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خروج روس ها از خرسون و استقبال 
پرشور مردم از سربازان اوکراینی

پس از آنکه وزارت دفاع روسیه اعالم کرد به طور کامل 
از شهر خرسون اوکراین عقب نشینی کرده است، شماری از 
ساکنان این شهر مهم جنوبی به استقبال سربازان اوکراینی 
رفتند. به گزارش سی.ان.بی.ســی، اعالم روسیه مبنی بر 
خروج کامل نیروهایش از خرسون، تنها مرکز استانی در 
اوکراین که از زمان آغاز جنگ دو کشور تصرف کرده بود، 
با خوشــحالی برخی در اوکراین و غرب روبرو شده و حتی 
برخی از مقامات آمریکایی را به جایی رسانده که گشایش 
مذاکرات دیپلماتیک را پیشنهاد کنند، هر چند جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که زمان چنین مذاکراتی 
باید به نظر اوکراین بستگی داشته باشد. سی.ان.بی.سی 
نوشته است، تحلیلگران هشدار می دهند، خروج روسیه از 
خرسون در جنوب اوکراین برای هر دو طرف مملو از خطر 
است. دولت اوکراین گفت که نسبت به عقب نشینی روسیه 
با تردید نگاه می کند اما ظاهرا نیروهای این کشور در عرصه 
میدانی از این فرصت برای هدف قرار دادن گروه های بزرگی 
از نیروهای روسی که آماده عقب نشینی هستند، استفاده 
می کنند. به نوشته سی.ان.بی.ســی، در حالی که روسیه 
از عقب نشینی سریع نیروهایش از خرسون خبر داده، اما 
رهبران و تحلیلگران غربی و اوکراینی انتظار داشتند که 
این عقب نشینی که شامل ده ها هزار نیرو شده، به میزان 
قابل توجهی بیشتر طول بکشد. سرگئی شویگو، وزیر دفاع 
روسیه، روز چهارشنبه دستور این عقب نشینی را در ضمن 
پیشروی نیروهای اوکراینی در این شهر صادر کرد. والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه در اواخر سپتامبر طی حکمی 
خرسون را ضمیمه خاک روسیه کرد و کرملین می گوید که 
خرسون هنوز بخشی از روسیه است. وزارت دفاع روسیه 
در بیانیه خود برای اعالم تکمیل عملیات عقب نشینی از 
خرسون اعالم کرد که تمامی نیروها و تجهیزات روسیه به 

کرانه شرقی رودخانه دنیپرو منتقل شدند.
این وزارتخانه تصریح کرد: انتقــال واحدهای نظامی 
روسیه به کرانه چپ رودخانه دنیپرو تکمیل شده است. حتی 
یک واحد از تجهیزات نظامی یا سالحهای روسیه در کرانه 
راست )غربی( رودخانه باقی نمانده است. وزارت دفاع روسیه 
در بیانیه خود تصریح کرد، همه نظامیان روسی به کرانه چپ 
این رودخانه رفتند. این بیانیه افزوده است که روسیه هیچ 
نفر یا تجهیزاتی را در طول این عقب نشینی از دست نداده 
است. مقامات اوکراینی و برخی از تحلیلگران هنوز نسبت به 
این عقب نشینی روسیه تردید دارند و هشدار می دهند که 
ممکن است نوعی تله باشد یا خطراتی مانند مین پشت سر 
آن باقی مانده باشد. مقامات منطقه ای خرسون به ساکنان 
دستور داده اند تا زمانی که آنها برای یافتن سربازان احتمالی 
باقیمانده روسیه جستجو می کنند، در  خانه بمانند. اولکسی 
دانیلوف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، به ساکنان 
خرسون هشدار داد که هنوز به خانه های خود برنگردند زیرا 
نیروهای روسی هنگام عقب نشینی، مین ها و سایر مواد 
منفجره را روی اراضی کار گذاشته اند. ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهــور اوکراین پس از ورود نیروهایش به شــهر 
خرسون در پستی در پیام رسان تلگرام گفت که خرسون 
متعلق به ما است. زلنسکی در یک بیانیه روزانه خود گفت که 
روس هایی که از خرسون عقب نشینی می کنند مقدار بسیار 
زیادی مین و مواد منفجره به ویژه در تأسیسات حیاتی بر 
جای گذاشته اند. وی ادعا کرد: واضح است که روسیه به صلح 
فکر نمی کند. یک حمله تروریستی دیگر به شهر میکوالیف 
و تخریب یک ساختمان مسکونی در آن گواه روشنی است 
که آنچه روسیه نگرانش اســت راه های رسیدن به صلح 
نیست، بلکه راه هایی برای ایجاد دردناک ترین آسیب است، 
نه به دنبال شروع مذاکرات، بلکه به دنبال پرتاب موشک یا 
پهپاد به سمت چیزی در اوکراین با هدف متضرر ساختن 
اوکراینی ها است. زلنســکی گفت به خاطر روز تاریخی 
بازگشت خرسون به خود می بالد. جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید گفت، خروج روسیه از شهر خرسون 

اوکراین یک پیروزی فوق العاده برای کی یف است.

جهان نما

فرشاد گلزاری

ترامپ در طول چهار سال 
ریاست جمهوری در یک 
اجالس آ.سه.آن شرکت 

نکرد و به همین دلیل یکی 
از نتایج حضور بایدن در این 

نشست، ارتقای مشارکت 
ایاالت متحده و آ.سه.آن به 
یک مشارکت استراتژیک 

جامع خواهد بود

بلوک بندی های سیاسی - اقتصادی 
و در پــس آن پیدایــش اتحادهای 
امنیتــی- نظامی صرفاً یــک رویداد 
بین المللی به شــمار نمی آید، چراکه 
پایه گــذاری ایــن کانتون های چند 
ضلعی در جای جای دنیا امروز نوعی 
همبستگی جغرافیایی را نمایان می کند 
که هم دالیل سیاسی دارد و هم در بطن 
آن دالیل اقتصــادی و امنیتی نهفته 
است. به عنوان مثال اتحادیه اروپا در 
ســال 1957 با امضای توافقنامه رم 
میان شش کشور اروپایی شکل گرفت 
و صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بود و آرام 
آرام با پیوستن سایر کشورهای اروپایی 
به این پیمان حاال شاهد آن هستیم که 
اتحادیه اروپای فعلی با 27 عضو در حال 
عرض اندام در نظام بین الملل است و به 
گونه ای شریک اصلی ایاالت متحده به 

حساب می آید. 
اینکه اتحادیه اروپا طی ادوار مختلف 
و با هماهنگی و همدلی کشــورهای 
اروپایی به این درجه از اهمیت و جایگاه 
رســید و از دل آن واحــد پولی یورو و 
همچنین ساختار شینگن خلق شد، 
موضوعی است که به صورت علنی نشان 
می دهد هیچ بلوک سیاسی - اقتصادی 
در همان ابتدای کار نتوانســته خود 
را به عنوان یک قطــب مهم و موثر در 
گستره عریض و طویل دنیا به همگان 
اثبات کند، بلکه بر عکس، گذر زمان 
باعث شــده تا این بلوک بندی ها آرام 
آرام جایگاه خود را پیدا کنند. در قفقاز 
و اوراسیا و همچنین در شرق آسیا هم 
بلوک بندی های زیــادی همانند ناتو 
یا اتحادیه اروپا وجــود دارد که چین 
و روســیه در آن حرف هــای زیادی 
برای گفتــن دارند که البتــه در این 
میان شرکای ایاالت متحده همانند 
کره  جنوبی، ژاپن و حتی سنگاپور هم 
در این بلوک بندی ها نفوذ خود را طی 
سال های گذشــته حفظ کرده اند. در 
این میــان یکی از بلوک هایــی که از 
1967 میالدی تاکنون توانسته نقش 
موثری در سیاست و اقتصاد بین الملل 

بازی کند، اتحادیه کشورهای جنوب 
شرق آسیا یا همان »آ.سه.آن« است. 
این بلوک 1۰ کشــوری متشــکل از 
برونئی، کامبــوج، اندونزی، الئوس، 
مالزی، میانمار، فیلیپین، ســنگاپور، 
تایلند و ویتنام اســت. اینکه چرا این 
اتحادیه ارزش باالیی دارد به وضعیت 
و تاثیر کشورهای عضو این اتحادیه در 

جهان بر می گردد. 
سنگاپور که یکی از اعضای موثر این 
اتحادیه به حساب می آید، سال های 
سال است که در کنار ژاپن رتبه نخست 
با اعتبارترین پاســپورت جهان را به 

خود اختصاص داده و باید این کشور 
را قطب مطلق الکترونیک و صادرات 
محصوالت الکترونیکی به دنیا دانست 
که بدون شــک نه تنها بــرای ایاالت 
متحده بلکه برای اروپایی ها هم ارزش 
زیادی دارد. کشور دیگر هم ویتنام است 
که همین حاال یک تنه بار مسئولیت 
تولید پوشاک جهان غرب را به دوش 
می کشــد. به گونه ای که همین حاال 
تمام برندهای معروف کیف، کفش و 
لباس های غربی تمام محصوالت خود 
را در این کشور تولید می کنند که باعث 
شده ویتنام هم به یکی از شرکای قابل 
اعتماد غرب تبدیل شود.  با این حال، 
میانمار به دنبــال کودتای نظامی در 
سال 2۰21 که منجر به برگزیده شدن 
آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح 
نوبل شد با مشــکالتی به عنوان عضو 
آ.ســه.آن روبرو است که اتفاقاً بخشی 
از نشســت اخیر ایــن اتحادیه هم به 

تحوالت این کشور مربوط است. 

میانمار، چین و آمریکا:
 دو محور نشست آ.سه.آن 

بر اســاس گزارش منتشر شده از 

سوی رویترز، رهبران آسیای جنوب 
شــرقی، اجالس سران آ.ســه.آن را 
روز جمعــه در کامبوج آغــاز کردند 
که گفته می شــود بحران سیاســی 
میانمار و رقابت آمریکا و چین بر بحث ها 
غالب باشــد. کامبوج، رئیس امسال 
انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا 
)آ.سه.آن( میزبان نشست در پنوم پن 
)پایتخت کامبوج( اســت که باید آن 
را اولین نشست حضوری این گروه از 

زمان همه گیری کرونا بدانیم. 
طبق اعالم رسانه ها، رهبران ایاالت 
متحده، چین، کره جنوبی و ژاپن نیز 
با رهبران آســه آن در پنوم پن دیدار 
خواهند کرد و با نگاهی به آینده، آسه آن 
نیاز به تقویت قوی ارزش هایی دارد که 
باعث موفقیت آن در پنج دهه گذشته 
شده است. در این میان البته هر کدام 
از سیاسیون حاضر در این نشست به 
دنبال برجسته کردن یک خط سیاسی 
مختص به خود هســتند. بــه عنوان 
مثال یون سوک یول، رئیس جمهور 
کره جنوبی در سخنانی در این جالس 
گفت که امیدوار است سازوکاری برای 
روابط ســه جانبه با چین و ژاپن فعال 

شود. این سخنان او در مورد تقابل این 
سه کشور با کره شمالی و آزمایش های 
موشکی و هسته ای آن صدق می کند؛ 
چراکه ظــرف چند هفتــه اخیر کره 
شمالی به حدی پای خود را از خط قرمز 
همســایگان فراتر گذاشته که روزی 
نیست در رسانه ها خبری از اقدامات 
پیونگ یانگ نباشــد و همسایگانش 
به آن اعتراض نکننــد. اینکه رئیس 
جمهوری کره جنوبی از نزدیک شدن 
به چین ســخن می گوید هم دلیلی 
خاصی ندارد جز تحرکات کره شمالی؛ 
چراکه سئول و توکیو به صورت کاماًل 
مشخص می دانند که عامل تحریک 
این کشــور چین اســت که ریشه در 

رقابت با آمریکا دارد. 
به نظر می رسد که در این نشست 
اظهارات دبیرکل ســازمان ملل یکی 
از مهمترین ســخنرانی ها به حساب 
می آید. آنتونیو گوترش در این نشست 
اعالم کرد که جهان در میانمار شکست 
خورده و ابراز امیدواری کرد که انجمن 
کشورهای جنوب شــرق آسیا بتواند 
این کشور عضو را برای تبعیت از طرح 
صلح خود در ســال آینده تحت فشار 

بگذارند. در این نشســت اوکراین هم 
برای خود حرف هایی داشت. با وجود 
اینکه کی یف در آ.سه.آن عضو نیست 
اما دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین 
با حضور در این نشست از کشورهای 
جنوب شرقی آســیا خواست تا تمام 
اقدامات ممکن را بــرای جلوگیری از 
»بازی های گرسنگی« روسیه بر سر 
قرارداد غالت دریای سیاه اوکراین که 
ممکن است هفته آینده منقضی شود، 
انجام دهند. اما محــور مهمتر بحث 

آمریکا و چین است. 
رویترز در این بــاره اعالم کرده که 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، فومیو 
کیشیدا، نخســت وزیر ژاپن و آنتونی 
آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، از جمله 
رهبرانی هستند که قرار است با رهبران 
اتحادیه آ.سه.آن دیدارهای جداگانه 
داشته باشند؛ در حالی لی کچیانگ، 
نخســت وزیر چین و یون سوک یول، 
رئیس جمهور کره جنوبی روز جمعه 
با رهبران آ.سه.آن دیدار کرده اند. اینکه 
چرا حضور بایدن در متن یا حاشیه این 
نشست اهمیت دارد دالیل مختلفی 
دارد. نخست اینکه ترامپ در طول چهار 
سال ریاست جمهوری در یک اجالس 
آ.سه.آن شرکت نکرد و به همین دلیل 
یکی از نتایج این ســفر بایدن ارتقای 
مشارکت ایاالت متحده و آ.سه.آن به 
یک مشارکت استراتژیک جامع خواهد 
بود. دلیل دوم هم این است که بایدن 
قرار است بر منطقه هند و اقیانوس آرام 
تمرکز کند و مقامات ارشد دولت آمریکا 
هم گفته اند که بایدن به نظم بین المللی 
مبتنی بر قوانین در دریای چین جنوبی 
اشاره خواهد کرد. مجموع این مولفه ها 
نشــان می دهد که در کامبوج تمام 
تالش ها مبتنی بر جلوگیری از برخورد 
منافع غول هــای اقتصاد و تکنولوژی 

جریان دارد. 

نشست آ.سه.آن بدون حضور میانمار برگزار شد؛ 

چاره جویی برای مهار تنش چین- آمریکا در کامبوج
محور مهم نشست آسه آن 
بحث آمریکا و چین است. 

رویترز در این باره اعالم کرده 
که جو بایدن، رئیس جمهور 

آمریکا، فومیو کیشیدا، 
نخست وزیر ژاپن و آنتونی 

آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، 
از جمله رهبرانی هستند که 
قرار است با رهبران اتحادیه 
آ.سه.آن دیدارهای جداگانه 

داشته باشند

انتخابات پارلمانی بحرین دیروز )شنبه( در حالی در 
مناطق مختلف این کشور آغاز شد که گروه های مخالف به 
ویژه شیعیان آن را تحریم کرده اند. به نوشته روزنامه اخبار 
الخلیج، انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین دیروز 
آغاز شد. طبق اعالم کمیته عالی انتخابات بحرین، ۳۳۴ 
نامزد برای تصدی ۴۰ کرسی پارلمات رقابت می کنند و 
این درحالی است که هیچ کاندیدی از اپوزیسیون در این 
انتخابات نام نویسی نکرده است. همچنین 17۳ کاندیدا 
برای تصدی پســت ۳۰ شورای شــهر در این انتخابات 
رقابت می کنند و روند رای گیری تا ساعت ۸ امشب ادامه 
خواهد داشت. این انتخابات در سایه اعتراضات مردمی 
به سیاســت های آل خلیفه و اعالم تحریم آن از ســوی 
اپوزیسیون و به ویژه شــیعیان بحرین درحال برگزاری 
اســت. مخالفان برگــزاری انتخابات از تمامــی اعضا و 
طرفداران خود خواسته اند تا در این انتخابات شرکت نکنند؛ 

چراکه آنان معتقدند کشورشان در سایه حکومت آل خلیفه 
در حال پشروی به سمت آینده ای مجهول است. پیش از 
این نیز آیت اهلل عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین 
در سخنانی در اینباره اظهار کرد: شرکت در این انتخابات به 
معنای تداوم وضعیت بدفعلی و حتی بدتر شدن آن است. 
وی گفت: مشارکت در انتخابات همچنین به معنای تداوم 

عادی سازی روابط با اسرائیل است.

برگزاری انتخابات بحرین در سایه تحریم مردمی
خبر

دادستان های ترکیه به دنبال وضع ممنوعیت سیاسی 
و چهار سال حبس برای شهردار استانبول به اتهام توهین 
به مقام های دولتی این کشــور هستند. به گزارش عرب 
نیوز، جلسه استماع دادگاه که قرار بود علیه اکرم امام اوغلو 
شهردار اســتانبول روز جمعه برگزار شود به 1۴ دسامبر 
موکول شد. دادستان های ترکیه بارها خواستار زندانی 
شدن امام اوغلو شــده اند و به دنبال 15 ماه تا چهار سال 
حبس برای او هستند. امام اوغلو یکی از اعضای حزب اصلی 
اپوزیسیون ترکیه به نام مردم جمهوری خواه بارها گفته که 
اتهامات علیه وی با هدف دور نگهداشتنش از کاندیداتوری 
انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۳ است. برخی او را رقیب 
احتمالی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی 
ترکیه می داننــد. روز جمعه زمانیکه امام اوغلو داشــت 
جمع نمازگزاران را ترک می کرد، این اتهامات علیه خود 
را محکوم کرده و گفت: این نوع از روندهای حقوقی مردم 

به ویژه نسل های جوان را دچار ناامیدی می کند. امام اوغلو 
در ســال 2۰19 به عنوان شهردار استانبول انتخاب شد. 
پیــروزی او یک ضربه تاریخی بر پیکــره حزب عدالت و 
توسعه اردوغان بود که برای 25 سال کنترل این شهر را 
برعهده داشت. حزب اردوغان خواستار ابطال نتایج این 
انتخابات در شهر 16 میلیون نفری استانبول شد و مساله 

بی نظمی را مطرح کرد.

خبر

احتمال حبس شهردار استانبول در آستانه رقابت های ریاست جمهوری

رئیس سابق رژیم صهیونیستی در 
واکنش به نتایج انتخابــات پارلمانی و 
انتظار تشکیل راست گراترین کابینه 
این رژیم، گفت، شرایط سیاسی فعلی 
خطر بزرگی برای اســرائیل است. به 
نوشــته روزنامه عبری زبان یدیعوت 
آحارونوت، روون ریولیون، رئیس سابق 
رژیم صهیونیســتی در نیویورک برای 

اولین بار از زمان بازنشســتگی اش به شــرح وضعیت 
سیاسی تل آویو پرداخت و درباره نتایج انتخابات اخیر 
و کابینه ای که بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود با 

احزاب راست گرا تشــکیل خواهد داد، 
گفت: نگران این وضعیت هستم که به 
منزله خطر بزرگی برای اسرائیل است. 
ریولین در شرح موضعگیری خود اظهار 
کرد: با وجود اینکه اسرائیلی ها نظر خود را 
در انتخابات اخیر اعالم کردند و انتخابات 
یک برنده مشخص )نتانیاهو( داشت اما 
هنوز به شدت نگران چند دسته شدن 
اسرائیلی ها در پی کابینه ای هستم که تشکیل خواهد 
شد. نتانیاهو پنج شــنبه رای موافق 6۴ تن از اعضای 

کنست از مجموع 12۰ عضو را به دست آورد.

همزمان با تشــدید یک جنجال 
دیپلماتیک بر سر مدیریت مهاجران 
نجات یافته توسط کشتی های خیریه 
در دریــای مدیترانه، نخســت وزیر 
ایتالیا فرانســه را به باد انتقاد گرفت. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی، خانم 
جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در 
کنفرانسی خبری گفت: من از واکنش 

تند و تهاجمی دولت فرانسه که از نظر من غیرقابل 
درک و غیر قابل توجیه اســت، متاثر شــدم. ایتالیا 
نمی تواند تنها کشوری باشد که مسئول مدیریت و 

رسیدگی به مهاجرانی است که تالش 
می کنند خود را به کشورهای اروپایی 
برسانند. وی با اشاره به اطالعیه اخیر 
فرانسه دال بر اینکه پاریس برنامه ها 
برای پذیــرش آوارگان و مهاجران را 
به حالت تعلیق در مــی آورد و از دیگر 
اعضــا در برنامه اتحادیــه اروپا برای 
اسکان مجدد مهاجران می خواهد تا 
برنامه های مشابهی اتخاذ کنند، گفت: وقتی صحبت 
از عمل متقابل در پویایی اروپا می شــود، یعنی یک 

چیزی در این میان درست کار نمی کند.

ریولین:

دولت راستگرای نتانیاهو خطری بزرگ برای اسرائیل است 
بر سر مدیریت مهاجران نجات یافته درگرفت؛

جنجال دیپلماتیک  میان ایتالیا و  فرانسه

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقا قربان سپهوند با استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به 
تقاضای کتبی دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است 
سند مالکیت تک برگ به شماره  ۹۸۷۰۹۰ج/۹۹ تحت پالک ۶۴۸۶ فرعی از ۲۰۹۱ 
اصلی واقع در بخش یک متعلق به وی می باشد که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده 
است با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت وی به میزان یک دانگ مشاع از شش دانگ 
طبق سند قطعی ۱۹۱5۲ مورخ ۱35۹/۰۱/۲۹ دفتر ۲۰ خرم آباد ذیل ثبت الکترونیکی  
۱۴۰۰۲۰3۲5۰۰۱۰۰۴۱۲۲ بنام قربان سپهوند ثبت و صادر شده و دفتر امالک بیش از 
این حکایتی ندارد لذا باستناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به 
این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
صید آقا نجفوند دریکوندی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد


