
دوشنبه 5 دی  1401       شماره   6441        سال بیست و پنجم
بین الملل

 استفن والت پژوهشگر برجسته مکتب رئالیسم 
)واقع گرایی( در روابط بین الملل در نشریه فارین 
سال  چگونه  مورخان  بعد  سال ها  نوشت:  پالسی 
۲۰۲۲ میالدی را به یاد خواهند آورد؟ یک پاسخ 
واضح می تواند این باشد که جنگی که روسیه در 
پیامد های  با  نبردی  داشت  تسلط  آن  بر  اوکراین 
انرژی، غذا، اشاعه تسلیحات  جهانی عظیم برای 

هسته ای، حاکمیت و دموکراسی بود.
با این وجود، به گمان من اگرچه جنگ اوکراین 
به خودی خود بسیار مهم است، اما مسائل مربوط 
به تغییرات آب و هوایی، فناوری و قدرت چین 
به احتمال زیاد مسیر ژئوپولیتیک را در دهه های 
آینده تعیین خواهند کرد.جنگ اوکراین هنوز نظم 
جنگ  آن  که  کاری  است.  نداده  تغییر  را  جهانی 
شرایط  از  جنبه هایی  که  است  این  داده  انجام 
موجود را تقویت کرده است. جنگ اوکراین باعث 

بازگشت یکدستی و اتحاد به ناتو شده است.
دستگی وجود  دو  ناتو  اتحاد  داخل  در  پیش تر 
داشت. سال های زمامداری ترامپ فشار زیادی را 
بر ناتو وارد ساخته بود و ناگهان جنگ با اوکراین 
ناتو  بازگردد.  بزرگ  به شکلی  ناتو  تا  باعث شد 

ماموریت خود را دوباره کشف کرده است.
 تاثیرات جنگ اوکراین بر نظم جهانی بستگی 
زیادی به چگونگی آن دارد. اگر آن جنگ به یک 
پیروزی بزرگ برای اوکراین ختم شود که همگان 
نسبت به آن امیدوار هستند می توانید تصور کنید 

که تاثیرات بعدی قابل توجهی دارد.
از سوی دیگر، اگر به یک توافق ناخوشایند از 
طریق مذاکره ختم شود که اوکراینی ها و روس ها 
را ناامید می کند و امریکایی ها تصور کنند موفقیتی 
است  ممکن  نبوده  خارجی  سیاست  عرصه  در 

پیامد های دیگری نیز داشته باشد.
اگر برای یک ثانیه از اوکراین عقب نشینی کنید 
ممکن است در شکل دادن به ظاهر قرن بیست و 
یکم چندان مهم به نظر نرسد. واقعیت آن است 
که اگر ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال آینده را دنبال کنید فکر 
کنترل  را  دونباس  که  بازیگری  هر  کرد  نخواهید 

کند واقعا تعیین کننده خواهد بود.
اصطالح  به  که  بازیگری  هر  که  حالی  در 
کنترل  را  دیجیتال  فناوری  فرماندهی  ارتفاعات 
کند بسیار مهم خواهد بود. این که ایاالت متحده 
باقی  یا آسیا فعال  اروپا  به عنوان یک قدرت در 
بماند بسیار مهم است. این که دمای سیاره زمین 
۱.۵ درجه، ۲ درجه و یا ۲.۵ درجه افزایش یابد 

بسیار مهم است.  
یکی از نتایج جنگ اوکراین تقویت عدم تعهد 
در میان کشور ها با سرعتی باال بوده است. برخی 
آن  کردن  دنبال  به  نسبت  کمتری  تمایل  کشور ها 
چه که ایاالت متحده به عنوان اولویت ها و اهداف 

خود می داند از خود نشان داده اند.
جنگ اوکراین مانند چراغ قوه ای بوده که جنبه 
تازه ای از چشم انداز جهانی را روشن کرده است. 
نمی کنیم.  زندگی  قطبی  تک  دنیای  در  دیگر  ما 
نیست.  شهر  در  بازیگر  تنها  دیگر  متحده  ایاالت 
واکنش کشور های جهان به بحران اوکراین تایید 

کننده این وضعیت است.  
به دو متحدمان یعنی اسرائیل و عربستان سعودی 
در خاورمیانه نگاه کنید. هیچ یک از آن دو کشور 
به ایاالت متحده در جنگ اوکراین کمک نمی کنند. 
برای  بایدن  دولت  درخواست  سعودی  عربستان 
افزایش تولید نفت را به عنوان راهی برای مقابله 

با تورم و کاهش درآمد های نفتی روسیه رد کرد.
همزمان مقام های سعودی با "شی جین پینگ" 
سفر  کشور  آن  به  اخیرا  که  چین  جمهور  رئیس 
سعودی ها  چنین،  هم  اند.  داشته  دیدار  کرده 
مجموعه ای از نشست ها را با حضور شخص شی 

سازماندهی کردند.

 کشور های دیگر نیز بنابر منافع شان انتخاب هایی 
داشته اند. آنان لزوما مجبور نیستند تنها در صف 
واشنگتن قرار گیرند و این وضعیتی است که ما 
باید به آن عادت کنیم و ۲۰۲۲ آغازی برای فاش 
شدن این موضوع بود.هند یک نمونه تازه است. به 
وضوح یک شریک مهم فزاینده در مقابل اقیانوس 
هند و اقیانوس آرام برای امریکاست، اما تقریبا به 
تهاجم  به  جهانی  واکنش  در  خود  خاص  دالیل 
است.سیاستگذاران  غایب  اوکراین  به  روسیه 
تغییر  اندکی  انداز  چشم  می کنند  درک  امریکایی 
خود  منافع  دیگر  کشور های  که  می دانند  و  کرده 
حال،  همین  در  می کند.  دنبال  را  آن  و  دارند  را 
من گمان می کنم یکی از ویژگی های تعیین کننده 
مجدد  جمع آوری  برای  او  تالش  بایدن  دولت 
گروه همراهی کننده ایاالت متحده و حرکت دادن 

آن در مسیر دلخواه امریکا بود.
دولت بایدن از ابتدای قدرت گیری اش درباره 
لزوم اتحاد کشور های دموکراتیک جهان صحبت 
کرد و نشستی را درباره دموکراسی برگزار نمود. 
ایده این بود که امریکا قصد دارد روابط را با همه 
بود  این  ایده  کند.  بازیابی  خود  سنتی  متحدان 
اش  سنتی  متحدان  با  را  روابط  امریکا  وقتی  که 
بازسازی کرده و با آنان رفتار خوبی داشته باشد و 
در تماس باشد آن کشور ها در کنار واشنگتن قرار 
کارآمد  ایده  این  موارد  برخی  گرفت.در  خواهند 
برای  اوکراین  به  به حمله  اروپا  پاسخ  قطعا  بود. 
امریکایی ها بسیار خوشحال کننده بود. آن چه من 
فکر می کنم آن است که دولت بایدن باید نسبت 
به این موضوع توجه داشته باشد که این ایده در 
ایده  این  نیست.  کارآمد  جهان  نقاط  سایر  مورد 
هنوز بازتابی از نحوه عملکرد سیاست بین الملل 

در روزگار ما نیست.
آغاز  میالدی   ۲۰۲۲ سال  شگفتی  بزرگترین 
اعتراضات در چین بود به خصوص آن که از زمان 
تظاهرات میدان تیان آنمن در سال ۱۹۸۹ میالدی 
چنین اعتراضی در این ابعاد بی سابقه بوده است.

بوده  مواجه  آن  با  چین  که  مشکالتی  از  من 
طور  به  معنا  یک  به  زیرا  ام،  نشده  زده  شگفت 
مستقیم مرتبط با تاج گذاری اخیر شی به عنوان 
کنگره  نشست  بیستمین  در  چین  بالمنازع  رهبر 
چین  مشکل  است.  بوده  چین  کمونیست  حزب 
فرد  یک  دستان  در  سیاسی  قدرت  تمام  تمرکز 
است و اگر آن شخص در مسیری اشتباه حرکت 
که  ندارد  وجود  اصالحی ای  سازوکار  هیچ  کند 

بتواند جلوی آن را بگیرد.
در اینجا اشتباهات را می توان از دو جنبه مشاهده 
کرد. نخست سیاست کووید صفر بود که شی از 
کنار گذاشتن آن خودداری ورزید و باعث ایجاد 
مشکالت اقتصادی شده است. اکنون تالش برای 
خروج از آن سیاست مشکالت بهداشت عمومی 
قابل توجهی ایجاد می کند.این وضعیتی است که 
اکنون شی مسئولیت آن را برعهده دارد. دوم آن 
که سیاست خارجی شی آشکارا بلندپروازانه بوده 
دیپلماسی  عنوان  تحت  آن  از  که  سیاستی  است 

"گرگ جنگجو" یاد می شود رویکردی که درصدد 
مواجهه با کشور های دیگر است.

ما این رویکرد را در بالی مشاهده کردیم زمانی 
که شی ناگهان با "جاستین ترودو" نخست وزیر 
خوشایندی  رفتار  رهبر  دو  و  شد  روبرو  کانادا 
که  نیست  کاری  رفتار  این  نداشتند.  یکدیگر  با 
رهبران جهان معموال در انظار عمومی انجام دهد 
چین  به  نسبت  کانادایی ها  نگرش  به  مطمئنا  و 
کمکی نخواهد کرد نگرشی که مدت هاست رو 

به افول بوده است.
ترکیب چنین سیاست هایی در داخل و رویکرد 
تهاجمی نسبت به دیپلماسی در خارج آن کشور 
قرار  قبل  از  دشوارتر  بسیار  موقعیتی  در  را  چین 
داده و جلب حمایت سایر کشور ها را برای ایاالت 
متحده آسان تر ساخته تا چین را تا حدودی تحت 
کنترل نگه دارد.نکته ای که من نسبت به آن شگفت 
زده شدم تحریم صادرات نیمه هادی به چین از 
را  آن  تاثیر  که  اقدامی  بود  متحده  ایاالت  سوی 
نباید دست کم گرفت و بسیار مهم تر از هر کاری 
است که دولت ترامپ انجام داد.ما با این کار به 
چین آغاز جنگ اقتصادی را اعالم کردیم و نشان 
دادیم که به عنوان یک هدف ملی برتری اقتصادی 
بود  قرار  متحده  ایاالت  کرد.  خواهیم  حفظ  را 
تمام تالش خود را انجام داده تا اطمینان حاصل 
فرماندهی  ارتفاعات  کنترل  به  چنان  هم  که  کند 
می دهد  ادامه  فناوری ها  مهم ترین  و  پیچیده ترین 
و اقدامات فعالی برای جلوگیری از توانایی چین 
برای توسعه و پیشرفت رد این زمینه انجام خواهد 

داد.
اوکراین  در  جنگ  به  مهمی  شکل  به  امر  این 
مرتبط است، زیرا ایاالت متحده اکنون در تالش 
همزمان  طور  به  را  بزرگ  قدرت  دو  تا  است 
شکست دهد. ما در تالش برای کمک به اوکراین 
به منظور تحمیل شکست نظامی به روسیه و در 
اقتصادی  تحمیل شکست  برای  عین حال تالش 

به چین هستیم.
نسبتا  خط  می کنیم  سعی  ما  مورد  دو  هر  در 
بدون  ما  اوکراین،  مورد  در  کنیم:  طی  را  خوبی 
ایجاد تشدید تنش به ویژه تشدید تنش هسته ای 
بدون  در مورد چین،  کنیم و  را تحمیل  شکستی 
چینی ها  تحریک  یا  جهانی  اقتصاد  زدن  برهم 
برای انجام کاری برای مثال، در قبال تایوان این 
کامال  مجموعه ای  این  البته  دهیم.  انجام  را  کار 
در  بایدن  که دولت  است  اهدافی  از  بلندپروازانه 
بسیار  آن  به  دستیابی  است  ممکن  و  گرفته  نظر 

دشوار باشد.
در مورد اوکراین به نظر می رسد ایاالت متحده 
اما  است،  متکی  همکاری  برای  خود  متحدان  به 
در مورد ممنوعیت صادرت نیمه هادی ها به چین 
شرکت ها  و  کشور ها  از  بسیاری  که  آنجایی  از 
کنند  پیروی  متحده  ایاالت  تحریم های  از  باید 
موضوع قدری حالت اجباری تر به خود می گیرد 
به  شروع  تضاد  دو  این  که  است  جایی  اینجا  و 
تالقی می کنند.تعدادی از کشور های آسیایی وجود 

دارند که از جنگ تراشه ها و قانون کاهش تورم و 
سایر اقدامات دولت بایدن برای حمایت از صنایع 
ایاالت متحده خوشحال نیستند. برخی از شرکای 

آسیایی ما در مورد چین آرام نیستند.
در  ما  که  کاری  اقتصادی  پیامد های  از  آنان 
بر  مستقیم  طور  به  و  می دهیم  انجام  چین  مورد 
آنان تاثیر می گذارد خوشحال نیستند. این موضوع 
نیز صدق  ما  اروپایی  از شرکای  برخی  مورد  در 
تالش های  از  هلندی ها  خاص،  طور  به  می کند. 
علیه چین  تراشه  به جنگ  آنان  کشاندن  برای  ما 
قریب  تهدید  یک  را  چین  آنان  هستند.  ناراحت 
امریکا  دولت  و سیاست  نمی کنند  قلمداد  الوقوع 
خواهد  تحمیل  آنان  بر  آشکاری  اقتصادی  هزینه 
کرد.اگر بخواهم به سیاست خارجی دولت بایدن 
در سال ۲۰۲۲ نمره دهم امتیاز "-B" را برای آن 
برای  را   "A" امتیاز  من  البته  می گیریم.  نظر  در 
دولت  گرفت.  خواهم  نظر  در  او  دولت  تالش 
متحده  ایاالت  اجرای سیاست خارجی  در  بایدن 
بسیار ماهرتر از پیشینیان خود بوده است. دولت 
بایدن به خوبی می داند چگونه ماشین دیپلماسی 

را راه اندازی کند.
امریکا گاف های شرم آور زیادی نداشته است. 
هم چنین، امریکا در سال ۲۰۲۲ میالدی لحظاتی 
نداشته که این گونه به نظر برسد که آماتور و فاقد 
دولت  است.  خارجی  سیاست  عرصه  در  تجربه 
ضد  ائتالف  گردآوری  در  مهمی  کار های  بایدن 
جهان  دیگر  کشور های  حمایت  جلب  و  روسیه 
اروپا  در  امریکا  است.  داده  انجام  کارزار  این  از 

امتیازات زیادی کسب کرده است.
افغانستان  در  طالبان  گیری  قدرت  مورد  در 
غریزه  به  این  کشور  آن  از  امریکا  خروج  و 
استراتژیک "جو بایدن" باز می گردد مبنی بر آن که 
این تصمیم نفعی حیاتی برای زمان،  باور داشت 

پول و تالش امریکا خواهد داشت.
بله، عقب نشینی به طور بی نقص رخ نداد، اما 
را  عملیات  آن  می توانستیم  نیز  دیگر  بار  ده  اگر 
نمی کرد،  کار  بار خیلی خوب  نه  در  کنیم  تکرار 
زیرا مشکلی که با آن روبرو بودیم ذاتا دشوار بود. 
هیچ راهی برای بیرون آمدن بدون ایجاد آشفتگی 

پشت سرمان وجود نداشت.
در مورد برجام آن توافق در مارپیچ مرگ قرار 
عدم  دلیل  به  را  بایدن  دولت  می توان  و  دارد 
اولویت کافی قائل شدن برای آن مقصر دانست. 
بایدن می توانست مذاکرات با ایران را در دوره ای 
به حفظ  تری  بیش  تمایل  که  دولت روحانی  که 
کار ها  سریع تر  قدری  و  کند  آغاز  داشت  برجام 
را پیش ببرد.با این وجود، به محض آن که بایدن 
اجازه داد این پنجره بسته شود یک دولت تندروتر 
احیای  شد  باعث  که  رسید  قدرت  به  ایران  در 
برجام هرگز به راحتی رخ ندهد. در نتیجه، من به 
قبال برجام و مذاکرات  بایدن در  عملکرد دولت 
مورد  نمی دهم.در  باالیی  نمره  ایران  با  هسته ای 
برگزاری  از  برخی می گویند پس  امریکای التین 
در  انتخابات شاهد ظهور جریانات چپ  چندین 
کشور های منطقه هستیم. مشاهده الگو های بزرگ 
همواره وسوسه انگیز، اما آن چه ما اکنون می بینیم 
در  ناپایدار  حکمرانی  مزمن  معضل  از  بازتابی 
بسیاری از کشور های آن قاره است.بنابراین، زمانی 
که کشور ها با مجموعه ای از اختالالت اقتصادی 
یا مالی و یا شیوع کووید مواجه می شوند ممکن 
چپ ها  لحظه  در  و  راست ها  لحظه ای  در  است 
را  اندازی  چنین چشم  من  اما  برسند،  قدرت  به 
سیاسی  الگوی  از  خاص  نوع  یک  که  نمی بینم 

پایدار بتواند در امریکای التین ظهور کند.
من گمان می کنم توجه اندک سیاست خارجی 
ایاالت متحده به امریکای التین با توجه به آن که 
آن چه در آمریکای التین و مرکزی و در مکزیک 
بیش  مستقیم  بازتاب  است  ممکن  می افتد  اتفاق 
تری بر سیاست داخلی ما از جمله در زمینه مسئله 
باشد  داشته  پناهجویان  جریان های  و  مهاجرت 

موضوعی قابل توجه خواهد بود.

پاپ فرانسیس در مراسم کریسمس:
 مسیح فقیر بود پس تشنه قدرت و ثروت نباشید

برجام در مارپیچ مرگ قرار دارد
کریسمس:پاپ  مراسم  در  فرانسیس  پاپ 
فقیر  آمد،  دنیا  به  فقیر  "عیسی  افزود:  فرانسیس 
فقر  درباره  آنقدر  او  مرد.  فقیر  و  کرد  زندگی 
صحبت نکرد اما به خاطر ما تا آخر عمر در فقر 

زندگی کرد."
کاتولیک جهان  مسیحیان  رهبر  فرانسیس  پاپ 
از  کریسمس  شب  مناسبت  به  خود  سخنان  در 
پیروان خود خواست تشنه قدرت نباشند و برای 
هر  به  دست  قدرت،  و  ثروت  آوردن  دست  به 

کاری نزنند.
پاپ  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  از  گزارش  به 
فرانسیس با یادآوری تولد حضرت عیسی )ع( در 
یک اصطبل، در موعظه ای در شب کریسمس، 
جنگ و مصرف گرایی حریصانه را محکوم کرد 
به  ثروت و قدرت  برای کسب  که  را  و کسانی 
قیمت از دست رفتن افراد آسیب پذیر، از جمله 

کودکان، اقدام می کنند، سرزنش کرد.
پاپ سخنان خود را در حضور 7 هزار نفر در 
مناسبت شب کریسمس  به  ربانی  مراسم عشای 

در کلیسای سنت پیتر واتیکان، ایراد کرد.
پاپ ابراز تاسف کرد: " در حالی که حیوانات 
در غرفه های خود تغذیه می کنند، مردان و زنانی 
همسایگان،  حتی  ما،  دنیای  در  قدرت  تشنه 
می کنند...  مصرف  را  خود  خواهران  و  برادران 
بسیار جاها، حتی  ایم! و چه  دیده  چقدر جنگ 
رفتار  تحقیر  با  انسان  آزادی  و  کرامت  امروز، 
می شود!"پاپ فرانسیس بدون اشاره به مصداق 

خاصی، گفت: " مثل همیشه، قربانیان اصلی این 
طمع انسانی، ضعیف ها و آسیب پذیران هستند."

دوران  مانند  نیز  کریسمس  این  افزود:"  پاپ 
عیسی مسیح، دنیایی که از پول، قدرت و لذت 
کوچک،  بچه های  برای  جایی  می برد،  رنج 
و  فقیر  نشده،  متولد  کودکان  از  بسیاری  برای 

فراموش شده باز نمی کند."
یا  ترس  ندهید  اجازه  گفت:"  ادامه  در  پاپ 
در  عیسی  خوابیدن  کند.  غلبه  شما  بر  دلسردی 
آخور نشان می دهد که ثروت واقعی در زندگی 
روابط  در  بلکه  قدرت،  و  پول  در  نه  کجاست: 

و افراد."
پاپ فرانسیس افزود: "عیسی فقیر به دنیا آمد، 
فقیر زندگی کرد و فقیر مرد. او آنقدر درباره فقر 
صحبت نکرد اما به خاطر ما تا آخر عمر در فقر 

زندگی کرد."
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 دولت امارات از ارسال دو هزار و ۵۰۰ دستگاه 
اوضاع  دلیل  به  اوکراین  به  خانگی  برق  مولد 

بحرانی این کشور و قطع برق خبر داد.
این  اعالم  با  )وام(  امارات   خبرگزاری رسمی 
برق  مولدهای  این  انرژی  میزان  که  افزود  خبر 

خانگی بین ۳.۵ تا ۸ مگا وات است.
کشور  وزیر  الهاشمی«  ابراهیم  بنت  »ریم 
امارات در امور همکاری های بین المللی ارسال 
ابوظبی  "باور  راستای  در  را  برق  مولدهای  این 
بویژه  بشردوستانه  های  همبستگی  اهمیت  به 
بحران  در  مشکالت  کاهش  و  جنگ  زمان  در 

اوکراین" توصیف کرد.
وی در خصوص زمان رسیدن این مولدها گفت 
که ۱۲۰۰ مولد امروز به »ورشو« پایتخت لهستان 
خواهد رسید و باقی مانده آن ها در ژانویه ارسال 

خواهد شد.
بر اساس این گزارش، امارات پیش از این نیز به 
میزان ۱۰۰میلیون دالر به اوکراین کمک کرده بود.
امارات همچنین ۸ فروند هواپیما حامل کمک 

های غذایی و پزشکی به پناهندگان اوکراینی در 
لهستان، مولداوی و بلغارستان ارسال کرده بود.

وزیر  نخست  شمیگال«  »دنیس  گذشته،  هفته 
برق آبی  نیروگاه های  اینکه  اعالم  با  اوکراین 
حدود  و  شده  آسیب  دچار  اوکراین  حرارتی  و 
این  باالی  ولتاژ  شبکه  تاسیسات  از  درصد   ۴۰
اعمال  به  نسبت  دیده اند،  خسارت  نیز  کشور 
محدودیت های قابل توجه برای مصرف برق در 

زمستان هشدار داد.
به گفته وی، اعمال محدودیت ها برای مصرف 
و  است  ناپذیر  اجتناب  زمستان  این  در  برق 
برای  دستورالعمل هایی  انرژی  وزارت  به  دولت 
ارائه  خدماتی  بخش  بازسازی  در  اولویت بندی 
کرده که براساس آن تاسیسات زیرساختی حیاتی 

و بیمارستان ها در اولویت قرار می گیرند.
در حال حاضر اوکراین اگرچه مصرف برق آن 
بین ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به دوره قبل از جنگ 
جدی  کمبود  با  همچنان  اما  است  یافته  کاهش 

ظرفیت تولید برق مواجه است.

کارخانه های تسلیحاتی 
ایران نابود شود

توییتی  در  اوکراین  جمهوری  ریاست  مشاور 
را  بین المللی  تحریم های  آشکارا  ایران  نوشت: 

به سخره می گیرد.
پودولیاک،  میخایلو  داد،  گزارش  رویترز 
صفحه  در  اوکراین  جمهوری  ریاست  مشاور 
ارائه  بر  مبنی  غرب  ادعای  تکرار  با  توییترش 
در  استفاده  برای  روسیه  به  ایرانی  پهپادهای 
آشکارا  »ایران  که  شد  مدعی  اوکراین،  جنگ 

تحریم های بین المللی را به سخره می گیرد.
خنرانی او در کنگره ایاالت متحده انجام شد. 
بسته کمک ۴۵ میلیارد دالری آمریکا به اوکراین 
دالری  میلیارد  هزار   ۱.۶۶ مالی  طرح  از  بخشی 
دولت جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده 
رسیده  سنا  مجلس  تصویب  به  پیشتر  که  است 
جنبه  بایدن  جو  امضای  از  پس  طرح  بود.این 
قانونی پیدا خواهد کرد.رئیس جمهوری اوکراین 
در واکنش به تصویب کمک بسته کمک آمریکا 
و  کنگره  از  توئیتر خود  در صفحه  کشورش  به 
رهبران هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه 

تشکر کرد.
بسته کمک ۴۵ میلیارد دالری آمریکا به اوکراین 
در حالی تصویب شد که واشنگتن در طول سال 
جاری میالدی حدود ۵۰ میلیارد دالر به کی یف 

کمک اقتصادی و نظامی کرده بود.
اولین  آمریکا  به  زلنسکی  ولودیمیر  اخیر  سفر 
آغاز  زمان  از  اوکراین  از  خارج  به  او  سفر 
تهاجم نظامی روسیه بود. آمریکا در آستانه سفر 
برای  که  کرد  اعالم  اوکراین  رئیس جمهوری 
کشور  این  به  اوکراین  هوایی  پدافند  تقویت 

سامانه دفاع هوایی پاتریوت تحویل خواهد داد.

امارات ۲۵۰۰ دستگاه مولدبرق به اوکراین ارسال کرد

خودکشی  از  صهیونیستی  رژیم  روزنامه  یک 
سال  یک  طول  در  فقط  رژیم  این  نظامی   ۱۴
صهیونیستی  روزنامه  گزارش  داد.به  خبر 
نگران  افزایش  نوشت:  آحارنوت«  »یدیعوت 
ارتش  در  موارد خودکشی  تعداد  در  ای  کننده 

اسرائیل مشاهده می شود.
سال  در  نظامی   ۱۴ فقط  افزود:  روزنامه  این 
۲۰۲۲ میالدی به زندگی خود پایان داده اند که 

به شمار  اخیر  پنج سال  در طول  رقم  باالترین 
می رود.

رژیم  های  رسانه  و  مقامات  نیز  این  از  پیش 
خودکشی  کننده  نگران  افزایش  از  صهیونیستی 
موارد  و  رژیم  این  نظامی  نیروهای  بین  در 
به  مرد  نظامیان  و  فرماندهان  تعرض  متعدد 
رژیم  این  نظامی  تشکیالت  در  زن  نظامیان 

بودند. گفته  سخن 

فقط در یک سال؛
۱۴ نظامی اسرائیلی خودکشی کردند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ۴۶/۴۹۸- اصلی بخش ۰۹ به مساحت ۸۹۳۳.۹۰ 
متر مربع واقع در گنبدکاووس اراضی زراعی قریه ایگدر سفلی بخش ۰۹ حوزه ثبتی گنبد ملکی آقای قربان 
قریه  اراضی  گنبدکاووس  ملک  وقوع  در محل   ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مورخه  دوشنبه  روز  ۹ صبح  ایکدری ساعت 
برای  ارتفاقی حقی  یا حقوق  به حدود  نسبت  این رو چنانچه مجاوری  از  آمد.  بعمل خواهد  ایگدر سفلی 
خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبًا با 
ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان گنبدکاووس تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و 
به اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به 

صدور سند مالکیت خواهد نمود./ م.الف ۱۰۳۱۵   تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ 
رضا سارانی رئیس ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
مساحت  به   ۰۹ بخش  اصلی   -۴۶/۴۹7 پالک  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید 
۲۳۱۴۳.۵۰ متر مربع واقع در گنبدکاووس اراضی زراعی قریه ایگدر سفلی بخش ۰۹ حوزه ثبتی گنبد ملکی 
گنبدکاووس  ملک  وقوع  محل  در   ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مورخه  دوشنبه  روز  صبح   ۹ ساعت  ایکدری  قربان  آقای 
اراضی قریه ایگدر سفلی بعمل خواهد آمد. از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی 
اعتراض  تحدید حدود  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  روز  تا سی  فقط  میتواند  است  قائل  خود  برای  حقی 
ظرف  آن  بر  عالوه  و  نموده  تسلیم  گنبدکاووس  شهرستان  ثبت  اداره  به  پالک  شماره  ذکر  با  کتبًا  را  خود 
در  نماید  تقدیم  قضائی  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
تقدیم  مراجعه و گواهی عدم  مربوطه  دادگاه  به  میتواند  قانونی وی  نماینده  یا  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت 

وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود./ م.الف ۱۰۳۱۴  تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ 
رضا سارانی رئیس ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ۴۶/۴۹۶- اصلی بخش ۰۹ به مساحت ۴۳7۴.۵۰ 
آقای  ملکی  گنبد  ثبتی  حوزه   ۰۹ بخش  آناجان  ایگدر  قریه  زراعی  اراضی  گنبدکاووس  در  واقع  مربع  متر 
قربان ایکدری ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ در محل وقوع ملک گنبدکاووس اراضی 

قریه ایگدر آناجان بعمل خواهد آمد. 
از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا 
سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبًا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت 
ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  آن ظرف یک  بر  نموده و عالوه  تسلیم  گنبدکاووس  شهرستان 
وی  قانونی  نماینده  یا  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  تقدیم  قضائی  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید. 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 

نمود./ م.الف ۱۰۳۱۳   تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ 
رضا سارانی رئیس ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

شهرداری صفادشت در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه مندرج در 
جدول ذیل را از از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

۱-سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد: ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که در مدت 
۹۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۳۸۶۰۰۵ نزد بانک ملی

۲-نفرات اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۳-متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت ۱۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ جهت دریافت دریافت اسناد 

مناقصه به سامانه الکترونیک دولت )ستاد( مراجع نمایند.
۴-شرکت کنندگان می بایست ضمن بار گذاری ضمانت نامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد نسبت به تحویل 
اصل ضمانت نامه تاپایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به آدرس: صفادشت- جنب فرهنگسرای بعثت- شهرداری 

صفادشت اقدام نماید.
۵-در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود.

۶-پیشنهادات رسیده در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ در کمیسیون عالی معامالت شهرداری مطرح و پس از بررسی و کنترل 
برنده مناقصه اعالم خواهد شد.

7-هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
۸- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰ امور قراردادها تماس حاصل نمایید.

» تجدید آگهی مناقصه عمومی
 شماره 2001095653000041 «

محمدعلی کریمی - شهردار صفادشت

درصد تهاتررتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

جدول کاری معابر شهر و 1
80% راه و ترابری- ابنیه72/123/000/0003/607/000/000شهرک امید


