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– الهه پیربرناش: صبح  گروه بین الملل 
دیروز )دوشــنبه( خبرگزاری ها و شــبکه های 
تلویزیونــی از حملــه گروهــی از نظامیان به 
وزیر  نخســت  »عبــداهلل حمدوک«  اقامتگاه 
سودان و بازداشت او خبر دادند. سازمان ملل 
در بیانیه ای نسبت به رخدادهای سودان ابراز 

نگرانی کرد.
بنــا بــر گزارش هــا، حمدوک بــه مکانی 
نامعلوم منتقل شــده است.همچنین نیروهای 
نظامی ناشــناس چهار وزیر کابینه، یک عضو 
غیرنظامی شورای حاکمیتی و چندین استاندار 
و رهبران حزبی ســودان را دستگیر کرده اند. 
رویترز اعالم کرد بیشتر اعضای کابینه و شمار 
زیادی از رهبران احزاب حامی دولت دســتگیر 

شده اند.
ســودان از ســال ۲۰۱۹ و پس از سقوط 
حکومــت »عمر البشــیر« وارد یــک چرخه 
کشمکش قدرت میان نظامیان و سیاستمداران 
غیرنظامی شده اســت. مخالفان دولت نظامی، 
مقام های ارتش این کشــور را به تالش برای 
بازگرداندن ســودان به دوره عمر البشیر متهم 

می کنند.
اکنون چند وقتی است که این کشمکش ها 
میان رهبران نظامیان و غیرنظامیان ســودان 
بر سر تشــکیل »دولت نظامی و یا غیرنظامی« 
به خصوص پس از ناآرامی ه از شــرق سودان 
باال گرفته اســت و هر یک دیگری را ناکارآمد 
قلمداد کرده و عامل بحران کنونی شــرق این 

کشور می دانند.
در نهایــت عصــر دیــروز ، »عبدالفتــاح 
البرهان« رئیس شــورای حاکمیتی ســودان 
در کنفرانــس مطبوعاتی از انحالل شــورای 
حاکمیتــی، کابینه و برکناری اســتانداران و 
اعــالم حالت فوق العاده خبر داد و تأکید کرد: 
مدیران کل وزارتخانه ها و اســتان ها اداره امور 
را برعهده خواهند داشــت. نیروهای مسلح به 
تکمیل تغییرات در راســتای دموکراســی تا 
زمان تشــکیل دولت غیرنظامی منتخب ادامه 
می دهند. دولت مســتقل تا زمان انتخابات بر 
سودان حکمرانی خواهد کرد و انتخابات ژوئیه 

۲۰۲۳ برگزار خواهد شد.
شکل گیری کودتا 

به نوشــته خبرگزاری ها، اکنون افرادی با 
لباس نظامی راه های اصلی منتهی به پایتخت 
را قطع کرده اند و نیروهای نظامی به مقر رادیو 
و تلویزیون ســودان در أم درمان یورش بردند 
و تعدادی از کارکنان آن را بازداشــت کردند. 
تلویزیــون دولتی آهنگ های میهن پرســتانه 
پخــش می کند. فــرودگاه خارطوم هم اکنون 
بسته می باشد و پروازهای بین المللی به حالت 
تعلیــق درآمده اســت و اینترنت در سراســر 

سودان قطع یا مختل شده است.
خبر وقوع کودتای ســودان تنهــا دو روز 
پس از آن منتشــر می شــود کــه یک جناح 
سودانی که خواستار انتقال قدرت به حاکمیت 
غیرنظامی است، در جریان یک نشست خبری 

درباره یک »کودتای خزنده« هشدار داد.
شــنبه گذشــته، ائتالف حامی نخست وزیر 
سودان موســوم به »اعالمیه آزادی و تغییر« 
که از نیروهای غیرنظامی تشــکیل شده است، 
درباره وقوع کودتا از سوی نظامیان ارتش این 
کشور هشدار داد و اعالم کرد که بحران کنونی 

کشور به شکل »کودتای خزنده« است.
»یاسر عرمان« عضو شورای رهبری ائتالف 
سودان »اعالمیه آزادی و تغییر« که تظاهرات 
علیــه »عمر البشــیر« رئیس جمهور ســابق 
این کشور را در ســال ۲۰۱۹ به راه انداخت، 
روز شــنبه در یک نشســت خبــری در مقر 
خبرگزاری دولتی ســودان بــر حمایت مجدد 
ائتالف از »عبداهلل حمدوک« نخســت وزیر و 
دولت متبوع او تأکید کرد. این نشست خبری 
ائتالف اپوزیســیون پس از تعویق دوساعته به 

به  دلیل حمله تظاهرات کنندگان حامی ارتش 
محل خبرگزاری دولتی سودان »سونا«، برگزار 
شد. یاسر عرمان در ادامه سخنانش در نشست 
ایــن تظاهرات کننــدگان را »عناصر  خبری، 

باقی مانده رژیم البشیر« دانست.
عضو شورای رهبری ائتالف »اعالمیه آزادی 
و تغییر« گفت که »بحران کنونی )ســودان( 
در قالب کودتای خزنده ایجاد شــده است، در 
شــرایطی که معترضان بندر اصلی سودان در 
شرق کشــور را برای حدود یک ماه می باشد، 
بســته اند و صدها معترض دیگر از یک هفته 
پیش تحصن خود را در نزدیکی کاخ ریاســت 
جمهوری آغاز کرده و خواستار تشکیل »دولت 

نظامی« هستند«.
از ســوی دیگــر، ایــن هشــدار حامیان 
حمدوک در حالی داده می شــود که خارطوم 

طی روزهای اخیر شاهد تحرکات دیپلماتیک 
سریع بوده است. همزمان با این تنش ها میان 
غیرنظامی )مدنی(،  نظامی و  انتقالی  دولت های 
»جفری ویلتمن« فرستاده ویژه دولت آمریکا 
به شــاخ آفریقا روز شنبه پس از سفر مسئول 
وزارت خارجــه انگلیــس در امــور آفریقا، به 

خارطوم سفر کرد.
اعتراض به کودتا 

شــاهدان عینــی بــه رویتــرز گفتند که 
ارتش ســودان و نیروهای واکنش ســریع در 
خیابان هــای خارطــوم، پایتخت این کشــور 
مســتقر شــده اند و رفت و آمد غیرنظامیان را 

تحت کنترل دارند.
همزمان »تجمع کادرهای حرفه ای« سودان 
با تأکید بر اینکه آنچه در کشــور رخ می دهد 
یک تــالش نظامی برای قبضــه کردن قدرت 
اســت، از مردم و نیروهای انقالبی خواست که 
به خیابان ها بیایند و در برابر هرگونه »کودتای 
نظامــی« مقاومت کنند و آن ها را به بســتن 
جاده هــا و اعتصاب عمومی و عدم همکاری با 

کودتاگران دعوت کرد.
تجمــع کادرهای حرفــه ای در بیانیه دوم 
خــود تأکید کرد که اکثر اعضای هیئت دولت 
و شــورای حکومتی بازداشت شــده اند و قرار 
اســت اینترنت در سراسر ســودان قطع شود 
و از نیروهــای انقالبی و سیاســی و اصناف و 
مردمی خواست که آماده هر سناریویی باشند.

حزب سوسیالیســت ســودان نیز خواهان 
نافرمانــی مدنــی و اعتصــاب سراســری در 
پی بازداشــت های گسترده شــد. فعاالن در 
رســانه های اجتماعی هم گــزارش دادند که 
اینترنــت و خدمــات تلفن همراه در بیشــتر 
نواحی سودان قطع شده و ارتباطات در برخی 
مناطق در خارطــوم پایتخت تحت تأثیر قرار 

گرفته است.
فیلم هایی  و  فعاالن همچنیــن عکس هــا 
را پخش کردند که نشــان مــی داد معترضان 
در اعتراض به دســتگیری وزیران و مقامات، 
برخی از جاده های خارطوم را مســدود کرده 

و الستیک ماشین آتش می زنند.

نظامیان، نخست وزیر سودان را بازداشت کردند

کودتای خزنده در خارطوم

روزنامه فایننشــال تایمز خبر داد که سرویس اقدام خارجی اروپا، بازوی 
دیپلماتیک و امنیتی اتحادیه اروپا قصد دارد دفتر نمایندگی خود را در کابل 
بازگشــایی کند تا مقامات در آن مستقر شــوند و دیپلمات های کشورهای 
عضو نیز از آن اســتفاده کنند. براساس این گزارش، این اقدام به این معنی 
اســت که دیپلمات های اتحادیه اروپا حدود ۱۲ هفته پس از فرار به کابل باز 
می گردند، زیرا بروکسل به دنبال هماهنگی برای کمک رسانی و ادامه تخلیه 
شهروندان افغان است. تالش اروپایی ها برای بازگشت به کابل در حالی است 
که قدرت های جهانی در صدد دســت یابی به نحوه برخورد با رهبران جدید 
افغانســتان هستند. بروکسل اعالم کرده است که تعامل با دولت )طالبان( را 

دنبال می کند اما آنان به رسمیت شناخته نمی شوند.

بازگشت هیات نمایندگی اروپا به کابل
بعد از اینکه دیده بان حقوق بشــر ســوریه دیروز )دوشنبه( گزارش داد، 
یک فروند جنگنده رژیم صهیونیســتی به نیروهای وابسته به دولت سوریه 
و هم پیمانان آنها در اســتان قنیطره حمله کرد، رسانه های رسمی سوریه به 
نقل از منبع وزارت خارجه این کشور گزارش دادند، رژیم صهیونیستی صبح 
امروز دست به حمله جدید در منطقه جنوبی این کشور زده است. به گزارش 
ایسنا، خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( به نقل از یک منبع وزارت خارجه این 
کشــور گزارش داد، این حمله متجاوزانه و ظالمانه بعد از تکمیل آشتی ها در 
استان درعا و بازگشت امنیت و ثبات به آنجا و بسط سلطه دولت در تالشی 
ناامیدکننده از ســوی رژیم صهیونیســتی برای حمایت از ابزارها و مزدوران 

تروریست  شکست خورده اش انجام گرفت.

حمله اسرائیل به جنوب سوریه
»شوکت میرضیایف« با کسب بیش از ۸۰ درصد آرا بار دیگر در انتخابات 
ریاســت جمهوری ازبکســتان پیروز شــد. به گزارش اســپوتنیک، رئیس 
کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان دیروز )دوشنبه( از پیروزی میرضیایف 
با کســب ۸۰.۱ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در این 
کشور خبر داد. روز یکشنبه انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان برگزار شد؛ 
انتخاباتی که میرضیایف، رئیس جمهوری فعلی در آن رقیب واقعی ای پیش 
رو نمی دیــد و احتمال می رفت که او برای دومین بار برنده انتخابات شــود. 
این پیروزی دوباره در انتخابات، به شــوکت میرضیایف این امکان را می دهد 
تا در عین حفظ یک سیســتم سیاسی بســیار متمرکز، فعالیت های پیشین 

موفقیت آمیز خود را تحکیم کند.

پیروزی و ابقای رئیس جمهوری ازبکستان

پس لرزه های اخراج سفرای 10 کشور در ترکیه ادامه داد

بحران ترکیه با جنون اردوغان

به دنبال اخراج ســفرای ۱۰ کشور از سوی 
»رجب طیــب اردوغان« به دلیــل حمایت از 
»عثمان کاواال« تاجر و فعال سیاسی بازداشت 
شده در ترکیه، رســانه ها و سیاستمداران این 
کشور، اقدام رئیس جمهوری را ناشی از وضعیت 

دشوار اقتصادی و سردرگمی وی عنوان کردند.
 سیاســتمداران ترکیه با انتقاد از این اقدام 
اردوغان )اخراج ســفرای ۱۰ کشــور از آنکارا(، 

اینگونه واکنشــها را ناشــی از بحــران داخلی 
این کشــور قلمداد کردند و خواســتار اصالح 
سیاســتهای داخلــی و خارجی دولــت آنکارا 
شــدند. »کمال قلیچدار اوغلــو« رهبر »حزب 
جمهوری خواه خلــق« از احزاب مخالف حزب 
حاکم »عدالت و توســعه« دیــروز در ارتباط با 
اقدامات رئیس جمهوری کشــورش گفت که 
اردوغان بــه زودی از قدرت کنار خواهد رفت و 

همه اطرافیانش به عالوه بی عدالتی و گرانی با او 
خواهند رفت. عملی شدن تهدید شنبه گذشته 
اردوغــان رئیــس جمهوری ترکیــه در اخراج 
سفرای ۱۰ کشور از جمله آمریکا که خواستار 
آزادی عثمان کاواال، فعال مدنی زندانی در این 
کشور شــده بودند، انتقادهای متعددی را نیز 

علیه او برانگیخت.
رســانه های عربی منطقه هــم در ارتباط با 
اقدام اردوغان نوشتند که احزاب سیاسی مخالف 
رئیــس جمهوری ترکیــه از جمله رهبر حزب 
جمهوری خواه خلق، از او خواســتند تا به جای 
اخراج سفیران کشورهای غربی، مشکالت واقعی 
ترکیه به ویــژه بحران اقتصادی و کاهش ارزش 

لیر را حل کند.
به گــزارش روزنامــه زمــان، رهبر حزب 
جمهــوری خلق، همچنین با اشــاره به این که 
اقتصاد ترکیه در شرایط نابسامانی قرار دارد، از 

دولت خواست حداقل دستمزد را افزایش دهد.
او پیشــتر در توییتی نوشته بود: اردوغان با 
دستور اخراج سفیران ۱۰ کشور غربی، ترکیه را 

به سمت سقوط هدایت می کند.
او همچنین افزود: من صریحا اعالم می کنم 
که هدف او )اردوغان( دفاع از منافع ملی نیست، 
بلکه ایجاد شــرایط خودســاخته برای نابودی 

اقتصاد ترکیه است.
»احمد داوود اوغلــو« رهبر »حزب آینده« 
و نخســت وزیر سابق ترکیه نیز با انتقاد از اقدام 
اردوغان تاکید کرد که اعالم اخراج ۱۰ ســفیر 
به عنوان »عناصر نامطلوب«، ربطی به کاواال یا 

استقالل قوه قضائیه ترکیه ندارد.
داوود اغلو که زمانی از یاران نزدیک اردوغان 
بود، با اشاره به آزادی »اندرو برونسون« کشیش 
آمریکایی کــه به دنبال تماس »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا با اردوغان آزاد 

شد، گفت: چرا وقتی آن کشورها خواستار حق 
دادرسی عادالنه و بی طرفانه به کاواال می شوند، 

تالش می کنید آنها را ساکت کنید.
بی توجهی به بحران اقتصادی ترکیه

»یاووز آغیرالی اوغلو« معاون دبیرکل حزب 
مخالف »خیر« نیز با انتقاد از اقدامات اردوغان، 
از وی خواســت تا به مشکالت اقتصادی ترکیه 
بپردازد. او گفت: اردوغان در تالش اســت تا از 
مســائل سیاست خارجی به عنوان ابزاری برای 
سیاست داخلی استفاده کند تا اذهان عمومی را 
از بحران اقتصادی ناشــی از هزینه های باالی 

زندگی منحرف کند.
اردوغــان، رئیس جمهوری ترکیه شــنبه 
گذشته به وزارت خارجه کشورش دستور داد تا 
سفیران برخی کشورهای غربی از جمله ایاالت 
متحــده، آلمان و فرانســه را به عنوان »عناصر 

نامطلوب« اخراج کند.

»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری سابق آمریکا در تداوم 
اظهــارات جنجالی خود علیه مهاجــران با توهین به آنها 
خواستار از سرگیری پروژه دیوار مرزی آمریکا شد و گفت: 

آمریکا از درون در حال مردن است.
بــه گــزارش نیویورک پســت، ترامپ با بیــان اینکه 
مهاجران غیر قانونی که مشــغول عبور از مرز هســتند، 
آمریکا را مســموم می کنند، خواهان از ســرگیری پروژه 
دیوار مرزی آمریکا شــد که در دولــت جو بایدن رئیس 

جمهوری آمریکا متوقف شده است.
ترامپ مدعی شد میلیون ها نفر به صورت غیر قانونی 
وارد آمریکا می شــوند و در بسیاری از موارد از آنها سوالی 
نمی شــود. بســیاری از این افراد جنایتــکار و خطرناک 

هستند که از زندان های سایر کشورها فرار کرده اند.

وی افزود: آمریکا از درون درحال مردن اســت. اولین 
اقدام فوری باید ساخت سریع دیوار باشد. باید با مکزیک 
یک توافقنامه امضا شــود و این کشور به عنوان یک مانع 
عمل کند نه یک سکوی پرتاب برای مهاجران غیر قانونی.
پیش از این دونالد ترامــپ رئیس جمهوری آمریکا با 
انتشــار بیانیه ای اعالم کرده بود تعداد بی ســابقه ای از 
مهاجــران غیر قانونی بدون کنترل و بررســی وارد خاک 
آمریکا می شــوند و این کشور درحال تبدیل شدن به چاه 
فاضالب بشــریت است. داده های جدید نشان می دهد که 
بازداشــت مهاجران در مرز جنوبی آمریکا در سال ۲۰۲۱ 
به باالتریــن رقم خود رســیده و این موضــوع ابهامات 
زیــادی را درباره نظارت مرزی در دولت جو بایدن رئیس 

جمهوری آمریکا برانگیخته است.

»زلمی خلیل زاد« نماینده ویژه ســابق دولت آمریکا در 
امور افغانســتان با اذعان به شکست کشورش در تشکیل 
افغانستان دموکراتیک، تعامل با طالبان و توافق تدریجی 
با این گروه را بهترین گزینه دانست و گفت: قانع شده ایم 
که گروه طالبان اجازه برنامه ریزی و حمله به آمریکا را از 

سوی القاعده نمی دهد.
خلیل زاد در نخستین مصاحبه پس از استعفا از سمت 
خود به عنوان مذاکره کننده ارشــد دولت آمریکا با گروه 
طالبان، از نحوه خروج دولت جو بایدن از افغانستان انتقاد 

کرد.
وی در مصاحبه خود پس از اســتعفا با برنامه »فیس 
ِد نیشن«  شبکه ســی بی اس به مارگارت برنان که روز 
یکشنبه به وقت محلی بصورت کامل از این شبکه خبری 

آمریکایــی پخش شــد، گفت یکی از دالیلــی که دولت 
آمریکا را ترک کردم این بود که مباحث بر اساس حقایق 

و واقعیت ها و گزینه های ما  نبود.
وی در انتقادی غیر مستقیم از دولت جو بایدن رییس 
جمهــوری فعلی آمریکا اعالم کــرد توافقی که خودش با 
گروه طالبان امضا کرده و به توافق دوحه مشــهور شــده 

بود، بر اساس شرایط بود نه تاریخ و زمان.
جو بایدن پیش از این اعــالم کرده بود وی توافقی را 
به ارث بــرده که او را مجبور به خروج از افغانســتان در 
زمان مشخص کرده و یا با گزینه نامطلوب اعزام نیروهای 
بیشتر به افغانســتان مواجه ساخته اســت. اما منتقدان 
بایدن می گویند دولت او امتیازات زیادی به گروه طالبان 

داده و در مقابل امتیازات کمی گرفته است.

انتقاد خلیل زاد از شکست آمریکا در افغانستانهشدار ترامپ درباره مرگ آمریکا

ترور »جــان اف کندی« رئیس جمهوری 
مقتول آمریکا به معمایی تبدیل شــده است 
که با گذشــت حدود ۵۸ ســال از آن، هنوز 
مقامات ینگه دنیا را از انتشار کامل اسناد این 

حادثه، وحشت زده می کند.
در شــرایطی کــه قرار بود طبق دســتور 
اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق، 
اسناد ترور رئیس جمهوری دموکرات آمریکا 
در اکتبر ۲۰۲۱)آبان۱۴۰۰( منتشر شود، اما 
دولت بایدن اعالم کرد که بخشــی از مابقی 
سوابق مربوط به این ترور در ماه دسامبر)دی 
ماه( امسال و بقیه آنها در سال آینده منتشر 

خواهد شد.
جان اف کندی در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳میالدی 
مورد حمله یک مهاجم که تاکنون ناشــناس 

مانده است قرار گرفت و جان باخت.
در ســال ۱۹۹۲، کنگره آمریکا قانونی را 
تصویــب کرد که به هیاتی به ریاســت وارن 
اجازه می داد تا درباره این ترور تحقیق کند و 
تمام اسناد مربوط به آن را از همه بخش خای 
دولــت فدرال اعم از اف بی آی و ســیا جمع 

آوری کند.
ایــن قانون از ۲۶ اکتبر بــه اجرا درآمد و 
کمیتــه مربوطه بــه اداره بایگانی و اســناد 
ملی )NARA( دســتور داد مجموعه ای از 

پرونده ها را ایجاد کند که به عنوان مجموعه 
ســوابق ترور رئیس جمهــور جان اف کندی 
شــناخته می شــود و در کالج پارک مریلند 

نگهداری شوند.
قانون موســوم به »جی اف کی ریکوردز« 
خواســتار »انتقال ســریع و همــه جانبه« 
همه پرونده های جــان اف کندی به پرونده 
عمومی شــد. ۲۹ ســال بعد، هــدف کنگره 
عماًل با درخواست های آژانس های فدرال، به 
ویژه سیا که مســئول ۷۰ درصد پرونده های 

محرمانه است، خنثی شد.
وب سایت آرشیو ملی می گوید ۱۵هزار و 
۸۳۴ فایل جی اف کی که منتشــر شــده اند 
همچنان ویرایش می شــوند، اگرچه برخی از 

ویرایش ها فقط یک کلمه را شامل می شود.
کندی در حالی که ســوار بر ماشــین از 
مرکز شهر داالس عبور می کرد، در ۲۲ نوامبر 
۱۹۶۳ به ضرب گلوله کشــته شد. لی هاروی 
اســوالد، چپ گرای ۲۴ ساله، ۹۰ دقیقه بعد 
دستگیر شد اما شلیک به کندی را رد کرد و 

مدعی شد که این یک »وصله« است.
روز بعد اســوالد در تلویزیون ملی توسط 
جک روبی صاحب یک کلوب شــبانه و دارای 
ارتباطات جنایی سازمان یافته کشته شد. از 
آن زمان تاکنون، علل مرگ کندی همچنان 

محل بحث است.
طبق قانون، تمام اســناد مربوط به ترور تا 
اکتبر ۲۰۱۷ باید علنی شود. تا قبل از اکتبر 
۲۰۱۷، بیش از ۳۵ هزار ســند هنوز به طور 
کامل در دســترس عموم قــرار نگرفته بود و 
در میــان آنها، ســه هزار و ۶۰۳ ســند قابل 

دسترسی عمومی نبود.
در ســال ۲۰۱۳، رئیس و معاون آرشــیو 
ملی آمریکا در بوســتون گلوب نوشــتند که 
پس از طبقه بندی ۵ میلیون ســند توســط 
این مرکز، مجموعه ای از اســناد وجود دارد 
که ســیا هنوز از آنها محافظت می کند و باید 
منتشــر شود.آرشیو ملی در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۷ 
به انتشار اســناد باقیمانده که قباًل محرمانه 

بود، شروع کرد.
نخســتین دور این انتشــار شــامل ۴۴۱ 
پرونده از اف بی آی و سیا بود که قباًل به طور 
کامل مخفی شــده بود و هرگز در دسترس 
عموم قرار نداشــت. ســه هزار و۳۶۹ پرونده 
دیگر نیز منتشــر شــد که قباًل بخشی از آن 
مخفی شــده بود، به این معنی که قبال علنی 
شده بود اما بخشی از سوابق به دالیل امنیتی 

یا حفظ حریم خصوصی حفظ شده بود.
پرونده های منتشــر شــده در نخســتین 
نسخه شــامل ۱۷ فایل صوتی مصاحبه های 

یوری نوســنکو افســر کی جی بی دستگاه 
امنیتی شــوروی ســابق بود که ادعا می کرد 
افسر مسئول پرونده این نهاد در مورد اسوالد 
در زمان اقامت در اتحاد جماهیر شوروی بوده 

است.
نوسنکو در ژانویه ۱۹۶۴ به ایاالت متحده 

فرار کرد.
در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۷، دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در حساب توئیتری خود اعالم 
کرد کــه اجازه می دهد اســناد باقی مانده را 
منتشــر کنند. او در این باره نوشت: به شرط 
دریافت اطالعات بیشتر، من به عنوان رئیس 
جمهوری اجازه می دهم پرونده های مســدود 
شــده و طبقه بندی شده جان اف کندی باز 
شود. بیانیه او این احتمال را باز می گذارد که 

برخی از اســناد همچنان تحت قانون سوابق 
جــی اف کــی مخفی شــوند در صورتی که 
انتشــار آنها به عملیات نظامی، اجرای قانون 

یا روابط خارجی آسیب برساند.
ترامپ در ۲۶ اکتبر یادداشتی را امضا کرد 
که دستور انتشار تمام سوابق جمع آوری شده 
در بخــش پنجم  قانون جی اف کی ریکوردز 
را داد. او همچنین بــه آژانس هایی که مایل 
به تجدیدنظر در انتشار همه اطالعات موجود 
در این سوابق هســتند، تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۸ 

مهلت داد.
بر این اساس تا ۱۵ دسامبر این سال، سه 
هزار و ۵۳۹ ســند دیگر که قباًل مخفی بود، 
منتشــر شدند و در مجموع ۸۶ مورد هنوز به 

طور کامل طبقه بندی ماند.

امتناع کاخ سفید از آزادسازی اسناد ترور کندی

 فعالیت معترضان زیست محیطی 
در آستانه اجالس گالسکو

یک هفته مانده به برگزاری اجالس بین المللی آب وهوایی گالسکو، فعاالن 
محیط زیســت انگلیس در نخستین روز کاری هفته، چند نقطه از پایتخت را 

اشغال کرده و دست به برگزاری تظاهرات زدند.
معترضان که بر اســاس حکم اخیر دادگاه از برپایی چنین تظاهراتی منع 
شده اند در سه نقطه »ساوت وارک بریج«، »کنری وارف« و خیابان »لیورپول« 
که از مناطق پرتردد شــرق لندن محسوب می شــوند تجمع کرده  و خواستار 

توجه فوری دولت به بحران اقلیمی هستند.
برخــی معترضان روی کاپوت خودروها تحصن کرده و تعدادی هم وســط 
خیابان  ایستاده و پارچه نوشته هایی را در اعتراض به سیاست های دولت حمل 
می کنند. اعضای گروه موسوم به »انگلیس را عایق کنید« که از ساعت ۸ صبح 
)به وقت محلی( دست به این حرکت اعتراضی زده اند هفته پیش هشدار داده 
بودنــد که اگر دولت تا پیش از برگــزاری اجالس آب و هوایی تدابیر جدیدی 
را در راستای مقابله با بحران اقلیمی اعالم نکند دربرابر این »استبداد« آشکار 

قیام و تظاهرات خواهند کرد.
دولــت بریتانیا اخیــرا طرح جدیدی را در چارچوب انقالب صنعتی ســبز 
برای توقف انتشــار گازهای گلخانه ای تا اواسط قرن جاری ارائه داده است. در 
این طرح دولت ۴۵۰ میلیون پوند بودجه برای ارتقاء سیســتم های گرمایشی 
۳۰ هزار واحد مســکونی در این کشور در نظر گرفته است. همچنین از امروز 
)دوشــنبه( محدوده طرح تردد ترافیک برای کاهــش آلودگی هوای پایتخت 
وســیع تر شده است.  اما معترضان می گویند که این طرح با شدت چالش های 

موجود همخوانی ندارد و قطره ای در اقیانوس بشمار می رود.
»انگلیس را عایق کنید« یکی از شــاخه های گروه قیام علیه انقراض است 
که خواهان رســیدگی فوری به وضع محیط زیست هســتند. آن ها عالوه بر 
اعالم رســمی وضع اضطراری، می خواهند که دولت انگلیس از طریق تصویب 
قوانین الزام آور، افزایش روزافزون دی اکســید کربن را تا سال ۲۰۲۵میالدی 

به صفر برساند.
معترضان همچنین از دولت می خواهند که ســاختمان ها در سراســر این 
کشــور را به گونــه ای عایق بندی کند کــه منجر به کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای شود. آن ها می گویند که به تظاهرات خود تا زمانی که دولت به این 

وعده جامه عمل بپوشاند، ادامه می دهند.
دادگاه عالــی بریتانیا  دو هفته پیش با صدور حکمی به نفع شــرکت ملی 
بزرگراه های این کشــور، تجمع معترضان در بزرگراه های شهر را ممنوع اعالم 
کرد. تمرد معترضان به منزله تخلف از حکم دادگاه است و می تواند به پیگرد 
قانونی از جمله بازداشــت، جریمه یا ضبط اموال آن ها منجر شود. اما گروهی 
از معترضــان بعدا مقابل دادگاه تجمع کرده و به نشــان اعتراض حکم را پاره 

کردند.
این در حالیست که بریتانیا هفته اینده میزبان اجالس بین المللی تغییرات 
آب و هوایی در گالســکو است. این نشست با حضور سران و نمایندگان ارشد 
کشــورهای جهان برگزار خواهد شــد تا درباره راه کارهای عملی جلوگیری از 

گرمایش زمین، بحث و تبادل نظر کنند.

ویژه

ناامیدی قطر از خرید پهپادهای مدرن آمریکا
روزنامه وال اســتریت ژورنال گزارش داد که قطر از اقدام دولت جو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا در تعلل در رســیدگی به تقاضــای خرید پهپادهای 

پیشرفته از آمریکا ابراز ناامیدی کرده است.
براســاس این گزارش ،  دولت قطر رســما درخواســت خرید چهار پهپاد 

MQ_B۹ را از آمریکا داده است.
مقامات قطری می گوینــد قصد دارند از این پهپادها در عملیات نظارت بر 
تاسیسات گاز طبیعی و رصد فعالیت تروریست ها در منطقه استفاده می کند.

یک مقام قطری به روزنامه وال استریت ژورنال گفت: این ناامیدی از طرف 
کشــور ما به دلیل این است که اشــاره واضحی به این موضوع نشده که علت 
تاخیر در رســیدگی به درخواست ما چیســت. عملیات اخیر تخلیه نیروها در 
افغانســتان ثابت کرد که قطر همیشه آماده حمایت از متحدان خود با هدف 

تامین ثبات و امنیت منطقه است.
قطــر متحد کلیــدی آمریکا در عملیات خــروج نیروهای این کشــور از 
افغانســتان بوده و میزبان هزاران مهاجر است و نقش میانجی را در مذاکرات 

با طالبان دارد.
به نوشــته وال اســتریت ژورنال مقامات آمریکایی و قطــری گفته اند که 
پهپادهــا که حــدود ۶۰۰ میلیون دالر ارزش دارند قطــر را از نظر دفاعی در 

منطقه قوی تر خواهد کرد.
براساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، قطر بعد از عربستان، دومین خریدار 
بزرگ تجهیزات نظامی آمریکا در برنامه فروش نظامی خارجی این کشور است.
آمریکا امیدوار اســت با وجود خــارج کردن نیروهایش از افغانســتان به 
بهانــه جلوگیری از نفوذ چیــن، نفوذ خود را در منطقــه خلیج فارس حفظ 
 کنــد. قطر با درخواســت چین برای همــکاری نزدیک تر در ســال ۲۰۱۸

مخالفت کرد.

استراتژیک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۱۵۰۶ و ۱۴۰۰۶۰۳۰۷۲۷۱۰۰۱۵۰۸ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد مقدسی فرزند سید یعقوب 
در ششــدانگ یک باب خانه قسمتی از پالک ۱۴۸ اصلی بخش ۹ مشهد )۲۶۲/۶۲ مترمربع آن بصورت 
عرصه و اعیان خریداری از مالک رسمی جواد دبیری قرقی و مقدار ۱۰۱ مترمربع اعیان که عرصه موقوفه 
میرزا ابوصالح رضوی و اعیان متعلق به خود متقاضی اســت جمعا به مساحت ۳۶۳/۶۲ مترمربع متشکل 
یک باب منزل را می دهند( واقع در کشــمیری ۱۲ پالک ۱۰۳ محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
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بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 5 مشهد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی ... چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 

وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. 
۲۱۳ فرعی از ۵۰ اصلی واقع در قریه ذوات غرب بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک 
چالوس مربوط به ســعید اوسطی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به 
مساحت ۲۷۹/۷۲ مربع خریداری مع الواسطه از علی نقی سام دلیری  مالکیت رسمی .
لــذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی ماده  ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از 
طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده، اعتراض 
داشــته باشند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی است برابر ماده  ۱۳ آیین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 
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