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 هم عاشق روسیه ام و هم اوکراین!
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عبداهلل باباخانی، کارشناس انرژی، در واکنش به 
ایران،  از سوی  نفت روسیه  آغاز سوآپ  ماجرای 
نموداری از فروش روسیه به بازارهای سابق ایران 
تا  »ایران  یعنی هند و چین منتشر کرده و نوشته: 
۲۰۱۹ روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت به هند 
بشکه  هزار  تحریم، حدود صد  از  بعد  و  می داده 
از جنگ حدود  قبل  به صورت غیررسمی. روسیه 
۱۵۰ هزار بشکه نفت به هند می فروخت و بعد از 
تحریم اروپا آن را به ۱.۱ میلیون بشکه رسانده. حاال 
هم به ایران فشار می آورد که نفت را برایش سوآپ 

کند و بشکه ای دو دالر بگیرد!«.
اوکراین  با  جنگ  گرفتار  روزها  این  که  روسیه 
تالش  است،  باخته  را  انرژی  بازارهای  و  است 
می کند که زیان خود را از طریق تصاحب بازارهای 

ایران جبران کند.
یعنی هند و  ایران  نفت  بزرگ  حاال دو مشتری 
چین به سمت روسیه چرخیده اند و تزارها باعث 
افت چشمگیر سهم ایران در بازار نفت این دو کشور 
شده اند؛ اما در مقابل روسیه اعالم کرده حاضر است 
گاز خود را از ایران سوآپ کند. کارشناسان انرژی 
می گویند که روسیه در ازای پرداخت مبلغ ناچیز 
حق سوآپ گاز به ایران، بازارهای بزرگ نفت را 

از آن گرفته است.
به گزارش خبرگزاری اینترفکس ماه گذشته در 
حاشیه همایش اقتصادی خزر که در مسکو برگزار 
شد، وزیر نفت ایران و معاون نخست وزیر روسیه 
به ماجرای سوآپ فراورده های نفتی از جمله بنزین 
از دریای خزر و تهاتر اقالم غیرنفتی با نفت اشاره 

کرده اند.
که  بود  گفته  ایران،  نفت  وزیر  اوجی،  جواد 
سوآپ  تن  میلیون   ۱۰ تا  هستند  قادر  کشور  دو 
و  باشند  داشته  غیرنفتی  و  نفتی  فراورده های 

تأسیسات زیربنایی آن نیز وجود دارد.
در  انرژی،  کارشناس  باباخانی،  عبداهلل  حاال 
از  روسیه  نفت  سوآپ  آغاز  ماجرای  به  واکنش 
سوی ایران، نموداری از فروش روسیه به بازارهای 
سابق ایران یعنی هند و چین منتشر کرده و نوشته: 
»ایران تا ۲۰۱۹ روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت 
به هند می داده و بعد از تحریم، حدود صد هزار 
جنگ  از  قبل  روسیه  غیررسمی.  به صورت  بشکه 
می فروخت  هند  به  نفت  بشکه  هزار  حدود ۱۵۰ 
و بعد از تحریم اروپا آن را به ۱.۱ میلیون بشکه 
نفت  ایران فشار می آورد که  به  رسانده. حاال هم 

را برایش سوآپ کند و بشکه ای دو دالر بگیرد!«.
به جز این نشریه اویل پرایس نیز در گزارش اخیر 

است:  نوشته  و  کرده  اشاره  موضوع  این  به  خود 
خام  نفت  حجم  درخورتوجه  افزایش  »گرچه 
نفتکش هایی که هنوز مقصد نهایی را نشان نداده اند، 
کار نظارت بر صادرات روسیه را پیچیده تر کرده؛ 
اما بیشتر این کشتی ها به هند ختم می شوند و تعداد 
کمتری هم به سمت شرق و چین حرکت می کنند. 
نشان دهنده  محاسبات،  به  کشتی ها  این  افزودن 
افزایش مداوم جریان ترکیبی نفت خام روسیه به 

ترکیه، چین و هند در هفته های اخیر است«.
طبق گزارش این نشریه، صادرات نفت روسیه به 
چین، هند و ترکیه در ماه ژوئن به اوج خود که ۲.۲ 

میلیون بشکه در روز بود، رسید.
نفت  وزارت  نیز  نفت  سوآپ  جریان  از  پیش 
مدعی شده بود که تفاهم نامه ای ۴۰ میلیارد دالری 
گازپروم  شرکت  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  بین 
روسیه امضا شده است. هرچند گازپروم هیچ وقت 
رقمی برای این تفاهم نامه قید نکرد و این ادعا تنها 

به منابع ایرانی محدود ماند.
از سوی دیگر به نظر می رسید تفاهم نامه از نظر 
تجاری هم اهمیت چندانی نداشته باشد؛ با این حال 
در پی انتشار متن و خبر آن، رسانه های نزدیک به 
قرار  تفاهم نامه  این  ذیل  که  مدعی شده اند  دولت 

است ایران گاز مازاد روسیه را بخرد.
متعددی  محورهای  تفاهم نامه  این  در  ظاهرا 
که  شده  تعریف  گاز  تجارت  با  ارتباط  در 
از  گاز  سوآپ  و  »واردات  آن  پرسروصداترین 
روسیه« است. محوری که از قضا به گفته مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران زودتر از سایر موضوعات به 

مرحله عقد قرارداد خواهد رسید.
روس ها  هم،  ایران  نفت  وزارت  گزارش  طبق 
به دنبال تحریم  اروپایی ها، برای ۷۵ تا ۹۵ میلیارد 
دلیل  به  و  ندارند  بازاری  گازشان  از  مترمکعب 
به راحتی  گاز  این  اتصالی،  زیرساخت های  ضعف 
قابل تغییر مسیر به بازارهای غیراروپایی هم نیست.
اتفاق  این  که  است  مدعی  ایران  نفت  وزارت 
یک فرصت کلیدی برای ایران است تا گاز روسیه 
طریق  از  یعنی  ممکن،  مسیر  عملیاتی ترین  از  را 
ترکمنستان و با برعکس کردن )Reverse( خط 
لوله CAC، به این کشور و سپس از طریق دو خط 
لوله با ظرفیت نهایی ۲۰ میلیارد مترمکعب به ایران 

وارد کند.
جزء  هم  را  اقدام  این  رئیسی  دولت  اگرچه 
دستاوردهای دیپلماسی انرژی خود تلقی می کرد  اما 
مواجه  کارشناسان  انتقادات  از  با موجی  بالفاصله 

شد. 

نایب رئیس  خادمی،  هدایت اهلل  مثال  برای 
کمیسیون انرژی مجلس دهم، در گفت وگوی خود 
عنوان کرد: »کار به جایی رسیده که دومین دارنده 
ذخایر گاز جهان واردکننده شده است و روسیه ای 
کم شدن  درصد  چند  فقط  نیست  حاضر  که 
راهی  به عنوان  را  ایران  کند،  تحمل  را  صادراتش 
برای جبران بازارهای ازدست رفته خود می بیند. این 
را یک دستاورد معرفی می کنند! این ماجرا نه تنها 
برای ما دستاورد نیست؛ بلکه باید برایش عزاداری 

کرد«.
نداریم  قراردادی  کشوری  با  اصال  ما  گفت  او 
حتی  یا  کنیم  سوآپ  را  روسیه  گاز  بخواهیم  که 
بگیریم و صادر  در خوش بینانه ترین حالت آن را 
ما  کنید؛  همسایه  کشورهای  به  »نگاهی  کنیم. 
هم  را  پاکستان  به  گاز  صادرات  لوله های  حتی 
دیگر نداریم، ترکمنستان هم خودش گاز دارد، به 
افغانستان هم خط لوله و زیرساخت صادرات گاز 
نداریم و فقط برای صادرات بخشی از گاز مازاد 
خود، خط لوله انتقال گاز به عراق و ترکیه داریم 
که آنها هم ظرفیت محدودی دارند؛ بنابراین پرسش 
این است که گاز روسیه را کجا قرار است صادر 

کنیم؟«.
صالحی،  حمیدرضا  زمان  همان  او   بر  عالوه 
در  بازرگانی،  اتاق  انرژی  کمیسیون  نایب رئیس 
نتواند گازش  اگر روسیه  اینکه  بیان  با  گفت وگو« 
از  و  بسوزد  گازش  که  بپذیرد  باید  بفروشد،  را 
بین برود«، منتقدانه اظهار کرد که ایران هیچ وقت 
اکتفا کرده   برنامه صادراتی درستی نداشته و فقط 
سوآپ  آن هم  نمونه  سوآپ.  مثل  قراردادهایی  به 
سه جانبه با ترکمنستان بود که سهم ما از آن نهایتا 

پنج تا ۱۵ درصد حق ترانزیت بوده است.
صالحی همچنین تأکید داشت که »ایران تاکنون 
هیچ تجربه مثبت اقتصادی از روسیه نداشته  و از 

این بابت همه نگران قرارداد با روسیه هستند«.
حمید حسینی، رئیس اتحادیه فراورده های نفتی، 
برای  چندانی  ظرفیت  ایران  که  دارد  اعتقاد  هم 
به  اتفاق،  این  برای  و  ندارد  روسیه  گاز  صادرات 
احداث زیرساخت های زیادی در ایران نیاز است 

که هزینه باالیی می طلبد.
حاال اما در شرایطی که قیمت گاز در بازار اروپا 
سقوط کرده و سناریوی زمستان سخت منتفی شده 
است و تعادل به بازار نفت بازگشته، به نظر می رسد 
که روسیه بازار انرژی را باخته و تالش می کند زیان 
خود را با دست درازی به بازارهای ایران جبران کند.
پیش تر در  انرژی،  تحلیلگر  بهروزی فر،  مرتضی 
این زمینه توضیح داد که بازنده بازار انرژی جهان 
روسیه است؛ چراکه این کشور سهم عمده بازار گاز 
اروپا را از دست داده و در حال حاضر تنها مشتری 

بزرگش، چین است.
غرب  در  روسیه  گاز  منابع  بهروزی فر  گفته  به 
این کشور واقع شده و برای رساندن گاز به شرق 
یعنی چین، نیاز به احداث خطوط جدید انتقال گاز 
است. از سوی روسی ه برای مایع کردن گاز یا تولید 
LNG نیازمند فناوری غرب است و با تحریم این 
کشور، مسکو در نگهداشت ظرفیت فعلی تولید گاز 

مایع خود به شدت دچار مشکل خواهد شد.
روسیه  اینکه  دیگر  »نکته  افزود:  همچنین  او 
حدود  زیاد  تخفیف  با  را  خود  نفت  است  ناچار 
۴۰ دالر در هر بشکه به چین و هند بفروشد و از 
آنجا که هم اکنون قیمت نفت در بازار جهان نسبتا 
متعادل شده است، درآمدهای نفتی روسیه کاهش 

چشمگیری خواهد داشت«.

مناسبات نه چندان دندانگیر اقتصادی تهران - مسکو
آبی از تجارت با روسیه گرم نمی شود 
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سقوط یک جنگنده
 »اف- ۳۵ اس« 
در شرق عربستان

جنگنده  یک  سقوط  از  سعودی  عربستان 
عملیات  یک  انجام  حین  در  اس«   ۱۵ »اف- 

آموزشی خبر داد.
عربستان  عربی،  نیوز  اسکای  از  گزارش  به 
خدمه  که  کرد  اعالم  دوشنبه  امروز-  سعودی 
یک هواپیمای جنگنده »اف- ۱۵ اس« پس از 
انجام ماموریت آموزشی زنده  سقوط در حین 

مانده اند.
دفاع  وزارت  سخنگوی  المالکی«،  »ترکی 
جنگنده های  از  یکی  که  کرد  اعالم  عربستان 
اف- ۱۵ اس وابسته به نیروی هوایی سلطنتی 
عربستان راس ساعت ۲۲ و ۵۲ دقیقه شامگاه 
گذشته- یکشنبه بر اثر نقص فنی در حین یک 
ماموریت آموزشی معمولی در منطقه آموزشی 
پایگاه هوایی »ملک عبدالعزیز« در منطقه شرق 

سقوط کرد. 
هوایی  افسر خدمه  دو  که  کرد  اعالم  مالکی 
پس از استفاده از  صندلی نجات جان سالم به 
در بردند و این حادثه تلفات جانی و مادی به 

همراه نداشته است.
به  اقدام  تحقیق  »کمیته  گفت:  پایان  در  وی 

بررسی ابعاد مبهم این حادثه کرده است«.
روسیه تلفات سنگینی 

در شرق اوکراین 
متحمل شده است

رئیس جمهور اوکراین مدعی شد، روسیه در 
ادامه حمالت شدیدش در منطقه دونتسک واقع 
در شرق اوکراین، متحمل تلفات سنگینی شده 
است و برای حمالتی جدید به زیرساخت های 

انرژی اوکراین آماده می شود.
به گزارش رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس 
جمهور اوکراین در ویدئویی ادعا کرد: حمالت 
ادامه  دونتسک  منطقه  به  روسیه  شدید  بسیار 
رنج  اینجا  در  جدی  تلفات  از  دشمن  دارد. 

می برد.
اول  وهله  در  روسیه  که  معتقدم  افزود:  وی 
احتمالی  تکرار  برای  را  تجهیزات  و  نیروها 
ویژه  به  زیرساخت ها  به  گسترده  حمالت 

زیرساخت های انرژی ما متمرکز می کند.
هزاران آواره سوری 
در ترکیه به کشورشان 

بازگشته اند

آوارگان  تعداد  ترکیه  کشور  وزیر  معاون 
سوری را که تاکنون به کشورشان بازگشته اند، 

اعالم کرد.
از اسماعیل چاتاکلی،  نقل  به   روزنامه زمان 
معاون وزیر کشور ترکیه اعالم کرد: ترکیه نیز 
مهاجرت  تأثیر  تحت  دیگر  کشورهای  مثل 
برای  وزارتخانه  این  و  می گیرد  قرار  آوارگان 
زیادی  تالش  غیرقانونی  مهاجرت  از  ممانعت 

می کند.
وی گفت: تعداد سوری هایی که به کشورشان 
تعداد  هستند.  نفر   ۵۳۱۳۲۶ بازگشته اند، 
سوری هایی که در حال حاضر در ترکیه هستند 

سه میلیون و ۶۱۱۱۴۳ نفر هستند.
ماه  طی  گفت:  ترکیه  کشور  وزیر  معاون 
سپتامبر ۲۴۹۹۸ مهاجر که به صورت غیرقانونی 

وارد کشور شده بودند، بازداشت شدند.
کشته شدن ده ها تروریست 

در درعا و ادلب
تروریست  ده ها  شدن  کشته  از  سوری  منابع 
درعا  و  ادلب  به  و سوریه  روسیه  در حمالت 

خبر دادند.
به گزارش از شبکه خبری روسیا الیوم، معاون 
سوریه  در  روسیه  حمیمیم  آشتی  مرکز  رئیس 
اعالم کرد: ظرف یک هفته ۱۲ تروریست جبهه 
النصره در استان درعا در جنوب سوریه کشته 
و ۱۶ تن نیز بازداشت شدند. بازداشت شدگان 
در تجاوزات تروریستی علیه غیرنظامیان دست 
داشتند.وی گفت: دستگاه های امنیتی سوریه به 
تعقیب تروریست ها و بازداشت و کشتن آن ها 

در استان درعا ادامه می دهند.
ارتش  جنگنده های  حمالت  در  همچنین 
گروه های  مقرهای  به  روسیه  و  سوریه 
در  النصره  جبهه  و  الدین  حراس  تروریستی 
در شمال غرب سوریه ۵۰  ادلب  غربی  حومه 

تروریست خارجی کشته و زخمی شدند.
بزرگترین  از  یکی  علیه  حمالت  این 
غرب  در  تروریست ها  آموزشی  پادگان های 
تجهیزات  پادگان  این  در  شد.  انجام  ادلب 
نظامی، پهپادها و سالح و مهمات تروریست ها 
ذخیره شده بود که از آن برای حمالت استفاده 

می کردند.
حمالت روسیه و سوریه موجب انهدام کامل 

این پادگان شد.

رئیس شورای سیاسی حزب اهلل لبنان در سخنانی 
گفت که مقاومت قدرتمندتر از هر زمان دیگری 
است و دیگر برای احقاق حق و حقوق لبنان جنگ 

الزم نیست.
به گزارش از پایگاه خبری العهد، السید ابراهیم 
امین السید، رئیس شورای سیاسی حزب اهلل لبنان 
اظهار کرد: مقاومت بر سه رکن استوار است؛ رکن 
یعنی  و خواهران  برادران  اخالقی  اول شخصیت 
ایمان، تقوا، دینداری، اخالص، فداکاری، برادری، 

عشق، فرهنگ، اندیشه سیاسی و ایثار است.
و  است  مقاومت  محیط  دوم  رکن  افزود:  وی 
هرچه مقاومت بیشتر پیشرفت می کند محیط آن نیز 

بزرگ تر و گسترده تر می شود.
کرد:  تاکید  حزب اهلل  سیاسی  شورای  رئیس 
سالح، رکن سوم مقاومت است و توانمندی های 
و  است  کرده  توجهی  قابل  رشد  امروز  مقاومت 
به  از سالح هایی منحصر  درحال حاضر مقاومت 
فرد برخوردار است که با آن می تواند به مقابله با 
طاغوت های جهان بپردازد.وی ادامه داد: این سالح 
باعث شد دشمن )رژیم صهیونیستی( به فکر جنگ 
نباشد و ما بدون استفاده از این سالح پیروز شویم.
اسرائیل  اگر  که  کردیم  آمادگی  اعالم  صرفا  ما 
مانع از استخراج نفت ما شود، از استخراج نفت 
مقاومت  می کنیم.  جلوگیری  رژیم  این  توسط 
از  امروز  و  است  همیشه  از  قدرتمندتر  امروز 
نقش و اهمیت منطقه ای و بین المللی قابل توجهی 
دیگر  که  است  معنا  بدان  این  و  است  برخوردار 
به  نیازی  خود  اهداف  و  حقوق  به  رسیدن  برای 
جنگ نداریم و فقط کافی است این سالح و موضع 
شجاعانه برای اتخاذ تصمیم مناسب را در اختیار 

داشته باشیم.

دیگر برای احقاق حق و حقوق لبنان جنگ الزم نیست

صدور حکم بازنشستگی الکاظمی و وزرایش

پاپ فرانسیس هنگام بازگشت از بحرین گفت 
که "عشق و محبت زیادی" هم به روسیه و هم 
به اوکراین دارد و درگیری میان این دو کشور او 

را "عمیقا اندوهگین کرده است."
به گزارش از راشا تودی، پاپ فرانسیس، رهبر 
کاتولیک های جهان روز یکشنبه هنگام بازگشت 
از بحرین با اشاره به تجربیات کودکی اش که او 
گفت:  خبرنگاران  به  کرد،  اوکراین  "عاشق"  را 
»من هم به مردم روسیه و هم به مردم اوکراین 

عشق و محبت زیادی دارم.«
بودم،  ساله  یازده  که  »هنگامی  گفت:  وی 
اوکراینی  زبان  به  که  بود  من  نزدیک  کشیشی 
عبادت می کرد و دستیاری نداشت. او به من یاد 
را  ربانی  اوکراینی مراسم عشای  به زبان  داد که 
به جا آورم و من تمامی سرودهای اوکراینی را یاد 

گرفتم چون از زمان کودکی آن ها را آموختم.«
روسیه  مردم  دانستن  مقصر  از  فرانسیس  پاپ 
برای این جنگ کنونی و خصومت ها میان روسیه 
و اوکراین خودداری کرد اما در عوض سربازانی 
که به خاطر "هیجان و ماجراجویی" به این جنگ 

می روند را مقصر این "بی رحمی ها" دانست.
زیادی  احترام  »من  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
برای مردم روس و انسان گرایی روسی قائلم. به 
داستان های داستایوفسکی توجه کنید؛ نویسنده ای 
که هنوز الهام بخش است و مسیحیانی را به سمت 

تفکر مسیحیت سوق می دهد.«
پاپ فرانسیس طی سخنرانی خود بارها تالش 
کند  میانجیگری  اوکراین  و  روسیه  میان  تا  کرد 
و  شد  شروع  فوریه  ماه  اواخر  از  که  جنگی   –
همچنان ادامه دارد. این رهبر کاتولیک های جهان 
از هر دو طرف خواست تا به "آتش بس فوری" 

طریق  از  پایدار  و  عادالنه  "راهکارهای  به  و 
مذاکره" برسند. پاپ فرانسیس هفته گذشته برای 
مشارکت در همایش جهانی گفت وگو به بحرین 

سفر کرد.
در  روسیه  رئیس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
هدف  با  را  اوکراین  به  حمله  فوریه   ۲۴ تاریخ 
"نازی زدایی" و جلوگیری از پیوستن این کشور 
به ناتو آغاز کرد؛ حمله ای که روسیه خود آن را 
"عملیات ویژه نظامی" نامیده است و باعث شده 
که غرب واکنش های مختلفی نسبت به این مسئله 
نشان دهد و "شدیدترین تحریم ها" را علیه روسیه 
"اقداماتی  در  هم  روسیه  طرفی،  از  کند.  اعمال 
تالفی جویانه" تحریم ها و ممنوعیت هایی را علیه 
کشورهای  و  غربی  کشورهای  متحده،  ایاالت 

اتحادیه اروپا اعمال کرده است.

بازنشستگی  حکم  عراق  جدید  وزیر  نخست 
نخست وزیر سابق  را صادر کرد.

عراق   وزیر  نخست  السودانی،  شیاع  محمد   
الکاظمی،  حکمی را جهت بازنشستگی مصطفی 
نخست وزیر سابق و وزرای کابینه اش صادر کرد.
السودانی در حکمی به شماره ۲۲۳۰۵ اعالم کرد، 
با توجه به اینکه پارلمان به کابینه جدید رای اعتماد 
داده و این کابینه نیز مراسم تحلیف را به جا آورد 
و همچنین با توجه به اختیارات داده شده به کابینه 

در قانون اساسی، تصمیم گرفته شد نخست  وزیر و 
اعضای کابینه سابق بازنشسته شوند.

انگستان کماکان در دور اعتراض
بحران لیز تراس دامن گیر سوناک

*حسین فاطمی، روزنامه نگار
در ادامه بحران اقتصادی انگلستان و چالش های 
این  جدید  نخست وزیر  عنوان  به  سوناک  ریشی 
قصد  انگلیسی  پرستاران  که  می شود  گفته  کشور، 
نابسامانی های سیاسی و  دارند.  اعتصاب سراسری 
اقتصادی، رسوایی و سیاست های نامحبوب دولت ها 
دولت  سه  با  وزیر  نخست  سه  جاری  سال  )در 
محافظه کار بر سرکار آمده اند(، رشد اقتصادی بسیار 
اندک و مشکالت ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا ادامه دارد اما دولت این کشور درصدد افزایش 
بودجه نظامی و ساخت سالح های هسته ای جدید و 

نوسازی سامانه های هسته ای است. 
 در ادامه بحران اقتصادی انگلستان و چالش های 
این  جدید  نخست وزیر  عنوان  به  سوناک  ریشی 
قصد  انگلیسی  پرستاران  که  می شود  گفته  کشور، 

اعتصاب سراسری دارند. 
اتحادیه »کالج سلطنتی پرستاری« انگلیس بامداد 
دیروز یکشنبه اعالم کرد که نزدیک به ۳۰۰ هزار 
پرستار در اعتراض به کاهش حقوق و افزایش گرانی 
در این کشور، اعتصاب خواهند کرد و دست از کار 

می کشند. 
به نوشته خبرگزاری »رویترز«، اعتصاب پرستاران 
آن  متعاقب  لغو عمل های جراحی  با  که  انگلیسی 
همراه خواهد بود. با اعتصاب کارگران بخش های 
مختلفی از صنایع این کشور از جمله خطوط آهن 
انگلیس در اعتراض به گرانی و کفاف ندادن حقوق 

همزمان شده است. 
انگلیس  پرستاران  اتحادیه  دبیرکل  کولن.  پت 
برای  که  همانقدر  ما  »اعتصاب  گفت:  بیانیه ای  در 
پرستاران است، برای بیماران نیز خواهد بود. ما از 
حمایت آنها )بیماران( برای اعتصاب خود بهره مند 

هستیم.«
پرستاران  که  است  آمده  اتحادیه  این  بیانیه  در 

انگلیسی یک دهه است که با کاهش های متعدد در 
دستمزد روبه رو بوده و این اولین اعتصاب سراسری 
اعضای کالج سلطنتی پرستاری انگلیس خواهد بود. 
پیش از این نیز کارمندان دانشگاه های انگلیس در 
اعتراض به افزایش هزینه های زندگی موافقت خود 

را با شروع اعتصابات اعالم کردند.
ناآرامی های  به  در حالی  تازه   این تصمیم گیری 
کارگران  که  می افزاید  انگلیس  سراسر  در  فزاینده 
کارشناسان   و  بهداشت  بخش  کارکنان  راه آهن، 
بخش حقوقی انگلیس یا دست به اعتصاب زده یا 
برنامه ریزی جهت اعتصاب  برای درخواست حقوق 

و شرایط بهتر دارند.
و  رسوایی  اقتصادی،  و  سیاسی  نابسامانی های   
جاری  سال  )در  دولت ها  نامحبوب  سیاست های 
سه نخست وزیر با سه دولت محافظه کار بر سرکار 
مشکالت  و  اندک  بسیار  اقتصادی  رشد  آمده اند(، 
ادامه دارد  از اتحادیه اروپا  ناشی از خروج بریتانیا 
اما دولت این کشور درصدد افزایش بودجه نظامی 
نوسازی  و  جدید  هسته ای  سالح های  ساخت  و 

سامانه های هسته ای است. 
تظاهرات لندنی ها عصر شنبه هفته جاری با حضور 
گروه ها و  قشرهای مختلف مردم  برگزار شد و این 

گروه ها اعالم کردند، اکنون زمان برگزاری انتخابات 
عمومی است تا مردم بریتانیا به جای حزب حاکم 
محافظه کار، آینده کشور را معین کنند. تاکنون حدود 
نیم میلیون نفر، طومار الکترونیکی با هدف برگزاری 
انتخابات عمومی در بریتانیا امضاء کرده اند که حزب 
کرده  مخالفت  آن  برگزاری  با  کار  محافظه  حاکم 

است. 
دولتی  ضد  پالکاردهای  لندنی  تظاهرکنندگان 
حاکم  حزب  انداختن  بیرون  و  داشتند  دست  در 
محافظه کار را از قدرت خواستار شدند. آنان همچنین 
از این که ریشی سوناک، نخست وزیر جدید بریتانیا،  
فکر  به  کشور  این  مجلس  در  فرد  ثروتمندترین 
مردم  مالیات  افزایش  و  ثروتمندان  مالیات  کاهش 

عادی است، انتقاد کردند.
معترضان با شعارهای مختلف ازجمله  »به بحران 
دستمزدها  و  کم  را  »پاداش ها  دهید«،  پایان  گرانی  
رفاه  بر  و  بگیرید  مالیات  اغنیا  »از  کنید«،  زیاد  را 
دهید«،  پایان  را  سوخت  »فقر  بیافزایید«،  عمومی 
»زیرساخت های کشور را ملی کنید«، »قوانین ضد 
تظاهرات و ضد اتحادیه ها را دور بریزید«، »به بحران 
خصوصی  از  »دست  دهید«،  پایان  مسکن  کمبود 
سازی بهداشت و درمان بردارید«، بر خواسته های 
خود پافشاری و بر ضرورت اجرای آن تاکید کردند. 
اتحادیه های  فعاالن  و  سیاستمداران  از  شماری 
کارگری از جمله جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب 
کارگر بریتانیا و مایک  لینچ، رئیس اتحادیه کارکنان 
راه آهن در جریان تظاهرات ضد دولتی سخنرانی 
انتقاد  محافظه کار  دولت  سیاست های  از  و  کردند 
کردند. اعضای اتحادیه کارکنان بریتانیا که از تابستان 
امسال در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت 
در  است  قرار  کردند   شروع  زنجیره ای  اعتصاب 
در  را  دیگری  زنجیره ای  اعتصاب  آینده   روزهای 

دستور کار قرار دهند.

ایران به یک سیاست جدید نیاز دارد

 مذاکره کننده ارشد آمریکا و نماینده ویژه این 
اظهارات  وزیر خارجه  به  ایران  امور  کشور در 
ایرانی  پهپاد های  درباره  ایران  اسالمی  جمهوری 

واکنش نشان داد.
ایران  اینکه  بر  تاکید  با  امیرعبداللهیان  حسین 
و  اوکراین  و  روسیه  جنگ  توقف  خواستار 

کرد:  تاکید  است،  مذاکره  به  طرفین  بازگشت 
ماه ها  به  مربوط  داده ایم  به روسیه  پهپاد هایی که 
قبل از جنگ اوکراین است و اگر برای ما ثابت 
شود روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ علیه اوکراین 
نخواهیم  بی تفاوت  آن  به  نسبت  کرده،  استفاده 
اظهارات  این  به  واکنش  در  مالی،  بود.رابرت 
گفت: این واقعیت ندارد.وی افزود: ایران تعداد 
ده ها  آن ها  نداد.  از جنگ،  پیش  پهپاد  محدودی 
فروند را همین تابستان منتقل کردند و نیرو های 
نظامی ایرانی اکنون با حضور در مناطق اشغالی 
اوکراین به روسیه کمک می کنند که از آن ها علیه 

غیرنظامیان اوکراینی استفاده کنند.
و  شواهد  با  مواجهه  در  آن ها  گفت:  مالی 
مدارک، به یک سیاست جدید نیاز دارند، نه یک 

داستان جدید.
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