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آفتاب یزد - رضا بردستانی: یک استاد تاریخ و روابط بین الملل 
دانشــگاه در گفتگو با آفتاب یزد ضمن مهــم خواندن توافق اخیر 
مابین ایران و عربستان به میزبانی چین خاطرنشان کرد: »چینی ها 
مزد خویشــتنداری خود در مســئله ی تایوان را به نحو شایسته ای 

دریافت کردند.« 
علی بیگدلی تأکید می کنــد: »این ادعا که چینی ها، خاورمیانه را 
از چنگ آمریکایی ها بیرون آورده اند چندان درســت نیست به این 
دلیل کــه اوالً؛ چین خواهان چنین اتفاقی نیســت و ثانیاً این که 
آمریکا به آســانی از خاورمیانه پا پس نمی کشــد و این مسئله در 
نهایــت چون به تنش و چالش تبدیل خواهد شــد به طور طبیعی 
چینی هــا را در مواجهه با مســئله ای به نــام خاورمیانه، محتاط و 

منطقی باقی نگاه خواهد داشت!« 

< سرنگونی سوناک چندان سخت نیست
سوناک چندان وضعیت با ثباتی در خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ 

ندارد این را هم خودش می داند هم، هم حزبی های او! 
در مجموعه تالش هایی که ســوناک برای رهانیدن انگلســتان از 
معضــالت اقتصادی انجام داده، چنین به نظر می رســد که اگرچه 
اتحادیه ی اروپایی تصمیم گرفته چندان به مقامات لندن ســخت 
نگیرد امــا در نهایت این طرح ها نمی تواند چاره ی کار باشــد زیرا 
برگزیت به طرز غمگین کننده انگلســتان را در انزوایی سخت قرار 

داده است! 
علــی بیگدلی در این رابطه می گوید: »بارها گفته ام بازهم می گویم 
خروج انگلستان از اتحادیه ی اروپایی )برگزیت( هزینه های سنگینی 
به اقتصاد این کشــور تحمیل کــرده و روز بــه روز این هزینه ها 

سنگین تر نیز خواهد شد.« 
این استاد دانشگاه خاطرنشان می کند: »تغییر پیاپی نخست وزیران 
در انگلســتان و وضعیت پیش روی این کشــور در سال ۲۰۲۳ که 
پیش بینی می شــود اروپا و برخی از نقاط دنیــا با رکود اقتصادی 
شــدیدی مواجه شوند این وضعیت را ســخت و تلخ خواهد کرد و 
تالش ها برای رها شــدن از این وضعیت نیز چندان اثر بخش نبوده 

است.« 
اتحادیه ی اروپایی از یک سو بابت خروج انگلستان از این اتحادیه به 
نوعی خوشحال است حتی در برخی تحلیل ها این گونه گفته شده 
که مقامات بروکسل از سقوط سوناک چندان ناراضی نیز نیستند اما 
درگیری انگلســتان با مصائب اقتصادی قطعا بسیاری از کشورهای 
ایــن قاره را در کنار بحران اوکرایــن، درگیر تورم، بیکاری و فقر و 

اعتراضات اجتماعی خواهد کرد. 

< انگلستان و محافظه کاران منتظر ترامپ؟! 
تــا به این لحظــه، چهره هایی که خود را برای ریاســت جمهوری 
۲۰۲۴ آمریکا عرضه کرده اند حکایت از آن دارد که اگرچه در میان 
جمهوری خواهان همچنان مهره ی قابل اعتمادی یافت نمی شود اما 
وضعیت در انگلستان به گونه ای است که گویا این حزب و سرانش 
منتظر بازگشت ترامپ نشسته اند تا هم به وضعیت سیاست داخلی 
خود سر و سامانی بدهند و هم در اتحادیه روزنه هایی باقی بماند! 

< ترامپ یک سر و گردن باالتر از همه! 
علی بیگدلی در همیــن رابطه می گوید: »از بیــن چهره هایی که 
تاکنــون اعالم آمادگی کرده اند از جمله: نیکی هیلی، جان بولتون، 
مایک پنــس و پمپئو، باید اعتراف کنیــم دونالد ترامپ از همه ی 
 این هــا و چهر ه هــای احتمالی حزب دموکرات، یک ســر و گردن 

باالتر است.« 
وی می افزاید: »اگر موانع قانونی که احتماال دســت و پای ترامپ را 
برای بازگشت به کاخ ســفید و ریاست جمهوری مجدد در ایاالت 
متحده ی آمریــکا نادیده بگیریم این فرضیه که حزب محافظه کار 
انگلستان و چهره هایی همچون بوریس جانسون چشم انتظار ترامپ 
نشسته اند چندان به دور از واقعیت نخواهد بود ضمن آن که روسیه 
و پوتیــن نیز به دلیل روابط نزدیکی که بــا ترامپ دارند به رئیس 

جمهور شدِن ترامپ قطعاً روی خوش نشان خواهند داد.« 
این تحلیلگر مســائل بین الملــل با تایید این مســئله که در بین 
کشــورهای درگیر با آمریکا، تنها چین نتوانست رگ خواب ترامپ 
را به دســت آورد اظهار می دارد: این مســئله که شــاید بایدن و 
دموکرات هــا بــرای باقی ماندن در کاخ ســفید بــا چینی ها وارد 
»معامله ای بزرگ« بشوند چندان بعید نیست می گوید: »این معامله 

همین حاال نیز در حال انجام است.« 
علــی بیگدلی ادامه می دهــد: »آمریکایی ها بر خالف آن چه گفته 
می شود به آســانی جلوی چینی ها به اصطالح؛ »وا نخواهند داد« 
اما به دلیل درگیری در جبهه ی جنگ اوکراین و روســیه دست به 

مماشــات زده اند تا حداقل چین در جناح و جبهه ی کرملین قرار 
نگیرد! «

این استاد دانشگاه خاطرنشان می کند: »فشار بر ایران در مسئله ی 
جنگ اوکرایــن تقریباً نتیجه ی عکس داد و باعث شــد تهران به 
مسکو و پکن از همیشه نزدیک تر شود. منهای هزینه های سنگینی 
که ایرانی ها از این مســئله یعنی حمایت از مســکو در جنگ علیه 
اوکرایــن متحمل شــدند باید بپذیریم مســئله ی چیــن به طرز 

مشهودی متفاوت است.« 
بیگدلی در ادامه ی صحبت های خود به این مسئله که: »نزدیکی پکن 
به مسکو خوشایند مقامات کاخ سفید نیست« واکنش نشان داده، 
می گوید: »حتماً خوشــایند نیست که بابت نزدیک شدن چینی ها 
به کشورهای خاورمیانه که متحدان اقماری ایاالت متحده ی آمریکا 
محسوب می شوند اعتراض نمی کند و واکنش نشان نمی دهد ضمن 
آن که باید بپذیریم در این مسئله ی اخیر یعنی نزدیک شدن چین 
به خاورمیانه، »محمد بن سلمان« نقش خود را به عنوان یک رهبر 
جــوان و باهوش به خوبی ایفا کرده و از تنگناهای ایاالت متحده ی 

آمریکا به نفع خود بهره برداری کرده است! «

< واشنگتن و لندن دچار سرافکندگی سیاسی شده اند! 
تغییرات پی در پی در سپهر سیاسی انگلستان در کنار کشمکش ها 
با اتحادیه ی اروپایی از یک ســو و فقر مفرط چهره ای قابل اعتنا و 
همه فن حریف برای ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا حکایت از آن 
دارد که انگلیس و آمریکا در دورانی ســخت، پیچیده و به شــدت 
ترسناک به سر می برند با نگاهی به وضعیت سوناک در انگلستان و 
نامزدهای تا اینجا معرفی شده برای ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا 
این مسئله را به اثبات می رساند. علی بیگدلی معتقد است این نوعی 
تحقیر برای کشورهایی اســت که خود را قدرت های برتر در نظام 

بین الملل می دانند! 
علی بیگدلی به مسئله ی آشــفتگی های موجود در نظام بین الملل 
بازگشته خاطرنشان می کند: »فضای جهان در پایان جنگ سرد به 
گونه ای اســت که باید تغییراتی را در نظام بین الملل و ژئوپلیتیک 
مناطق بحرانی از جمله حوزه ی بالکان و خاورمیانه را پذیرا باشیم.« 
وی با اســتفاده از عنوان: »آشــفتگی در نظــام بین الملل« تأکید 
می کند: »هیــچ گاه فضای بین الملــل تا به این اندازه آشــفته و 

نگران کننده نبوده است.« 
بیگدلی در تشریح این مسئله به آفتاب یزد می گوید: »آمریکا اکنون 
تمام تخم مرغ های خود را در سبد جنگ اوکراین گذاشته است. از 
سویی دیگر این کشور اندک اندک وارد فضای رقابت های انتخاباتی 
 شــده و هر روز که بگذرد این مســئله یعنی جنگ اوکراین عرصه 

را بر آمریکا، اروپا و اعضای ناتو تنگ تر می کند.« 
این اســتاد دانشــگاه با تأکید بر این مســئله کــه: »وقتی ترامپ 
می گوید: من بودم روسیه به اوکراین حمله نمی کرد. یا این که من 
رئیس جمهور شوم ۲۴ساعته به این غائله پایان خواهم داد چندان 

دور از ذهن نیست حتی اگر یک »بلوف سیاسی« تلقی شود! «
بیگدلی با دست گذاشــتن بر این مسئله که آمریکا و انگلستان از 
درون تهی از چهره های تاثیر گذار و قابل اتکا شــده اند و این مسئله 
می تواند برای واشنگتن و لندن خطرناک باشد اظهار می دارد: »این 
که می بینیم دهه ها است در انگلستان و آمریکا آیزنهاور و چرچیل 
رخ نمی نمایند به این دلیل اســت که عمده ی سیاسیون طراز اول 
در این دو کشور به انتهای خط رسیده اند و باید منتظر ماند و دید 
این دو کشــور همچنان می خواهند با همین چهره های تمام شده 
و به انتها رســیده ادامه دهند یا نسلی دیگر را رو خواهند کرد اما 
قدر مســلم این که علی الحساب هم ایاالت متحده ی آمریکا و هم 
انگلستان دچار سرافکندگی سیاسی شده اند و ادامه ی این وضعیت 
می تواند برای تمام جهان خطرناک باشــد زیرا این ســردرگمی به 
صورت طبیعی به مباحث سیاست بین الملل کشانیده خواهد شد و 

کشمکش ها و رو در رویی هایی را به وجود خواهد آورد!« 

< پنجمین قربانی برگزیت کیست؛ سوناک؟! 
اخیراً تحلیل هایی مطرح می شود که مدعی است اتحادیه ی اروپایی 
از سقوط سوناک اســتقبال خواهد کرد. در این تحلیل می خوانیم: 
»بحران های کنونی در انگلیس، متاثر از برهم کنش و رقابت احزاب 
ســنتی )به صورت خــاص ۲ حزب کارگر و محافظه کار( نیســت. 
بخشــی از ماجرا ریشــه در »منازعه اروپا - انگلیس« و بخشــی 
دیگر از این بحران، ریشــه در »بحران هویت انگلیســی در دوران 
پســابرگزیت« دارد. اگر دولت سوناک به پنجمین قربانی برگزیت 
پس از دولت های دیوید کامرون، ترزا می، بوریس جانســون و لیز 
تراس تبدیل شود و مجلس عوام نیز با برگزاری انتخابات زودهنگام 
موافقت کرده و ســپس دولتی کارگری به رهبری »کی یر استامر« 
ســر کار بیاید، در اصل ماجرا تغییری رخ نمی دهد! دولت کارگری 
انگلیس نیز در بستری که در دوران پسابرگزیت در کشورشان شکل 
گرفته، قدرت تصمیم ســازی های کالن مالیاتی یا اعمال اصالحات 
اجتماعی - اقتصادی را به دلیل عدم همراهی شــهروندان انگلیسی 
از دســت خواهد داد. در آن ســوی میدان، اتحادیه اروپایی قطعا 
از آنچــه در انگلیــس رخ می دهد رضایت کامل دارد! ســران اروپا 
پس از همه پرسی سال ۲۰۱۶ میالدی که منتج به خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپایی شــد، درصدد مجازات غیراعالمی اما محسوس 
لندن هســتند. کاهش شاخصه های رفاهی و شــغلی در انگلیس، 
خلــل در روند صادرات و واردات اروپــا با انگلیس و تقویت جریان 
ملی گرایی در اسکاتلند و ایرلند شمالی )که اخیرا منجر به پیروزی 
حزب شین بث پس از ده ها سال در انتخابات پارلمانی ایرلند شد(، 
جملگی نمادهای ناتوانی لندن در مدیریت شــرایط »پسابرگزیت« 
محسوب می شــود. بوریس جانسون، نخســت وزیر اسبق انگلیس 
قبال مدعی بود کشــورش در کسوت یک »بازیگر قدرتمند« نه تنها 
بر شرایط اقتصادی پسابرگزیت مســلط خواهد شد، بلکه اتحادیه 
اروپایــی را نیز وادار به پذیرش برخی خطوط قرمز تجاری و مرزی 
در انگلیــس خواهد کرد اما اکنون این تصویر ایده آل گرایانه تبدیل 
به کابوســی واقعی شــده که در آن، لندن به متغیری وابســته به 
سیاست گذاری های مقطعی و حتی کالن اقتصادی اروپاییان تبدیل 
شــده و قدرت مانور حداقلی خود را در برابــر این رویکرد جمعی 

ازدست داده است.«
علــی بیگدلی در همین رابطه و در پاســخ به این پرســش که آیا 
جانسون، محافظه کاران انگلستان و اتحادیه ی اروپایی از آن چه در 
انتخابات ۲۰۲۴ رخ بدهد متأثر خواهند شــد یا نه؟! می گوید: »در 
کل دموکرات ها رابطه ی بهتری با اتحادیه ی اروپایی در مقایســه با 
جمهوری خواهان دارند اما در سیاست های کالن ایاالت متحده ی 
آمریکا، این فرضیه که دو قدرت در یک منطقه قابل تحمل نیست 
از بودن یک اتحادیه ی اروپایی قدرتمند چندان خشنود نیستند اما 
در فضای بین الملل اکنون چاره ای جز حمایت و همراهی ندارند!« 
این اســتاد دانشــگاه در پایان تأکید می کند: »انتخابات در آمریکا 
بســیار پیچیده و غیر قابل پیش بینی است اما این احتمال که یک 
چهره ی جمهوری خواه به کاخ ســفید برسد بسیار باال است با این 
احتمال باید گفت این فرضیه که انگلیســی ها منتظر ترامپ یا یک 
جمهوری خواِه شبیه به ترامپ نشسته اند می تواند قابل قبول باشد 
اما این که اروپایی ها خواهان انزوای کامل لندن باشــند اندکی به 
دور از ذهن اســت زیرا همچنان نمی توان از نقش تعیین کننده ی 
انگلســتان در ژئوپلیتیک اروپا و دیگر مناطق به آســانی گذشت و 

چشم پوشی کرد!«

آفتاب یزد در گفتگو با علی بیگدلی، استاد تاریخ و روابط بین الملل دانشگاه، وضعیت سیاسی در آمریکا و انگلستان را بررسی می کند

واشنگتن و لندن دچار سرافکندگی سیاسی شده اند! 
پوتین و لندن با روی کار آمدن ترامپ نفس راحتی خواهند کشید و این یعنی همچنان مسکو در تعیین ریاست جمهوری در آمریکا دارای وزن و تأثیر است!

مشــاور ســابق امنیت ملی 
آمریکا گفــت: ایران، چین، 
روسیه، کره شمالی و چندین 
کشور دیگر در حال تقویت 
روابط خــود و تهدید ما در 
حوزه های مختلف هســتند 
و مــا بیکار نشســته ایم! به 

گزارش ایسنا، به نقل از وبسایت روزنامه هیل، 
این ابراز نگرانی جان بولتون، مشــاور ســابق 
امنیــت ملی آمریکا پس از خبر عادی ســازی 
روابط ایران و عربســتان سعودی در روز جمعه 
مطرح شــد. تهران و ریاض اعالم کردند که در 
خالل این دســتاورد بزرگ که با میانجی گری 
چین صورت گرفته، سفارت خانه ها را بازگشایی 
خواهند کرد. بولتون که در دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا، مشاور امنیت ملی 
این کشــور بود، مدعی شد: این نشان می دهد 
که عربستان سعی دارد طرف روسیه و چین را 
 ازدست ندهد، زیرا در چشمان ریاض، آمریکا عزم 
و اراده کافی برای مقابله با تهدید ایران را ندارد.

وی افزود: چینی ها یک استراتژی مشخص دارند 
و از آن پیروی می کنند، اما ما در آمریکا هر روز 
از این شاخه به آن شاخه می پریم. روسیه نیز به 

چین نزدیکتر شده و مقامات 
آمریکایی هشــدار می دهند 
که پکن بــا جدیت در فکر 
به  مرگبار  تسلیحات  ارسال 

اوکراین است.
با این حال، چین کوشــیده 
تا موضعــی بی طرف در این 
جنگ داشــته باشــد. پکن اخیرا طرحی ۱۲ 
ماده ای بــرای صلح اوکراین پیشــنهاد کرد و 

خواستار آتش بس و آغاز مذاکره شد.
بولتون گفت: یکی از بزرگترین برندگان جنگ 
اوکراین، چین بوده است؛ اگر روسیه پیروز شود 
و تمامی خاک اوکراین را به دســت آورد، این 
یک پیروزی برای متحد چین خواهد بود و این 
کشور را هم تقویت می کند. او ادامه داد: اگر هم 
روسیه شکست سنگینی بخورد، باعث می شود 
وابستگی مســکو به پکن افزایش یابد. در این 

صورت باز هم چین برنده است!
او با بیان اینکه بر خالف دوران جنگ سرد، به 
نظر می رســد که امروز چین طرف قدرتمندتر 
اتحاد چین و روســیه اســت، گفت: این برای 
هیچ یک از ما خوب نیست. باید راهی پیدا کنیم 

تا روسیه را از چین دور کنیم.

فرماندهی  ســابق  معــاون 
ستاد مشترک ارتش آمریکا 
گفت که این کشور در تقابل 
مستقیم با چین بر سر جزیره 
تایوان، در موضع ضعف قرار 
دارد. به گزارش ایســنا، به 
راشــا  خبرگزاری  از  نقــل 

تودی، جک کین، معاون سابق فرماندهی ستاد 
مشــترک ارتش آمریکا گفت: تعداد کشتی ها، 
هواپیماها و موشک های دفاعی و تهاجمی چین 

در غرب اقیانوس آرام از ما بیشتر است.
بــا این حال، این ژنرال بازنشســته پیش بینی 
کرد که »احتماال چین به جای حمله مستقیم، 
ســعی کند با محاصره کامل تایوان این جزیره 
را تحت کنترل خود درآورد.« تایوان جزیره ای 
خودگردان است که چین آن را بخشی از خاک 
خود دانســته و حمله نظامی را یکی از راه های 
پس گرفتــن آن می داند. آمریــکا بزرگترین 
تامین کننده تسلیحاتی این جزیره بوده و بارها 
اعالم کرده که در صورت حمله چین به تایوان، 

به طریقی از این جزیره دفاع خواهد کرد.
کین گفت کــه چین می تواند بــدون تحمل 
هزینه های گزاف تقابل مستقیم، بدون »شلیک 

حتی یــک گلوله« به هدف 
خود دست یابد. به گفته او، 
پکن برای این کار ابتدا باید 
بر حریم هوایی و همچنین 
راه های دریایی تایوان مسلط 
شود. او گفت که آمریکا بهتر 
اســت برای پیشــگیری از 
جنگ، قدرت بازدارندگی خود در این منطقه را 
افزایش دهد. او باور دارد که واشنگتن باید تولید 
تسلیحاتی خود را افزایش داده و ارسال سالح به 

تایوان را هم دو برابر کند.
به گفته این ژنرال سابق ارتش آمریکا، یک نکته 
مهم دیگر این است که واشنگتن باید مطمئن 
شــود در صورت درگیری با چین، متحدانش 
در این منطقه - از جمله اســترالیا، ژاپن، کره 
جنوبی و فیلیپین - حامی پنتاگون خواهند بود. 
این در حالیست که هفته گذشته لی کچیانگ، 
نخست وزیر وقت چین بر عزم این کشور برای 
پس گرفتن »صلح آمیز تایــوان« تاکید کرد و 
گفت که اقداماتی قاطع برای مقابله با استقالل 
این جزیره انجام خواهد داد. او همچنین اعالم 
کــرد که بودجــه نظامی چین بــا ۷.۲ درصد 

افزایش، به ۲۳۰ میلیون دالر خواهد رسید.

سیاسی

تغییرات پی در پی در ســپهر سیاســی 
انگلستان در کنار کشمکش ها با اتحادیه ی 
اروپایی از یک ســو و فقر مفرط چهره ای 
قابل اعتنا و همه فن حریف برای ریاست 
جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا حکایت از آن دارد 
که انگلیس و آمریکا در دورانی ســخت، 
پیچیده و به شــدت ترســناک به سر 
می برند. با نگاهی به وضعیت ســوناک 
در انگلستان و نامزدهای تا اینجا معرفی 
شده برای ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا 
این مســئله را به اثبات می رساند. علی 
بیگدلی معتقد است این نوعی تحقیر برای 
را قدرت های  کشورهایی است که خود 

برتر در نظام بین الملل می دانند! 

انگلیس

اوکراین

بحران بودجه نظامی انگلیس
خطری برای دبیرکلی احتمالی

بن واالس در ناتو
وزیــر دفــاع انگلیــس از نامزدهای پســت 
دبیرکلی ناتو در پاییز است، اما نگرانی برسر 
 ســرمایه گذاری انــدک در ارتــش انگلیس 
کــه مغایر با تالش این ائتــالف نظامی برای 
افزایــش بودجه اســت، می تواند امیــد او را 
ناامید کند. به گزارش ایســنا، به نقل از دیلی 
تلگراف، »بن واالس« وزیر دفاع انگلیس یکی 
از نامزدهای جایگزینی »ینس استولتنبرگ« 
به عنوان دبیرکل ناتو در پاییز امســال است. 
گرفتن این سمت برای بریتانیا پس از برگزیت 
یــک کودتا خواهد بود و واالس گفته اســت 
که این شغل »بســیار عالی« خواهد بود. اما 
علی رغم اینکه واالس بــه خوبی مورد توجه 
قرار گرفته و همچنین رهبری لندن در اوضاع 
نگرانی های گســترده ای در  اوکراین،  جنگ 
مورد وضعیت ارتش انگلیس پس از ســال ها 

سرمایه گذاری کم وجود دارد.
یکــی از منابــع ناتــو گفت: »همــه متوجه 
صحبت هــای واالس در مــورد هزینه هــای 
دفاعی شده اند. اگر او نتوانست افزایش خوبی 
در بودجه نظامی ایجاد کند، احتماال دبیرکل 
بعدی ناتو از کشــور دیگری خواهد آمد چون 
ســایر کشــورها هزینه های دفاعی خود را به 
شکلی جدی افزایش می دهند.« انتظار می رود 
»جرمی هانــت« وزیر خزانــه داری انگلیس 
بودجه نظامی کشــورش را به ۵ میلیارد پوند 
افزایش دهد، با این حال این میزان بسیار کمتر 
از ۱۱ میلیارد پوندی است که واالس برای دو 

سال آینده و همگام با تورم می خواهد.
این نظامی ســابق آشکارا خواســتار تامین 
بودجه برای ارتش انگلیس شــده اســت. او 
خواســتار آن شــد که بودجه نظامی تا سال 
۲۰۳۰ بــا ۳ درصد تولیــد ناخالص داخلی 
برابری کند، اما بعد از کاهش شــدید ارزش 

پوند از آن عقب نشینی کرد.
در ماه ژانویه، اســکای نیوز گزارش داد که یک 
ژنرال ارشــد آمریکایی به طور خصوصی به بن 
واالس گفته بود که ارتش انگلیس دیگر به عنوان 

یک نیروی جنگی درجه یک دیده نمی شود.
کسب حمایت واشنگتن که خودش از معرفی 
یک نامزد آمریکایی برای گرفتن این ســمت 
خودداری کرده اســت، پیش نیازی برای به 
دســت آوردن این جایگاه عالی در ناتو است. 
مقامات فرانســوی هم نظرات مشابهی را در 

حاشیه نشست های ناتو بیان کرده اند.
شخصیت های ارشــد دولت انگلیس امیدی 
ندارند که بن واالس بتواند شــغل دبیرکلی 
ناتو را به دست آورد، اما می گویند که رسیدن 
به این جایگاه ارتباطی با حل و فصل مسئله 
افزایش هزینه های نظامی کشورشــان ندارد. 
آن ها انتظار دارند که دبیرکل بعدی، یک زن 
یا فردی از یک کشــور شرق اروپا باشد. وزیر 
دفاع انگلیــس در این رابطه اظهارنظر نکرده 
اما یکی از متحدان واالس می گوید او شانس 

گرفتن این سمت را باال می داند.

اوکراین: مشکل اصلی ما 
کمبود مهمات است

آلمان سریع تر عمل کند
وزیر امــور خارجه اوکراین در مصاحبه ای که 
منتشر شــد، از آلمان درخواست کرد ارسال 
مهمات به کشورش را تسریع کرده و آموزش 
دادن به خلبان های اوکراینی در زمینه کار با 
جنگنده های غربی را شــروع کند. به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دمیترو 
کولبــا، وزیر امور خارجه اوکراین در مصاحبه 
با نشریه آلمانی بیلدام زونتاگ گفت: »در حال 
حاضر مشکل شــماره یک اوکراین در تالش 
برای دفع حمله روسیه، کمبود مهمات است.«

او خاطرنشــان کرد، تولیدکننــدگان آلمانی 
تســلیحات به او در کنفرانس امنیتی مونیخ 
در ماه گذشــته میالدی گفتند، برای تحویل 
مهمات آمادگی دارند اما منتظرند که دولت 
قراردادهــا را امضا کند. کولبا بیان داشــت: 
»بنابرایــن در حــال حاضر موضــوع دولت 
مســئول تصمیم گیری در این زمینه است.« 
کولبا تصریح کرد، انتظار اینکه متحدان غربی، 
جنگنده های مورد درخواســت اوکراین را به 
زودی به این کشــور تحویل دهند، ندارد. اما 
او اظهار کرد، خلبانان اوکراینی باید با وجود 
این مــورد آموزش قرار بگیرنــد تا به مجرد 
اینکه تصمیم در این مورد گرفته شــد، آماده 
باشــند. او اظهار کرد: »اگر قرار باشد آلمان 
به خلبان های اوکراینی آموزش دهد، در این 
صورت پیامی واضح درباره مشارکت سیاسی 
خود فرســتاده است.« کولبا همچنین اظهار 
کرد، اوکراین به دفاع از شهر باخموت که در 
شش ماه گذشته محل اصلی حمالت روسیه 
بــوده، ادامه خواهد داد. او اظهار کرد: »اگر ما 
از باخموت عقب نشینی کرده بودیم، این چه 
چیزی را تغییر می داد؟ روســیه باخموت را 
می گرفت و سپس حمله خود را علیه چاسیو 
یار ادامه می داد به این ترتیب هر شهری که 
پشــت باخموت بود دچار سرنوشتی مشابه 
می شد.« او در پاسخ به این سوال که نیروهای 
اوکراینی چقدر دیگر می توانند این شــهر را 
حفظ کنند، پاسخ روشــنی نداد و آن ها را با 
کسانی مقایسه کرد که »از خانه خود در برابر 
یک »متجاوز« که سعی در کشتن شان و بردن 
همه مایملکشان دارد« دفاع می کنند. روسیه 
اقداماتــش در اوکراین را به عنوان »عملیات 
نظامی ویژه« برای مبــارزه با آنچه به عنوان 
تهدید امنیتی ناشی از روابط اوکراین با غرب 

می داند، توصیف می کند.
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۱9۳۵- موضوع مسمومیت های سریالی 
کشــور  مختلف  نقاط  در  دانش آموزان 
باید هرچه زودتر بررســی و نتیجه آن 
اعالم شود. اگر عمدی در کار است باید 

با متخلفان برخورد شود. )۱۲/۷(
وزیــر  شــنیدیم  اینکــه  از   -۲۰۲۱
ورزش بعد از ســانحه هوایی که دچار 
مصدومیت شدید شدند به هوش آمدند 
و حالشــان بهتر است خوشحال شدیم. 
اما جزئیات علت سانحه باید اعالم شود. 

)۱۲/۷(
به  اخیرا  اطالعــات  روزنامــه   -۱۱۲۵
موضوع خاصی اشــاره کرده و نوشته با 
کمبود داروهای روانپزشکی به افزایش 
این  باید  انصافا  خودکشــی می انجامد. 
هشــدارها را جدی گرفــت. نباید این 

داروهای حیاتی کمیاب شوند. 
۱۱۳۵- آیــت اهلل صدیقی گفتند با دعا 
می توان از جنگ اقتصــادی گذر کرد. 
مسلما ما همیشه دست به دعا هستیم 
و از خداوند طلب کمــک می کنیم اما 
بعد از خدا این وظیفه مســئوالن است 

که فکر چاره باشند. 
۱۱۴۳- مجــددا وزارت نیــرو در مورد 
افراد پرمصرف هشدار داده و پرمصرف ها 
را تهدید به صدور قبض های ســنگین 
کردنــد. باالخــره باید برخی کســری 

هزینه ها را جبران کنند! 
۱۲۰۵- دلیــل افزایــش ناگهانی دالر 
چه بود؟ کســری بودجه یا خروج ارز از 

کشور یا دالالن و قیمت سازی آنان؟ 
۱۲۲۱- چرا شــرکت مخابــرات طبق 
آیین نامــه 89 و تداوم پرداخت مزایای 
رفاهی بازنشستگان چندان عمل نکرده 
که باعث ناراحتی بازنشسته ها و تجمع 

آنها شده است؟ 
۱۲۳۱- یکی از اشکاالت دولت این بوده 
که فکر می کند با سیســتم دســتوری 
می توان قیمت ها را کنترل کرد درحالی 

که چنین طرحی اصال جواب نداده. 
۱۲۴9- در مــورد موضوع افزایش نرخ 
ارز جــدا از برخی اشــکاالت مدیریتی 
دخالت برخی افــراد و اختاللگران این 

بازار را هم نمی توان انکار کرد. 
۱۳۰9- چرا قیمت ارز در مرکز مبادله 
ارز و طــال هــم به قیمــت ۴۳ هزار و 
خرده ای رسیده؟ یعنی در مرکز مبادله 

هم شاهد افزایش قیمت بودیم. 
۱۳۲۱- کاهــش ارزش پول ملی درپی 
افزایش های بیشــتر قیمــت دالر یک 
است  اقتصادی  ناخوشایند  بسیار  اتفاق 
که باعث هر روز فقیرتر شــدن بسیاری 
از افــراد جامعه می شــود چون قدرت 

خریدشان را از دست می دهند. 
۱۵۴8- یــک نماینده مجلس می گوید 
برخــی از مردم حتــی نمی توانند نان 
بخرند. واقعا شنیدن این خبرها دردناک 

است و در شأن مردم ما نیست. 
۱۶۰۵- بعــد از اینکــه دالر به باالی 
۶۰ هزارتومان رســید حاال باید از دالر 
۵۶ هزارتومانی خوشــحال باشیم؟ این 

سیرنزولی است؟ 
گوشــت  واردات  مــورد  در   -۱۶۲۰
دســتگاه های  کشــور  به  بی کیفیــت 
باشند.  پاسخگو  باید  مربوطه مســئول 
چرا که این موضوع اوضاع بازار گوشت 

را بدتر می کند. 
۱۶۳۱- چه دست هایی در کار است که 
نمی گذارد بازار آرام گیرد؟ حتی حرکت 
بازار نقطه مقابل عملکرد دولت اســت. 

جریان چیست؟ 
۱۶۵۲- شــاید یــک شــوک مثبــت 
برجام  توافــق  احیای  اقتصادی مثــل 
بتواند وضعیت بازار ارز و طال و ســایر 
قیمت ها را یک ســر و سامانی بدهند. 
در غیراینصورت که بعید اســت اوضاع 

بهتر شود. 
۱8۵۷- مــن فکــر نمی کنم بــا این 
قیمت های آجیل در امسال توان خرید 
آجیل و شــیرینی داشته باشم. چیزی 

که قبال اصال فکرش هم نمی کردم! 
۱9۰۵- افزایــش قیمت هــا و تورم و 
گرانی به روابــط خانوادگی و فامیل و 
خویشــاوندان هم لطمــه زده. چراکه 
بسیاری دیگر توان پذیرایی از میهمان 
را ندارند. اوضاع برخی مردم هیچ خوب 

نیست. 
۱9۱۵- به نظر من ســتاره اقبال آقای 
مهران رجبی بر او چشمک زده که این 
همه برنامه های مختلــف را برای اجرا 
به او ســپردند. حتما اوضاع مالی خوبی 
هم پیدا کرده. مبارک باشــد ما بخیل 

نیستیم. 
پیام های مردمی در صفحات 7-4-2

روی خط آفتاب
 پیامک 93 31   355   0921

واتساپ و تلگرام   93 31   355   0921

پیام کوتاه    27  14  14  3000 

aftabeyazd.ir :نشانی سایت

بولتون: 

چین و روسیه نزدیک می شوند 
و ما بیکار نشسته ایم!

نظامی سابق آمریکا: 

چین بدون شلیک یک گلوله هم
می تواند تایوان را بگیرد


