
هزینه های سنگین آمریکا در اوکراین

قمار بایدن پشت دست زلنسکی

بایدن  جو  دولت  درحالیکه   - بین الملل  گروه 
حمایت نظامی و اقتصادی از کی یف را در اولویت 
سیاست خارجی خود قرار داده و قول داده است 
که به طور نامحدود به این کمک ها ادامه دهد اما 
این کمک ها از نظر سیاسی برای بایدن و حزبش 

هزینه های فراوانی داشته است.
به گزارش اسپوتنیک، بایدن و حزب دموکرات 
از ماه ها پیش به موضوع اوکراین ورود کرده اند و 
ده ها میلیارد دالر تسلیحات، کمک اقتصادی به 
عالوه انواع پشتیبانی های اطالعاتی و کمک های 
اوکراین  اختیار  در  را  عملیاتی  برنامه ریزی 
گذاشته اند اما کمک های آمریکا از نظر سیاسی 
برای بایدن و حزبش چه هزینه ای داشته و آیا این 

کمک ها پایدار است؟
آمریکا در اوکراین چقدر هزینه کرده است؟

آمریکا بیش از ۶۰ میلیارد دالر کمک نظامی و 

مالی به اوکراین کرده است اما ۶۰ میلیارد دالر در 
آمریکا چقدر است؟ به عنوان مثال صنعت ضبط 
صوت آمریکا در سال ۲۰۲۱ پانزده میلیارد دالر و 
کل صنعت تولید فیلم و ویدئو در همان سال ۲۵.۱ 

میلیارد دالر درآمد داشته است.
 Global( به گفته سازمان مردمی غیرانتفاعی
Giving( پایان دادن به بی خانمانی در آمریکا 
عبارت  به  و  دارد  هزینه  دالر  میلیارد   ۲۰ حدود 
تمام  تقریباً  خرید  برای  دالر  میلیارد   ۶۰ دیگر، 
سرگرمی های تولید شده در آمریکا در یک دوره 
یک ساله کافی است به عالوه یکی از مهم ترین 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی این کشور را حل 
می کند در عوض کاخ سفید این پول را به اوکراین 

فرستاد.
خطرات جهانی سیاست آمریکا چیست؟

»سخاوت« واشنگتن در اوکراین از نگاه مسکو 

دور نمانده است. مسکو از نقش آمریکا در تشدید 
بحران امنیتی اوکراین در سال ۲۰۲۲ و به بحران 
کشیدن این کشور در فوریه ۲۰۱۴ با جایگزینی 
دولت اوکراین با یک دولت وفادار به واشنگتن و 

بروکسل انتقاد کرد.
مقامات روسیه بارها نسبت به خطرات تشدید 
تنش در ارتباط با بحران اوکراین هشدار داده اند. 
ماه گذشته پوتین، آمریکا و متحدانش را متهم 
کرد که »گام هایی در سال های اخیر و به ویژه در 
ماه های اخیر به سمت تشدید تنش برداشته اند« 
و »به جنگ در اوکراین، سازماندهی تحریکات در 
اطراف تایوان و بی ثبات کردن بازارهای غذا و انرژی 

جهان« پرداخته اند.
آخر بازی بایدن در اوکراین

مربوط  متحدانش  و  آمریکا  به  که  جایی  تا 
می شود، بخشی از دالیل خطرناک شدن بحران 

اوکراین، فقدان یک پایان بازی واضح است. در 
حالی که روسیه اهداف خود را نسبتاً واضح اعالم 
کرده است )عدم عضویت اوکراین در ناتو(، پایان 
یا تجزیه  از تغییر رژیم در مسکو و  بازی غرب 
یا  کوچک  دولت های  از  مجموعه ای  به  روسیه 
حتی طوالنی کردن جنگ برای مدت نامحدود، در 
صورت امکان، شامل گزینه های نامحدود می شود.

به گمان برخی ناظران غربی اوکراین ممکن است 
فقط یک مهره شطرنج ژئوپلیتیکی قابل مصرف 
برای آمریکا و ناتو در یک رشته طوالنی درگیری 
ها )یوگسالوی، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه( 

باشد.
پیامدهای داخلی سیاست بایدن در اوکراین 

چیست؟
سیاست کاخ سفید در مورد اوکراین از کانون 
توجه مخالفان سیاسی داخلی بایدن دور نمانده 
و  تورم  سوخت،  هزینه  افزایش  زیرا  است؛ 
نگرانی ها از رکود اقتصادی، ایمان به رهبری مفید 
رئیس جمهور کنونی آمریکا را نزد مردم تضعیف 
کرده و جناح جمهوری خواه را در موضوع برتر قرار 
داده است. مارجوری تیلور گرین نماینده جمهوری 
خواه جورجیا هفته گذشته در یک سخنرانی در 
میان طرفدارانش در آیووا گفت: »حتی یک پنی 
دیگر به اوکراین نمی رسد«. ده ها تن از قانونگذاران 
حزب جمهوری خواه از جمله ۵۶ نفر در مجلس 
نمایندگان و ۱۱ نفر دیگر از سنا در ماه اردیبهشت 
علیه الحاقیه ۴۰ میلیارد دالری کمک به اوکراین 
رأی منفی دادند. کوین مک کارتی رهبر اقلیت 
که  داد  ماه گذشته هشدار  نمایندگان،  مجلس 
اگر جمهوری خواهان در رأس امور باشند، اوکراین 
دیگر »چک سفید« از کنگره دریافت نخواهد کرد.
موضع بایدن در اوکراین چه تاثیری بر شانس او 

 در انتخابات ۲۰۲۴ خواهد داشت؟
اوکراین  در  بایدن  دولت  سیاست  بین  ارتباط 
مشخص  چندان  وی  کلی  محبوبیت  میزان  در 
نیست. تنها ۳۴ درصد از رای دهندگان قانونی 
در نظرسنجی اخیر این درگیری را موضوع مهمی 
می دانند. یک نظرسنجی که پس از رأی گیری روز 
رأی  داد که دو سوم  انجام شد نشان  سه شنبه 
دهندگان در مورد یک موضوع اتفاق نظر دارند: 

بایدن نباید در سال ۲۰۲۴ دوباره نامزد شود.

با گذشت چند روز از انتخابات میان دوره ای آمریکا در نهایت روز 
یکشنبه مشخص شد که کنترل مجلس سنای کنگره آمریکا باز هم در 

اختیار دموکرات ها قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، دموکرات های آمریکایی 
توانستند با کسب ۵۰ کرسی، جمهوری خواهان را با ۴۹ کرسی شکست 
دهند و کنترل این مجلس کنگره آمریکا را به دست بگیرند. حاال گرچه 
تکلیف یک کرسی هنوز مشخص نشده اما از آنجایی که کاماال هریس، 
پیدا  آرا، حق رای  آمریکا در مواقع تساوی  معاون رئیس جمهوری 
می کند و از حزب دموکرات است، باید گفت عمال دموکرات ها پیروز 

انتخابات سنا شده اند و اکثریت دارند.
نتیجه انتخابات سنا در ایالت جورجیا به دور دوم کشیده شده، اما 
با کسب ۵۰ کرسی توسط دموکرات ها، انتخابات سنا عمال تمام شده و 

به نفع دموکرات هاست.
نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان هم فعال روشن نشده و هنوز هیچ 
حزبی نتوانسته ۲۱۸ رای الزم برای کسب اکثریت را به دست آورد. 
جمهوری خواهان فعال در این مجلس با ۲۱۱ رای از دموکرات ها با ۲۰۳ 

رای جلو هستند.

در انتخابات میان  دوره ای هشتم نوامبر، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس 
نمایندگان ایاالت متحده، ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا و ۳۶ 
کرسی فرمانداری ایاالت متحده به رای گذاشته شد. جمهوری خواهان 
آمریکایی احتماال می توانند اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست 
آورند، اما در رقابت سنا شکست خوردند. در دو سال اول ریاست 
دست  در  آمریکا  کنگره  مجلس  دو  اکثریت  بایدن،  جو  جمهوری 

دموکرات ها قرار داشت.
پیروزی دموکرات ها در سنا به جو بایدن امکان می دهد طی دو سال 

آینده قاضی های مورد نظر خود را در دادگاه های فدرال منصوب کند.
از آنجا که انتخابات میان دوره ای در آمریکا به طوری سنتی به نفع 
حزب مخالف است، این به معنی بهترین عملکرد یکی از دو حزب 
در ۲۰ سال اخیر است - از زمانی که جمهوری خواهان تحت هدایت 
جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۲ به موفقیت بزرگی در هر دو مجلس 

دست یافتند.
مجلس  در  جمهوری خواهان  احتمالی  پیروزی  با  حال  این  با 
باعث دردسرهای  اکثریت کوچک می تواند  با یک  نمایندگان حتی 

زیادی برای بایدن شود.
برنامه قانونگذاری او عمال مسدود خواهد شد و جمهوری خواهان 

فشار زیادی برای نظارت بر کار دولت وارد خواهند کرد.

آمریکا بیش از ۶۰ میلیارد دالر 
کمک نظامی و مالی به اوکراین 
کرده است اما ۶۰ میلیارد دالر 
در آمریکا چقدر است؟ به 
عنوان مثال صنعت ضبط صوت 
آمریکا در سال ۲۰۲۱ پانزده 
میلیارد دالر و کل صنعت تولید 
فیلم و ویدئو در همان سال 
۲۵.۱ میلیارد دالر درآمد داشته 
است

با گذشت چند روز از انتخابات میان دوره ای آمریکا
کنترل سنای آمریکا در اختیار دموکرات ها باقی ماند

  

ماکرون و بن سلمان گفتگو کردند

رئیس جمهوری فرانسه و ولیعهد عربستان طی یک تماس تلفنی پیرامون 
مسائل منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری "واس"، امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهوری فرانسه با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان تماس تلفنی برقرار 
کرد. در این گفتگو راه های تقویت روابط دوجانبه در چارچوب مشارکت 
و  بین المللی  و  منطقه ای  تحوالت  و  مسائل  برجسته ترین  استراتژیک، 

تالش های انجام شده برای ارتقای امنیت و ثبات مورد بررسی قرار گرفت.
از  پیرامون حمایت فرانسه  از اظهارات ماکرون  نیز  ولیعهد عربستان 
امنیت و ثبات منطقه و نیز مخالفت این کشور با تهدیدات علیه ثبات 

منطقه قدردانی کرد.

کرملین:
پوتین و رییسی درباره تقویت همکاری های فیمابین 

گفتگو کردند

کرملین از گفتگوی تلفنی امروز میان رییس جمهور روسیه با همتای 
ایرانی خود پیرامون تقویت همکاری های فیمابین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر ریاست 
بیانیه ای اعالم کرد که  جمهوری روسیه )کرملین( روز شنبه با صدور 
رییس جمهور این کشور امروز شنبه با همتای ایرانی خود تلفنی رایزنی 
کرده است. بر اساس اعالم این خبرگزاری، در بیانیه صادره از سوی دفتر 
ریاست جمهوری روسیه در این خصوص آمده است که والدیمیر پوتین و 
سید ابراهیم رئیسی رؤسای جمهور روسیه و ایران به صورت تلفنی گفتگو 
کرده اند. بیانیه کرملین در این خصوص اضافه می کند: پوتین و رئیس 
جمهور ایران بر تقویت همکاری ها در زمینه های سیاسی و اقتصادی از 
جمله در حوزه حمل و نقل، تاکید کردند. رییس جمهور روسیه در گفتگو با 
همتای ایرانی خود، بار دیگر در خصوص اقدام تروریستی )در حرم مطهر( 

شاهچراغ در شیراز با ابراهیم رئیسی ابراز همدردی کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، کرملین ادامه داد: پوتین و سید 
ابراهیم رئیسی توافق کردند که تماس  های میان نهادهای ایرانی و روسی 

تقویت شود. 

آغاز مانور هوایی مشترک عربستان و یونان
رزمایش هوایی مشترک نیروی هوایی عربستان و یونان در جزیره کریت 

یونان آغاز شد.
به گزارش ایسنا، رزمایش مشترک نیروی هوایی عربستان و یونان با 

هدف تقویت توانایی های نیروی هوایی دو کشور امروز شنبه آغاز شد.
دریای  فراز  بر  هوایی  تمرین  با  یونان  کریت  جزیره  در  رزمایش  این 
مدیترانه انجام شد. به گزارش میدل ایست، پیش از این و در هفته گذشته 
هوایی  پایگاه  وارد  رزمایش  این  در  شرکت  برای  عربستان  جنگنده های 
سودا در جزیره کریت شدند. هدف از این رزمایش تبادل تجربه و تقویت 
توانایی های نیروی هوایی عربستان است که با جنگنده های اف ۱۵ و با کادر 
هوایی، فنی و پشتیبانی در آن شرکت کرده است. دو کشور در ماه ژوئیه 

مجموعه توافق نامه هایی از جمله توافق نامه همکاری نظامی امضا کردند.

بینالمللاخبار
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رئیس جمهور کلمبیا:
مذاکرات میان دولت و مخالفان در ونزوئال ازسرگرفته 

می شود
رئیس جمهور کلمبیا گفت که مذاکرات میان دولت و مخالفان در ونزوئال 

دوباره ازسرگرفته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، »گوستاوو پترو« 
رئیس جمهور کلمبیا که طی سفری رسمی در پاریس، پایتخت فرانسه به 
سر می برد، درباره وضعیت سیاسی در ونزوئال گفت: مذاکرات میان دولت 

و مخالفان در ونزوئال دوباره ازسرگرفته خواهد شد.
»گوستاوو پترو« که پس از دیدار با آلبرتو فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین، 
جورج رودریگز، نماینده دولت ونزوئال و جراردو بالید، نماینده مخالفان 
سخنرانی می کرد، اضافه کرد: پیشنهاد می کنم به منظور پیشرفت مذاکرات 

میان مخالفان و دولت، تحریم ها لغو و عفو عمومی اعالم شود.
رئیس جمهور کلمبیا با ادعای اینکه به منظور بهبود وضعیت شهروندان 
ونزوئال تالش خواهد کرد، افزود: باید به منظور رفع مشکالت اقتصادی 
در ونزوئال اقدامات کافی را انجام دهیم. وی همچنین با اشاره به اینکه 
طی مذاکرات آگوست ۲۰۲۱ میان دولت و مخالفان ونزوئالیی در مکزیک 
پیشرفت هایی مشاهده شده است، بر حمایت کشورهای منطقه از روند 
گفتگو در ونزوئال تاکید کرد. گفتنی است پس از برگزاری انتخابات پارلمانی 
۲۰۱۵ در ونزوئال، »خوان گوایدو« سرکرده شورشیان مخالف دولت قانونی 
کاراکاس در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹ خود را »رئیس دولت موقت« معرفی کرد که 
با حمایت محور غربی به ویژه آمریکا مواجه شد. با این وجود نیکوالس 
مادورو رئیس جمهور ونزوئال و حزب وی در انتخابات محلی نوامبر سال 

گذشته ۱۸ فرمانداری از ۲۳ فرمانداری را به دست آوردند.

 وزارت حمل و نقل روسیه خبر داد
 از سرگیری تردد خودروها

از روی پل کریمه
وزارت حمل و نقل روسیه اعالم کرد که تردد خودروها از روی پل کریمه 

از سر گرفته شده است.
به گزارش ایلنا، وزارت حمل و نقل  روسیه اعالم کرد که تردد خودروها 

از روی پل کریمه از سر گرفته شده است.
بنا بر اعالم این وزارتخانه، تردد خودروها از روی پل کریمه که به دلیل 
انجام عملیات تعمیرات متوقف شده بود، پیش از موعد مقرر از سر گرفته 

شد.
به گزارش اسپوتنیک، در اطالعیه این وزارتخانه آمده است که حرکت 
خودروهای سواری و اتوبوس ها بر روی پل کریمه،  یک ساعت و نیم پیشتر 

از موعد مقرر از سر گرفته شد.
در حال حاضر تنها عبور خودروهای سواری و اتوبوس ها از روی پل 
کریمه مجاز بوده و عبور از این پل برای کامیون های باری پیش از ماه 

دسامبر برنامه ریزی نشده است.
بر اساس این گزارش، در تاریخ هشتم اکتبر روی پل کریمه یک کامیون 
باری منفجر شد که آتش سوزی و تخریب دو مسیر ماشین رو روی این پل 

را به دنبال داشت.
سرویس فدرال امنیت روسیه عامالن این انفجار را اداره اصلی جاسوسی 

وزارت دفاع اکراین و شخص »کریل بودانف« رئیس این اداره اعالم کرد.
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه این عملیات را یک عملیات 
تروریستی در راستای تخریب زیرساخت های غیر نظامی حیاتی این کشور 

خواند.

راز عقب نشینی روسها از »خرسون«
دام نظامی یا سرآغاز حل بحران

عقب نشینی نیروهای روسیه از شهر خرسون ذهن تحلیلگران و ناظران امور 
را درباره اهداف آن به خود مشغول کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عکاظ عربستان در مطلبی با اشاره به 
عقب نشینی روس ها از خرسون آورده است: کارشناسان و ناظران امور درباره 
عقب نشینی روسیه از خرسون دیدگاه های مختلفی دارند. برخی از تحلیلگران 
آن را یک گام تاکتیکی می دانند که حاوی پیام های سیاسی است و برخی دیگر 
آن را نشانه پیشروی نیروهای اوکرایی به سبب حمایت گسترده نظامی غرب 
می دانند به طوری که غرب با مهمات و تسلیحات منحصر به فرد موازنه نبرد 
را تغییر داده اند. کارشناسان نظامی از عقب نشینی روس ها به عنوان اقدامی 
برای آماده شدن برای پاتک سنگین و گرفتار کردن نیروهای اوکراین در دام 
نام می برند. از نگاه این کارشناسان هدف این است که نیروهای اوکراینی به 
شهری کشانده شوند که- در زمره اولین شهرهایی بود که در آغاز جنگ اوکراین 
به دست روس ها افتاد- و در محاصره قرار گیرند. از نگاه این کارشناسان این 
موضوع غافلگیرکننده ای به ویژه برای روس ها با توجه به هشدارهایی درباره 
احتمال انفجار سد کاخووکا و محاصره نیروهای روسی در کرانه راست رود 
دنیپرو محسوب می شود. ماندن روس ها در کرانه راست به مثابه خطر بزرگ 
و تلفات و خسارات سنگین بود. این کارشناسان براین باورند که عقب نشینی 
روس ها سبب سیطره اوکراین بر این منطقه خواهد شد که روس ها آن را تخلیه 
کرده اند و همین سبب خواهد شد که در تیررس آتش توپخانه و موشک های 
روس ها قرار گیرند.  این رسانه در ادامه آورده است: برخی دیدگاه دیگری دارند 
و آن را موجب کاهش بحران اوکراین یا شروع مرحله جدیدی از گفتگو میان 
مسکو و کی یف و پایان جنگ می دانند. از دیدگاه این تحلیلگران این به عنوان 
حسن نیت به شکل غیرمستقیم از سوی والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
است و اینکه بحران اوکراین راهکار نظامی ندارد و باید از راه گفتگو و گزینه 

دیپلماتیک حل و فصل شود.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو پارس مدل 1386 به شماره پالک 77- ۶47ن37 
و شماره موتور 12486008754 و شماره شاسی 50306494 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط گردیده است)کد1401/08/362(

شماره   1582112606 کدملی  با  لیواری  تقی  نادر   88114034 قرارداد  دفترچه 
شناسنامه 454 فرزند خداویردی در تاریخ 1400/07/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.نوبت دوم )کد1401/08/371(

به پالک 86س812  نوکمدادی مدل 90  تیبا  کمپانی خودروی  و سند  برگ سبز 
ایران30 به شماره موتور 8016849 به شماره شاسی s5810090015315 به مالکیت 

مهدی عطائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/374(

کارت خودروی سمند به مدل۸3 به پالک ۲۲ایران۵۸3ب7۲ به رنگ بژ به شماره 
موتور ۱۲4۸3۰۶۰۲۱3 و به شماره شاسی ۸3۲۱۸4۹3 به مالکیت فریبرز سعدی نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/373(

برگ سبز کشنده تک به نام وسیله نقلیه : البرز _ دنگ و فنگ و رنگ خودرو : 
سفید و مدل وسیله نقلیه : ۹۱ و شماره پالک : ۲۶3ع۲۸ ایران ۲۹ و شماره شاسی 
 ISLE3753087699510  : موتور  شماره  و   NADG3DV2XBH610903  :
به نام صاحب سند : سانی کالره مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/08/369(

برگ سبز و برگه کمپانی موتور مهدی وندا با کد ملی ۱3۶۱۲۱3۰۲7 شماره شناسنامه 
۱3۶۱۲۱3۰۲7 فرزند علیرضا موتور سیکلت طرح ویو رنگ قرمز مدل ۱3۹4 شماره 
پالک ایران 3۲۵_4۵434شماره شاسی NDR***125D9432697 شماره موتور 
0124NDR037012 به نام مهدی وندا در تاریخ 1401/08/9 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/370(


