايندگان راست گراي 
 Zvi Hauser حزب آبي و سفيد به نام هاي
و Yoaz Hendel نسبت به تشكيل دولت 
در ائتالف آبي و س��فيد با ليس��ت مشترك 
عربي موجب اميدواري نتانياهو شده است، با 
اين حال به نظر مي رسد با توجه به مخالفت 
چهره هاي راست گرا و ناراضي آبي و سفيد با 

تداوم نخست وزيري نتانياهو، پياده شدن آنها 
از كشتي ائتالف ميانه روها، موفقيت نتانياهو را 

موجب نخواهد شد. 
2- آيا اسرائيل در سال 2020 آماده پذيرش 
مش��اركت واقعي اعراب در باالترين س��طح 
قدرت است؟ در طول دو دهه گذشته تغييرات 
مهمي در جامعه صهيونيستي به وجود آمده 
است. تا اواخر قرن بيس��تم، اكثريت زيادي 
از صهيونيس��ت هاي ساكن س��رزمين هاي 
اشغالي سكوالر بودند چراكه بيشتر جمعيت 
مهاجرنشين اراضي اش��غالي را مهاجراني از 
مبدأ اروپاي شرقي و مناطق تحت حكمراني 
كمونيست شوروي تشكيل مي داد در حالي 
كه اكنون وضعي��ت كاماًل دگرگون ش��ده و 
راس��ت گرايي و نژادپرس��تي بي��ش از پيش 
افزاي��ش يافته اس��ت. در س��ال 2019 يك 
نظرسنجي توسط مركز افكار و سياست هاي 
عموم��ي گوتمن در موسس��ه دموكراس��ي 
اس��رائيل نش��ان مي دهد ك��ه 50درصد از 
صهيونيست ها با حضور احزاب عربي مخالف 
هستند به طوري كه حمالت نژادپرستانه عليه 
شهروندان عرب به شدت افزايش يافته است. 
مخالفت ها به حدي است كه حتي گانتس كه 
ادعای رهبري احزاب راس��ت ميان��ه رو را در 
اراضي اشغالي دارد در س��خناني عمومي در 
مورد توافق با ليس��ت عربي اعالم مي كند كه 
»اين دولتي نيس��ت كه ما مي خواستيم« تا 
براي اقناع مخالفان خ��ود را ناچار و ناگزير به 

ائتالف با اعراب نشان دهد. 
همچنين نبايد از ياد برد كه هنوز مش��خص 
نيست حزب افراطي و راس��ت گراي ليبرمن 

آيا به چنين تالش��ي مي پيوندد؟ با توجه به 
اختالف عميق ليبرمن و ليس��ت عربي شايد 
بتوان راهكار اصلي گانتس را در سخنان ياير 
الپيد رهبر حزب Yesh Atid و نامزد دوم 
حزب آبي و سفيد مشاهده كرد كه گفته بود 
نمايندگان ليس��ت عرب بايد فقط يك بار به 
دولت پيش��نهادي گانتس رأي اعتماد دهند 
اما پس از آن هيچ نقشي در كابينه ايفا نكنند. 
اين يعني نمايندگان ليست عربي تنها براي 
خ��ارج ك��ردن نتانياه��و از دور وارد ائتالفي 
ساختگي شوند اما هيچ سهمي از پيروزي با 
داشتن 15كرسي نداش��ته باشند؛ موضوعي 
كه بعيد به نظر مي رسد رأي دهندگان عرب 

آن را بپذيرند. 
3- همزمان با اعالم اقدامات جديد بهداشتي 
در سطح عمومي به منظور مقابله با گسترش 
سريع ويروس كرونا در سرزمين هاي اشغالي، 
نتانياهو خواستار تشكيل يك دولت اضطراري 
»بدون قيد و شرط« براي مدت زمان محدود 
شد اما آيا واقعاً بحران كرونا مي تواند به صورت 
معجزه آسا، بحران سياسي در سرزمين هاي 

اشغالي را حل كند؟
پيش از برگزاري س��ومين انتخابات طي يك 
س��ال اخير، رئيس رژيم صهيونيستي از هر 
دو طرف خواس��ت در مورد تش��كيل دولت 
اكثريت به توافق برسند تا از برگزاري سومين 
انتخابات جلوگيري شود. در آن برهه گانتس 
از پذي��رش اين ام��ر خودداري ك��رد چراكه 
اميدوار بود با نزديك ش��دن به مهلت پايان 
مصونيت قضايي نتانياه��و و برگزاري دادگاه 
بررسي جرائم مالي وي و خانواده اش، شرايط 
براي پيروزي در انتخابات سوم و تشكيل دولت 
بدون ائتالف با ليكود فراهم خواهد شد. اكنون 
نيز به نظر مي رسد گانتس تمايلي به تشكيل 
چنين ائتالفي نداشته باش��د، از سويي ديگر 
پيشنهاد تشكيل ائتالف و در نتيجه طوالني تر 
ش��دن روند تش��كيل دولت اين فرصت را به 
نتانياه��و مي دهد تا به تعميق ش��كاف ميان 
ليبرمن، ليس��ت مش��ترك عربي و گانتس 
بپردازد. همچنين از بع��دي ديگر نتانياهو با 
توجه به وضعيت بحراني شيوع كرونا و انتظار 
عمومي رأي دهندگان مبني بر انجام س��ريع 
اقدامات كنترلي و پيشگيرانه از سوي دولت و 
كنار نهادن نزاع هاي سياسي، براي آنكه خود را 
چهره اي مسئوليت پذير معرفي كند، پيشنهاد 
ائتالف را به حزب رقيب ارائه كرد؛ پيشنهادي 
كه اگر گانتس آن را رد مي كرد مي توانس��ت 
تبعات منفي براي او داش��ته باشد و خوراك 
تبليغاتي را در اختيار نتانياهو قرار مي داد، لذا 
با وجود عدم تمايل واقعي گانتس به ائتالف با 
نتانياهو وي اعالم كرد كه حزب آبي و سفيد 
تحت رهبري وي »از مبارزه مش��ترك عليه 
گسترش ويروس كرونا حمايت خواهد كرد.«  
در مجموع مي توان به اين نتيجه رس��يد كه 
گانت��س حكومت وحدت مل��ي را رد خواهد 
كرد، لذا راه هاي باق��ي مانده براي برون رفت 

اين رژيم از اين بحران عبارتند از:
1- احتمال كمرنگ كنار رفت��ن نتانياهو به 
عنوان مان��ع اتحاد ليكود و ح��زب ليبرمن و 

تشكيل كابينه راست افراطي. 
2- انحالل مجدد كنس��ت و گرفتار ش��دن 
صهيونيس��ت ها در چرخه انتخابات چهارم و 

تشديد بن بست سياسي در اين رژيم. 
3- برگزاري انتخابات مستقيم نخست وزيري 
و رأي اس��رائيلي ها ب��ه دو يا س��ه كانديداي 
مش��خص، همانند روندي كه در س��ال هاي 
1999 و 2001 در اين رژيم رخ داد و افرادي 
مانند ايهود باراك و شارون بدين روش نخست 
وزير شدند كه به دليل مشكالت بعدي مجدداً 
مجبور به برگزاري انتخابات پارلماني شدند. 

امنيت جهاني زير شالق »كرونا«
هيچ چيز بعد از جنگ جهاني دوم، اين قدر امنيت را تحت تأثير قرار نداده است

 اما و اگرهاي تشكيل كابينه 
رژيم صهيونيستي

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه  قان ــک و س ــواد ی ــتور م ــه دس ــر ب نظ
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمی و 
مــاده 13 آییــن نامــه قانــون فــوق الذکــر امالکــی کــه در هیــات 
منــدرج در قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالك 
شهرســتان ســامان مــورد رســیدگی و راي آنهــا صــادر گردیــده 

ــردد: ــل آگهــی می گ ــه شــرح ذی ــوم ب جهــت اطــالع عم

–

- 455 فرعــی بنــام آقــاي نعمــت الــه اعرابــی چمعالــی فرزنــد 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس عل
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــده م ــداري ش ــع، خری 142/04  مترمرب

ــري. ــه اکب ــاي نورال ــمی آق رس

–

- 343 فرعــی بنــام آقــاي مجیــد نیکوفــر فرزنــد امیــر نســبت 
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب انبــار آهن فروشــی 
بمســاحت 645/08  مترمربــع، خریــداري شــده مــع الواســطه از 

مالکیــن رســمی  آقــاي علــی لنجانــی ســامانی.
- 343 فرعــی بنــام آقــاي هــادي نیکوفــر فرزنــد امیــر نســبت 
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب انبــار آهن فروشــی 
بمســاحت 645/08  مترمربــع ، خریــداري شــده مــع الواســطه از 

مالکیــن رســمی  آقــاي علــی لنجانــی ســامانی.

–

ــه  ــران ب ــالمی ای ــوري اس ــت جمه ــام دول ــی بن - 316 فرع

نمایندگــی وزارت ورزش و جوانــان نســبت بــه ششــدانگ یکباب 
ســاختمان بمســاحت 20655  مترمربــع ، خریــداري شــده مــع 
الواســطه از مالــک رســمی  آقــاي ابراهیــم صدیقــی ســامانی.

–

- 3  فرعــی بنــام آقــاي عبداهللا نــادري بنــی بنی فرزنــد احمدقلی 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
کشــاورزي بــا حــق الشــرب از پمپــاژ رودخانــه زاینــده رود طبــق 
قانــون توزیــع عادالنــه آبهــا بمســاحت 60109/46 متر مربــع، از 

مالکیــن رســمی پــالك فوق.
- 3 فرعــی بنــام آقــاي یعقــوب نــادري بنــی بنــی فرزنــد علــی 
اکبــر نســبت بــه یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
ــه  ــاژ رودخان ــق الشــرب از پمپ ــا ح ــن کشــاورزي ب ــه زمی قطع
ــاحت  ــا بمس ــه آبه ــع عادالن ــون توزی ــق قان ــده رود طب زاین
ــوق. ــالك ف ــمی پ ــن رس ــع ، از مالکی ــر مرب 60109/46  مت

- 3 فرعــی بنــام آقــاي حســین نــادري بنــی بنــی فرزنــد علــی 
اکبــر نســبت بــه یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
ــه  ــاژ رودخان ــق الشــرب از پمپ ــا ح ــن کشــاورزي ب ــه زمی قطع
ــاحت  ــا بمس ــه آبه ــع عادالن ــون توزی ــق قان ــده رود طب زاین
ــوق. ــالك ف ــمی پ ــن رس ــع، از مالکی ــر مرب 60109/46 مت

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــه موج ب
اراضــی و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمی ایــن آگهــی نســبت 
بــه امــالك فــوق الذکــر در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق 
روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی و در صورتی که اشــخاص 
ذینفــع بــه آراء صــادره اعتراضــی داشــته باشــند بایــد تــا دو مــاه 

ــخ الصــاق  ــن آگهــی در شــهرها و از تاری ــخ انتشــار اولی از تاری
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــتاها اعت ــی در روس آگه
ــد  ــرض بای ــد. معت امــالك ســامان تســلیم و رســید اخــذ نماین
ــه تقدیــم  ــادرت ب ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مب
ــد و گواهــی تقدیــم  ــه دادگاه عمومــی محــل نمای دادخواســت ب
ــل  ــه اداره ثبــت اســناد و امــالك ســامان تحوی دادخواســت را ب
دهــد. در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت، موکــول بــه ارائــه حکــم 
قطعــی دادگاه اســت. در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونی 
ــه  ــم دادخواســت ب ــی تقدی ــرض، گواه ــا معت ــردد ی ــل نگ واص
دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد، اداره ثبــت محــل مبــادرت 
ــت  ــند مالکی ــد و صــدور س ــت می نمای ــند مالکی ــه صــدور س ب

مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 

تاریخ انتشار نوبت اول:  سه شنبه1398/12/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/12/28
"ادارات دولتــی، نهادهــاو شــهروندان محتــرم حــوزه ثبتــی 
ــت  ــناد مالکی ــض اس ــت تعوی ــامان جه ــتان س شهرس
دفترچــه اي خــود بــه اســناد مالکیــت جدیدکاداســتري تــا 
1398/12/28بــه اداره ثبــت اســنادوامالك ســامان واقــع 
ــد.  ــه فرمایی ــات مراجع ــان مالی ــدان شــهداء ، خیاب در می
ــات  ــه خدم ــه هرگون ــه ارائ ــردد ک ــر می گ ــا متذک ضمن
ــگار  ــد ن ــی ح ــت قانون ــام مهل ــس از اتم ــی پ الکترونیک
منــدرج در مــاده 11، فقــط بــه اســناد مالکیــت تــک بــرگ 

ــن :  038-33527630                ــد ."تلف ــد ش داده خواه
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 بــه دســتور مــواد یــک و ســه  قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــر  ــوق الذک ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــمی و م رس
امالکــی کــه در هیــات منــدرج در قانــون مذکــور مســتقر 
در اداره ثبــت اســناد و امــالك شــهرکرد مــورد رســیدگی 
ــه  ــوم ب ــالع عم ــت اط ــده جه ــا صــادر گردی و راي آنه

ــردد: ــی می گ ــل آگه ــرح ذی ش

-7479 فرعــی آقــاي رامین نیکــزاد الحســینی دهکردي 
نســبت بــه یــازده حبــه و چهــارده صــدم حبــه مشــاع از 
هفتــاد و دو حبــه شــش دانــگ کــوره آجرپــزي و زمیــن 
ــداري  ــع خری ــر مرب ــاحت 62720 مت ــه مس ــه ب متصل
شــده مع الواســطه از ســید عبدالــه درخشــنده قهفرخی
- 7479 فرعــی آقــاي کامبیــز نیکــزاد الحســینی 
ــدم  ــیزده ص ــه و س ــازده حب ــه ی ــبت ب ــردي نس دهک
ــوره  ــگ ک ــه شــش دان ــاد و دو حب ــاع از هفت ــه مش حب
ــر  ــه مســاحت 62720 مت ــه ب ــن متصل ــزي و زمی آجرپ
ــه  مربــع خریــداري شــده مــع الواســطه از ســید عبدال

ــی ــنده قهفرخ درخش
ــردي  ــور دهک ــف پ ــواد یوس ــاي ج ــی آق - 7479 فرع
ــه  ــدم حب ــه ص ــاد و س ــه و هفت ــک حب ــه ی ــبت ب نس

ــه  ــک قطع ــگ ی ــه شــش دان ــاد و دو حب مشــاع از هفت
ــر  ــاحت 62720 مت ــه مس ــزي ب ــوره آجرپ ــن ک زمی
ــه  مربــع خریــداري شــده مــع الواســطه از ســید عبدال

ــنده  درخش

- 6630 فرعــی آقــاي نادرحیــدري هفشــجانی نســبت 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــه شش ب
249/55 متــر مربــع  خریــداري شــده مــع الواســطه از 

نعمــت الــه جهــان بیــن

- 1656 فرعــی خانــم عفــت قهرمــان شــهرکی 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 216 متر مربــع خریداري شــده 
ــی دوســتی شــهرکی  ــی عل ــوروز عل ــع الواســطه از ن م
-2317 فرعــی آقــاي قاســم قلــی پور شــهرکی نســبت 
بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 256/61 
متــر مربــع خریــداري شــده مــع الواســطه از علــی قلــی 

ــهرکی پور ش
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــه موج ب

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ایــن آگهــی نســبت بــه امــالك فوق الذکــر در دو نوبــت 
ــار و  ــه کثیراالنتش ــق روزنام ــه 15 روز از طری ــه فاصل ب
محلــی آگهــی و در صورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه 
ــاه  ــا دو م ــد ت ــند بای ــته باش آرا صــادره اعتراضــی داش
ــخ  ــن آگهــی در شــهرها و از تاری ــخ انتشــار اولی از تاری
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ الصــاق آگهــی در روســتاها اعت
ثبــت اســناد و امــالك شــهرکرد تســلیم و رســید اخــذ 
نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریخ تســلیم 
ــه دادگاه  ــت ب ــم دادخواس ــه تقدی ــادرت ب ــراض مب اعت
عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را 
ــن  ــد. در ای ــل ده ــت شــهرکرد تحوی ــن اداره ثب ــه ای ب
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی 
دادگاه اســت. در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت 
قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض، گــو اهــی تقدیــم 
ــد،  ــه نکن ــل را ارائ ــی مح ــه دادگاه عموم دادخواســت ب
ــت  ــند مالکی ــه صــدور س ــادرت ب ــت محــل مب اداره ثب
ــه  ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص می نمای

ــود. ــه  دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب
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