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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ١٧

 ١۴٣  – در اوکراينروسيه " عمليات ويژۀ"ھان و جاخبارگزيدۀ 

 ) به وقت اروپای غربی٢٤تا ساعت (

  

شود و  خوانندگان محترم، اخبار و گزارش ھای جنگ ضد فاشيستی روسيه در اوکراين با سرعت تھيه و ترجمه می

  !کنيم ن ترتيب از خوانندگان عذرخواھی می آنھا وجود داشته باشد، به ايۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

  فرانسه تمايلی به مداخله مستقيم در مناقشه اوکراين ندارد: ماکرون

کشور اعالم کرد که فرانسه خواھان امانوئل ماکرون، رئيس جمھوری فرانسه در مصاحبه با چند شبکه تلويزيونی اين 

  .آغاز جنگ جھانی نيست و قصد دارد به پايان درگيری نظامی در اوکراين کمک کرده ولی در آن دخالت نخواھد کرد

ما بايد برای اين واقعيت آماده باشيم که عمليات نظامی روسيه مدت زيادی طول خواھد کشيد و با آغاز : ماکرون گفت

ما خواھان جنگ جھانی جديد نيستيم و به ھمين دليل در اين مناقشه دخالتی نخواھيم . تر خواھد بودپاييز شرايط دشوار

 .البته ھمچنان به تقويت توان دفاعی از اروپا ادامه خواھيم داد. کرد

 

  وزير دفاع اوکراين سخنان خود درباره دستور بازپس گيری جنوب اين کشور را تکذيب کرد
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جمھور والديمير زلنسکی دستور   دفاع اوکراين اعالم کرد، اظھارات درباره اينکه رئيس آلکسی رزنيکوف، وزير

 به منظور باز پس گرفتن مناطق جنوبی کشور را صادر کرده، اشتباه " ضدحمله"ھايی برای عمليات  توسعه طرح

  .برداشت شده است

با اين حال، وی . کند  را پنھان نمی١٩٩١سال يف تمايل خود برای بازگشت به مرزھای  به گفته رزينکوف، مقامات کی

  .تواند اطالعات مربوط به دستور بازپس گيری مناطق جنوبی را تاييد کند نمی

ھای مدرن بيشتری نياز  وزير دفاع اوکراين ھمچنين افزود که برای مؤثرترين اقدام ضد حمله، ارتش اوکراين به سالح

  .دارد

ا روزنامه تايمز، از وظيفه بازپس گرفتن مناطق جنوب اوکراين خبر داده و گفته رزنيکوف پيش از اين، در مصاحبه ب

وی به ويژه يادآور شده بود که . بود که نيروھای مسلح اين دستور مناسبی از سوی زلنسکی در اين باره دريافت کردند

  .ای در اين راستا در ستادکل ادامه دارد کار به روی برنامه

 

   توقف ارسال تسليحات به اوکراين را ممکن دانستوزير خارجه ايتاليا

لوئيجی دی مايو، وزير امور خارجه ايتاليا ابراز ترديد کرده است که بحران سياسی در اين کشور امکان ادامه ارسال 

  .تسليحات نظامی به اوکراين را فراھم کند

اکنون من شک دارم که بتوانيم به ": وکسل گفتوزير خارجه ايتاليا امروز، شنبه در مصاحبه با نشريه پوليتيکو در بر

گيرند که  ھا جشن می کنم، اکنون روس فکر می. اين يکی از مشکالت جدی است. ارسال سالح به اوکراين ادامه دھيم

  ".يک دولت غربی ديگر دچار بحران سياسی شده و در حال سقوط است

ه استعفا خواھد داد، ولی سرجيو ماتارال، رئيس جمھور ماريو دراگی، نخست وزير ايتاليا روز گذشته اعالم کرد ک

  .درخواست او را نپذيرفت

 

  دستور وزير دفاع روسيه درباره تشديد اقدامات برای جلوگيری از کشته شدن غيرنظاميان

ا به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع روسيه، سرگئی شايگو، وزير دفاع به نيروھای مسلح اين کشور دستور داد ت

عمليات نظامی ويژه را در تمامی جھات گسترش دھند تا احتمال حمالت ارتش اوکراين به غيرنظاميان ساکن دونباس و 

  .ديگر مناطق آزاد شده از بين برود و مردم غيرنظامی ديگر ھدف آتش آنھا قرار نگيرند

يد کرد و در پايان دستورات الزم وزير دفاع روسيه امروز، شنبه از واحدھای نظامی جنوبی و مرکزی اين کشوربازد

ی و راکترا برای افزايش بيشتر اقدامات نيروھای مسلح در تمام مناطق عملياتی به منظور جلوگيری از امکان حمالت 

  .ای گسترده توسط ارتش اوکراين به زيرساختارھای غيرنظامی اعالم کرد توپخانه

 

  راين را فراموش نخواھد کردروسيه در روابط آينده با غرب، ارسال سالح به اوک

ديميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم فدراسيون روسيه در سازمان ملل اعالم کرد که مقامات مسکو اقدام 

ھا  کشورھای غربی در تامين تسليحات ارتش اوکراين را فراموش نخواھند کرد، برای اينکه مردم به خاطر اين سالح

  .دھند جان خود را از دست می
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ھای  تامين سالح برای ارتش اوکراين و کشتار مردم با استفاده از سالح: پوليانسکی در يک مصاحبه راديويی گفت

ً قطعا در روابط آتی مسکو با جھان غرب مسألهغربی، چيزی است که فکر نمی کنم ما بتوانيم آن را فراموش کنيم و اين 

  موثر خواھد بود

روابط خود با آنھا را از "تواند   و فرانسه به عنوان مثال، يادآور شد که روسيه نمیالماناين ديپلمات روس با اشاره به 

 سال پس از پيروزی اتحاد جماھير شوروی در ٧٥مردم روسيه و اوکراين "بيند که چگونه   وقتی می"صفر شروع کند

  ."شوند ی میالمانجنگ جھانی دوم، ھمچنان قربانی توپخانه 

سياست خارجی اتحاديه اروپا گزارش داد که دو ميليارد يوروی اختصاص داده شده توسط اين سازمان پيش از اين، دفتر 

اين در حالی . برای ارسال تسليحات به اوکراين که برای ھفت سال طراحی شده بود، در مدت پنج ماه ھزينه شده است

برای کمک به کشوری در حال جنگ بايست  است که اين بودجه که از صندوق صلح اروپا ھزينه شده، ھرگز نمی

 .شد استفاده می

 

  اوکراين ميزان تلفات نظاميانش را فاش نخواھد کرد

 معاون وزير دفاع اوکراين اعالم کرده که اطالعات مربوط به تلفات در بين نيروھای مسلح اوکراين يک "آنا ماليار"

 اطالعاتی فاش نخواھد شد، چرا که اين اقدام تنھا به نفع ھای نظامی  است و در اين زمينه، تا پايان درگيری"راز دولتی"

  .دشمن خواھد بود

 ھزار نظامی خود را از ٢٠ چند روز قبل گزارش داد که نيروھای مسلح اوکراين ھر ماه، حداقل "ديلی ميل"روزنامه 

  .دھند دست می

ان نظاميان اين کشور خبر داده و از آلکسی رزنيکوف، وزير دفاع اوکراين نيز ھفته گذشته از تلفات سنگين در مي

  .يف ارسال کنند ًشرکای غربی خواست تا فورا سالح بيشتری به کی

ميخائيل پودولياک، مشاور والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين، چندی پيش گفت که اين کشور روزانه بين 

 رزمی دو طرف  عدم برابری توان" وی دليل اصلی اين وضعيت را. دھد  سرباز خود را از دست می٢٠٠ تا ١٠٠

 . ناميد"درگيری

 

   غيرنظامی در دونتسک جان خود را از دست داده است٢٥٦از آغاز جنگ تاکنون 

بس امروز، شنبه گزارش داد که در طول   و ھماھنگی آتشکنترولدفتر نمايندگی منطقه دونتسک در مرکز مشترک 

 نفر از مردم غيرنظامی ساکن مناطق ٢٥٦گذرد، تا به امروز  می روزی که از تشديد اوضاع در شرق اوکراين ١٥٠

  .اند  کودک، در نتيجه حمالت نيروھای مسلح اوکراين کشته شده١٦مختلف سرزمين دونتسک، از جمله 

 مورد گلوله باران مناطق مختلف دونتسک با استفاده از انواع ٩٨٣ ھزار و ٥بر اساس اين گزارش، در اين مدت، 

 کودک در نتيجه اين حمالت با ١٧٦ نفر، از جمله ٧٠٠ ھزار و ٢مھمات نظامی، به ثبت رسيده است و تسليحات و 

  .اند ھای مختلف مجروح شده شدت

 

  نماينده دائم روسيه در وين سياست نظامی ناتو و اتحاديه اروپا را ناکارآمد خواند

ھای نظامی  مللی در وين معتقد است که افزايش مداوم ھزينهھای بين ال ميخائيل اوليانوف، نماينده دائم روسيه در سازمان

  .توسط کشورھای غربی سياستی ناکارآمد است
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 برای اھداف دفاعی دالر ميليارد ٦٠روسيه حدود ": اوليانوف امروز، شنبه در صفحه توئيتر خود در اين باره نوشت

با اين وجود، ناتو و اتحاديه اروپا . ای غربی است برابر کمتر از بودجه نظامی کشورھ٢٠کند که حدود  خود ھزينه می

ولی اين سياست نتيجه مطلوب و مورد نظر آنھا را . ھای نظامی خود را افزايش دھند ھمچنان در تالش ھستند تا ھزينه

  ".به ھمراه نداشته و نتوانسته امنيت قاره اروپا را تقويت کند

ھای دفاعی به  ورھای عضو ناتو بر تعھد خويش برای رساندن ھزينهدر جريان نشست اخير رھبران ناتو در مادريد، کش

 . درصد توليد ناخالص داخلی توافق کردند٢حداقل 

 

  شود تر و شديدتر می ھای ارتش روسيه عليه اوکراين تھاجمی عمليات

ستور تشديد نشده ضمن بازديد از نيروھای ارتش اين کشور در خاک اوکراين، د وزير دفاع روسيه در سفری اعالم

  .عمليات ھای تھاجمی را صادر کرد

، وزير دفاع روسيه در جريان بازديد از نيروھای ارتش اين کشور که در جنگ "سرگئی شويگو"به گزارش اسپوتنيک، 

ھای خود را افزايش دھند تا حمالت ارتش اوکراين  ھا و عمليات ھای ارتش بايد فعاليت يگان: اوکراين فعال ھستند، گفت

  .متوقف شود)  روسيهکنترولمناطق تحت ( غيرنظاميان عليه

رياست وزارت دفاع روسيه به منظور جلوگيری و حذف احتمال حمالت : در بيانيه وزارت دفاع روسيه آمده است

ھای منطقه دونباس و ديگر مناطق، دستوراتی را  يف عليه غيرنظاميان و زيرساخت ای سنگين رژيم کی راکتی و توپخانه

  .ھای عملياتی صادر کرد ھای فعال در حوزه ھا و گروه ھای تھاجمی يگان ويت و افزايش اقدامات و عملياتبرای تق

 "نووا کاخوفکا"اين دستور وزير دفاع روسيه پس از آن صادر شده که در روزھای اخير نيروھای ارتش اوکراين شھر 

  . قرار دادند ھدفراکتھا راکت و   اوکراين را با ده"خرسون"در استان جنوبی 

شود در اين  ھا را رھگيری کند، گفته می راکتبنا بر اعالم ارتش روسيه، گرچه پدافند ھوايی موفق شد بسياری از 

يی امريکاھا با پرتابگر  راکتگويند اين  مقامات اين منطقه می.  نفر زخمی شدند٣٨کم   نفر کشته و دست٣حمالت 

يی از اين منطقه امريکاھای  دھد روز قبل از حمله ماھواره ود نشان میھای موج اند و داده  پرتاب شده"مارچھي"

  .تصويربرداری کردند

 

  رئيس سازمان فضايی روسيه برکنار شد با دستور پوتين؛

به دستور والديمير پوتين، رييس جمھور روسيه ديميتری راگوزين از سمت رييس سازمان فضايی اين کشور برکنار 

  .شد

يت صنايع تسليحاتی را برعھده داشته، جايگزين مسؤولً بوريسف معاون نخست وزير روسيه که قبال به جای او يوری

  .شده است

او به اظھار نظرھای . را برعھده داشت) سازمان فضايی روسيه( ميالدی رياست راسکاموس ٢٠١٨راگوزين از سال 

  . و اروپا مشھور شده بودامريکاھای عليه  صريح و بيانيه

ھا غرب و اروپا  ال جاری ميالدی و پس از حمله روسيه به اوکراين بارھا تھديد کرده بود در صورتی که تحريماو در س

  .دھد ھای فضايی ديگر را پايان می رفع نشود، ھمکاری با شرکای غربی در ايستگاه فضايی بين المللی و پروژه

ھای حيات روی مريخ پايان  وسيه را برای کشف نشانهھای خود با ر ھفته گذشته سازمان فضايی اتحاديه اروپا ھمکاری

 .داد و راگوزين رئيس اين سازمان را به خرابکاری در مأموريت مذکور متھم کرد
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  حمالت ھوايی ارتش اسرائيل به نوار غزه: ی به جنوب اسرائيلراکتپس از حمله 

گفته . يل به چندين ھدف در نوار غزه حمله کرد به اسرائيل، ارتش اسرائامريکااندکی پس از سفر بايدن، رئيس جمھور 

  .ی حماس به جنوب اسرائيل صورت گرفتراکتمی شود که بمباران غزه در واکنش به حمله 

 "اردوگاه نظامی حماس"ی به جنوب اسرائيل در طول شب، به يک راکتارتش اسرائيل بامداد شنبه در پاسخ به دو حمله 

 به اسرائيل و امريکا حمله ساعاتی پس از پايان سفر جو بايدن رئيس جمھور اين. مظنون در نوار غزه حمله کرد

  . اسرائيل انجام شدکنترولسرزمين ھای فلسطينی تحت 

 ديگر به راکت ھای پدافند ھوايی اسرائيل رھگيری شد و سه دستگاه شليک شده از غزه شنبه شب توسط راکتيک 

  .ئيلی، آژيرھای خطر در شھر عسقالن و منطقه الچيش شنيده شدبه گزارش رسانه ھای اسرا. زمين باز اصابت کرد

ًبا اين حال، اسرائيل معموال بدون ارائه سند .  را بر عھده نگرفته استراکتيت شليک مسؤولتاکنون ھيچ گروه فلسطينی 

  .ی داندی به اسرائيل مراکت کرده است، مقصر حمالت کنترول سال است نوار غزه را ١۵و مدرکی جنبش حماس را که 

 را در غزه که در آن مواد خام برای ساخت "يک مجتمع زيرزمينی"ھای اين رژيم  جنگنده: ارتش اسرائيل در پاسخ گفت

  .شد، ھدف قرار دادند ھا ذخيره می راکت

. دبا وجود تشديد تنش ھا در ماه ھای اخير، سفر سه روزه بايدن به اسرائيل و کرانه باختری اشغالی به آرامی انجام ش

بايدن حمايت خود را از استقالل فلسطين . بايدن در کرانه باختری با محمود عباس، رئيس جمھور فلسطين ديدار کرد

روند صلح بين . اعالم کرد و در عين حال اذعان کرد که به نظر می رسد در حال حاضر اين ھدف بسيار دور است

 .شده است به طور مجازی متوقف ٢٠١٤اسرائيل و فلسطينی ھا از سال 

 

 ی که غرب به کيف می دھد آشنا نيستراکتوزير دفاع اوکراين با سيستم ھای 

ی ارسال شده از راکتھای  سی اعتراف کرد که از سيستم بی الکسی رزنيکوف، وزير دفاع اوکراين در مصاحبه با بی

 ھای اياالت متحده برای تامين دو اين اتفاق در حالی رخ داد که در مورد برنامه. غرب به اين کشور اطالع کافی ندارد

وقتی روزنامه نگاری از او پرسيد که اين دو سيستم . به کيف، صحبت می شد NASAMS ی ضد ھوايیراکت دستگاه

 :می توانند از کدام قسمت از اوکراين محافظت کنند، او پاسخ داد

بنابراين من ھنوز .  وکيل مدافع ھستم انداز نيستم، من يک وکيل ھستم، يکراکتمن يک . من آماده پاسخگويی نيستم

می توانم بگويم شما در مورد انواع ديگر سالح . اما به سرعت در حال يادگيری ھستم. آماده نيستم اين را به شما بگويم

و من ھمه . را می دانم HIMARS و MLRS و امروز، برای مثال، من تفاوت بين. ًھا که قبال از آنھا بی اطالع بودم

اما چيزی که اکنون به يقين می دانم اين است که اين گام مھم . گيرم با جزئيات ياد می NASAMS  موردچيز را در

  .ديگری برای کمک به اوکراين برای مسلح شدن و بھبود دفاع ما است

 .وارد اوکراين شده است MLRS M270  انداز چندگانهراکترزنيکوف ھمچنين امروز اعالم کرد که اولين 

 

 ی در روسيه زير آتش دوباره اوکراينشھرک ساز

رومن استاروويت، فرماندار منطقه . شنبه شب بار ديگر مورد آتش باری قرار گرفت Tjotkino شھرک روسی

 پرتابه به سمت اين شھر ٢٠کورسک، صبح زود در شبکه ھای اجتماعی اعالم کرد که نيروھای مسلح اوکراين بيش از 

  .رده انددر مرز روسيه و اوکراين شليک ک

 ".خسارت جزئی به برخی از منازل وارد شده است. خوشبختانه در بين اھالی آسيب جانی وجود ندارد"
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  .اين سياستمدار پس از حمله اوکراين به تلگرام، دو عکس از تيوتکينو منتشر کرد

ليات ويژه روسيه گلوله اين اولين بار نيست که ارتش اوکراين مناطق مسکونی روسيه در امتداد مرز را در نتيجه عم

در مناطق مرزی روسيه در بريانسک، کورسک، بلگورود و در شبه جزيره کريمه دريای سياه، سطح . باران می کند

 .زرد ھشدار ترور ماه ھاست که اعمال می شود

 

 آموزش ببينند F16 و F15 خلبانان اوکراينی قرار است در کار با

به گزارش پرتال آنالين دفاع نيوز، .  کمک اضافی به اوکراين را تصويب کرددالر ميليون ١٠٠ امريکامجلس نمايندگان 

 بنابراين آنھا بايد در مورد کار با جت ھای جنگنده. اين مبلغ برای آموزش خلبانان اوکراينی در نظر گرفته شده است

F15 و F16 متحده واجد شرايط ھستندمراکز آموزشی در ايالت ھای می سی سی پی و تگزاس اياالت . آموزش ببينند .

  . رأی دھد٢٠٢٣با اين حال، سنای اياالت متحده ھنوز بايد به تغيير مربوطه در قانون مجوز دفاع ملی برای سال 

از غرب را تاييد کرده  M270  ھای راکت اندازدستگاهدر ھمين حال، الکسی رزنيکوف، وزير دفاع اوکراين، دريافت 

. سازد  می"شريک خوبی در ميدان نبرد"اياالت متحده را  M270 HIMARS ھای يستماو در توييتر نوشت که س. است

توانند به جای شش  رديابی شده می M270 ھای دستگاه. ًبريتانيا اخيرا به اوکراين وعده چنين تسليحاتی را داده است

   بارگيری کنند،راکت، دوازده راکت

 

 امريکااخبار ضدونقيض از توافق نفتی عربستان و 

يی نشاندھنده عدم توافق طرفين در زمينه افزايش توليد نفت بود، کاخ امريکادر حاليکه سخنان مقام ھای عربستانی و 

 . و اوت بوده استجوالی درصدی نفت برای ماھھای ۵٠سفيد مدعی است که ھدف رياض افزايش توليد 

 و سھم انکارناپذير امريکاای کنگره  ت مياندورهنظران سياسی با توجه به درپيش بودن انتخابا به گزارش ايرنا، صاحب

کردند که افزايش توليد نفت عربستان و کاھش  بينی می يی، پيشامريکابھای سوخت در ميزان رضايتمندی رای دھندگان 

 .متعاقب بھای بنزين در دستورکار سفر بايدن به جده باشد

دی واشنگتن در ترغيب شريک عرب خود حکايت می جيک ساليوان از ناامي)  تير٢۴(با اين حال، اظھارات ديشب 

 .کرد

 انتظار ندارد عربستان سعودی امريکاساليوان پيش از آغاز کنفرانس خبری رئيس خود به خبرنگاران گفته بود که 

 .است)  مرداد١٢(فوری توليد نفت خود را افزايش دھد و منتظر نتيجه نشست بعدی اوپک پالس در سوم اوت 

نفت سالح سياسی : ير امور خارجه عربستان نيز ديروز به روزنامه انگليسی فايننشيال تايمز گفته بودعادل الجبير وز

 .نفت يک کاالست. تانک نيست که آن را به سمت کسی نشانه رفته و شليک کنيم. نيست

 به ارزيابی ھای خود به گفته اين مقام عربستانی، رياض توليد خود را به دفعات و بر اساس ميزان تقاضا افزايش داده و

 .ادامه خواھد داد

 .اگر شاھد کمبود نفت باشيم، نفت بيشتری توليد خواھد شد: وی افزود

يی عربستانی ادعای ديگری دارد که نشان می دھد که رياض توليد امريکابا اين حال کاخ سفيد از نتايج ديدار مقام ھای 

 .داد درصد افزايش خواھد ۵٠ و اوت را جوالینفت ماه ھای 

عربستان سعودی به حمايت از توازن بازار جھانی نفت : در اين سند که در تارنمای کاخ سفيد منتشر شده آمده است

 درصد بيش از سطوح پيش بينی شده ماه ھای ۵٠ از افزايش توليد امريکا. برای رشد اقتصادی پايدار متعھد شده است
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 ھای آتی ھفته ھای آينده به ثبات قابل توجه بازارھا کمک کرده و اين گام ھا و گام.  و اوت استقبال کرده استجوالی

 .خواھند کرد

 

 شود بندی می انرژی در اروپا احتماال جيره: ھشدار مدير عامل شل

 مديرعامل شرکت نفتی شل در اظھاراتی ضمن ھشدار نسبت به کمبود گاز در زمستان پيش رو تاکيد "بن ون بوردون" 

 .شود بندی مصرف انرژی می تماال اروپا مجبور به جيرهکرد با روند کنونی اح

، بھای نفت خام در اروپا در سال جاری به ميزان قابل توجھی افزايش يافته به "اسپوتنيک"به گزارش خبرگزاری 

بھای گاز طبيعی نيز از ژانويه سالجاری .  درصد رشد يافته است۴٨.۴١ای که از آغاز سال جاری ميالدی تاکنون  گونه

ھمزمان مديرعامل ھلندی شرکت نفتی شل ھشدار داده است .  درصد افزايش يافته است٩٨تاکنون بيش از ) ١۴٠٠دی (

   .که زمستان سختی در انتظار اروپا است

در بدترين حالت : گويد  مديرعامل شل با بيان اينکه بھای گاز ھمچنان به رشد خود ادامه خواھد داد می"بن ون بوردن"

 .بندی مصرف انرژی شود ست مجبور به جيرهاروپا ممکن ا

وی در عين حال تاکيد کرد که اگرچه ممکن است برخی کشورھا نسبت به ساير اروپا عملکرد بھتری در اين خصوص 

ون بوردون مقصر اصلی . داشته باشند، اما در نھايت ھمه ما با تشديد بسيار زياد قيمت انرژی مواجه خواھيم بود

 .مت روابط با روسيه دانستوضعيت کنونی را وخا

 درصد انرژی مورد نياز ۴ درصد انرژی خود را از روسيه وارد می کند و در مقابل انگليس تنھا ۴٠اروپا نزديک به 

 .خود را از مسکو می خرد

ليل  می رساند، به دالمانکه گاز را از روسيه و از مسير دريای بالتيک به  "١نورد استريم "در اين ميان خط لوله گاز 

ھرچند بسياری نگران ھستند که اين خط .  روز ادامه خواھد داشت، تعطيل شده است١٠تعمير و نگھداری که به مدت 

به گفته ناظران چنانچه اين اتفاق بيفتد، اروپا در مسير رسيدن به اھداف انرژی خود با . لوله بار ديگر شروع بکار نکند

 درصد از ظرفيت ذخيره سازی خود را پر کند، ٨٠) آبان(د تا ماه نوامبر اتحاديه اروپا قصد دار. مشکل روبرو می شود

 . درصد است۶٢.۶ذخاير گاز اروپا در حال حاضر . اما بدون بازگشايی خط لوله، چنين چيزی بعيد به نظر می رسد

امانوئل ". ندمقامات و رھبران اروپايی از ھم اکنون به شھروندان خود اعالم کرده اند که منتظر روزھای سخت باش

خطاب به ) جشن روز ملی فرانسه ("روز باستيل"شنبه خود در  جمھوری فرانسه در سخنرانی روز پنج  رئيس"مکرون

وی ھمچنين . ھای خيابان در شب را داشته باشند بندی انرژی، از جمله خاموش کردن چراغ مردم گفت که انتظار سھميه

 .شور شد در ک"ھشياری انرژی"خواستار يک زمان برای 

 رئيس بخش تنظيم کننده انرژی اين کشور گفت که انتظار دارد قبوض گرمايشی در سال "کالوس مولر" نيز الماندر 

 .اين در حالی است که ھم اکنون نيز بھای گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است. آينده سه برابر شود

 افزايش يافته و انتظار می رود يک افزايش ديگر در ماه اکتبر نيز رخ در انگليس نيز در حال حاضر سقف قيمت انرژی

 . درصد افزايش يابد۶۵دھد و قيمت ھا تا 

 

 اعالم آمادگی روسيه برای صادرات مواد غذايی

، اين کشور قادر به افزايش قابل مالحظه صادرات  معاون وزير امور خارجه روسيه گفت با ھدف امنيت مواد غذايی

 .يی استکيميا  ودکاال و ک



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

يی کيميابه گزارش خبرگزاری ايتارتاس، معاون وزير امور خارجه روسيه برای افزايش صادرات مواد غذايی و کود 

افزايد سرگئی ورشينين معاون وزير امور خارجه روسيه گفت کشورش به عنوان  اين گزارش می. اعالم آمادگی کرد

يی به بازار جھانی را تا حد قابل کيمياھای  ست تا صادرات مواد غذايی و کوديک صادرکننده معتبر و قابل اعتماد آماده ا

 .توجھی افزايش دھد

او در سخنانی در مجمع سياسی عالی رتبه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در نيويورک پيرامون توسعه 

واند تا حد قابل مالحظه ای صادرات کاال و  امنيت مواد غذايی بايد متذکر شويم که روسيه ميتمسألهدرباره : پايدار گفت

ھای آفريقايی و منطقه خاورميانه صادرات داريم و به حل  در عين حال ما به کشور. يی را افزايش دھدکيمياھای  کود

روسيه در اين خصوص با دبيرخانه سازمان ملل ھمکاری می : وی افزود. مشکل قحطی و خشکسالی کمک می کنيم

 .کند

 

 نع صادرات گاز به اروپا می شوداوکراين ما

 .روسيه اوکراين را به محدودسازی و جلوگيری از ترانزيت گاز به اروپا متھم کرد

به گزارش خبرگزاری تاس، روسيه در ادامه انتقادات خود از اوکراين اين کشور را متھم به محدودسازی و جلوگيری 

 .از ترانزيت گاز به اروپا کرده است

، معاون نمايندگی روسيه در سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که اوکراين به عواقب اقداماتی که "کیديميتری پوليانس"

 .کند، توجھی ندارد ترانزيت گاز روسيه به اروپا را محدود می

 اکنون فقط يک ايستگاه پمپاژ گاز باقی مانده است و اين تأثير بسيار بدی بر تحويل گاز و تشديد بحران انرژی": او گفت

ھر . کنند ًآنھا مطلقا به لحاظ اقتصادی فکر نمی.  توجھی ندارند، مھم نيستمسألهھا به اين  در اروپا دارد، اما اوکراينی

 ".چيزی که برای آنھا اھميت دارد تبليغات و سياست کاری است

 "برونو لومر".  آماده کندپيشتر وزير دارايی فرانسه ھشدار داده بود که اروپا بايد خود را برای شرايط بدون گاز روسيه

 .در يک کنفرانس اقتصادی در جنوب اين کشور، ھشدار داد که اروپا بايد آماده قطع کامل گاز روسيه شود

ترين سناريو پيش روی کشورھای اين قاره  اين مقام دولت فرانسه، توقف کامل تحويل گاز روسيه به اروپا را محتمل

نرژی خود دقت کند، ذخاير گاز ايجاد کند، تشريفات اداری را در جھت سرعت فرانسه بايد در مصرف ا: دانست و گفت

 .ای جديد تسريع بخشد ھای تجديدپذير کاھش دھد و برنامه خود را برای ساخت رآکتورھای ھسته بخشی به توسعه انرژی

 کرد که اتحاديه اروپا بايد خود المللی انرژی ماه گذشته به روزنامه فايننشال تايمز اعالم پيش از اين نيز رئيس آژانس بين

 .را برای اين واقعيت آماده کند که روسيه ممکن است تا زمستان عرضه گاز را به طور کامل قطع کند

 

 مردم خاورميانه بايد ارباب منطقه خود باشند: چين

و مردم سخنگوی وزارت خارجه چين در واکنش به سخنان بايدن گفت خاورميانه حياط خلوت ھيچ کشوری نيست 

 .خاورميانه بايد ارباب منطقه خود باشند

سخنگوی وزارت خارجه چين گفت خاورميانه حياط خلوت ھيچ کشوری نيست و مردم خاورميانه بايد ارباب منطقه 

 .خود باشند

يفای  بيان کرد که گفته بود اياالت متحده به اامريکاوانگ اين سخنان را در واکنش به اظھارات جو بايدن، رئيس جمھور 

 .نقش رھبری در خاورميانه ادامه خواھد داد تا چين يا روسيه را از پر کردن خالء منع کند
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اين منطقه حياط خلوت ھيچ کشوری نيست، چه رسد . مردم خاورميانه بايد ارباب منطقه خود باشند": وانگ ونبين گفت

 ."خالء"به به اصطالح 

خاورميانه را ناپايدار دانست و گفت، حضور مکرر و طوالنی سخنگوی وزارت امور خارجه چين وضعيت کنونی در "

عالوه بر اين، بحران اوکراين ھمچنان ادامه دارد و امنيت منطقه را .  توسعه منطقه را کاھش داده است١٩-مدت کوويد

ويژه جامعه بين المللی به . آنچه مردم خاورميانه بيش از ھمه آرزو دارند توسعه است. دھد تحت تاثير قرار می

ھا و مردم خاورميانه کمک کنند تا دو موضوع  ھای مردم خاورميانه اھميت دھند، به کشور ھای بزرگ بايد به نياز قدرت

 .عمده توسعه و امنيت را حل کنند و کمک سازنده کنند نه اقدام ديگری

ه خود حمايت کرده در طول مدت طوالنی، چين ھميشه از استقالل مردم خاورميانه در کشف مسير توسع": وی گفت

 ".کنيم ھای خاورميانه در حل مسائل امنيتی منطقه حمايت می ما از ھمبستگی و ھمکاری کشور. است

ای انجام داده و نقش خود را در حفظ صلح، ارتقای توسعه و پيشبرد حل و  ھای بی وقفه وانگ ھمچنين گفت چين تالش

چين مايل به ھمکاری با جامعه بين المللی برای ادامه .  استفصل منصفانه و معقول مسائل داغ در منطقه ايفا کرده

 .کمک به انرژی مثبت برای تحقق صلح است

 

  برای فروش جنگنده به ترکيه شروطی را تعيين کردامريکاکنگره 

 . را به تصويب رساندامريکای نظامی دالر ميليارد ٨٤٠ پنجشنبه شب، بودجه امريکاکنگره 

نمايندگان .  به ترکيه در نظر گرفته شده است که شامل شروطی است١٦ی فروش جنگنده اف در اين قانون متممی برا

کنگره فروش جنگنده به ترکيه را مشروط به تعھد رسمی يا تضمين صريح اين کشور مبنی بر عدم نقض حريم ھوايی 

 .يونان کرده اند

در اين متمم از دولت خواسته شده تا  . است رای مخالف به تصويب رسيده١٧٩ رای مثبت در مقابل ٢٤٤اين متمم با 

ست از فروش آن خودداری امريکازمانيکه نتواند اطمينان حاصل کند که فروش جنگنده به ترکيه در راستای منافع ملی 

 .کند

 است تا بتواند ناوگان ھوايی ١٦، به دنبال خريد جنگنده اف ٣٥دولت ترکيه پس از نااميدی از خريد جنگنده ھای اف 

  .د را نوسازی کندخو

کارشناسان بر اين اعتقادند که ترکيه به منظور ايجاد توازن با يونان به دنبال نوسازی ناوگان جنگنده ھای خود است 

 .زيرا يونان به تازگی قراردادھای سنگينی برای خريد جنگنده ھای اروپايی منعقد کرده است

 

 تسکحمله نيروھای اوکراينی به ايستگاه اتوبوس در دون

 .در حمله توپخانه ای نيروھای اوکراينی به يک ايستگاه اتوبوس در دونتسک، دو نفر کشته و چند تن ديگر زخمی شدند

اين . ھای اوکراينی به يک ايستگاه اتوبوس در دونتسک حمله کردند به گزارش شبکه تلويزيونی روسيا اليوم، نيرو

 ميليمتری، يک ايستگاه اتوبوس در بخش مرکزی ١۵۵انه سنگين ھای ارتش اوکراين با توپخ گزارش می افزايد نيرو

 شليک شده بود که در اين حمله امريکا ساخت ٧٧٧اين گلوله ھا از توپخانه ھويتزر . شھر دونتسک را ھدف قرار دادند

ت حسن نصر خبرنگار شبکه روسيا اليوم در دونتسک در گزارشی از محل اصاب. دو نفر کشته و چند تن زخمی شدند

ساکنان اين محله . شود ھای اوکراينی باعث ترس و وحشت غيرنظاميان می حمالت نيرو: اين گلوله توپخانه گفت

ھای اوکراينی حمالت خودشان را در  نيرو.  برای آنان، حفظ جان کودکان شان استمسألهترين  گويند، نگران کننده می
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زندگی اھالی شھر دونتسک به جھنم تبديل شده است و حتی . ددھن اوج ساعات تردد در زمان پايان شيفت کاری انجام می

 .ھا ھم ھر لحظه ممکن است ھدف حمله قرار گيرند شب

. دھد؟ اينجا مرکز شھر است اوکراين کجا را ھدف قرار می” :يک شھروند اھل دونتسک به خبرنگار روسيا اليوم گفت

ای است که  شدت حمالت به گونه.  در چنين شرايطی ھستيمآيا رئيس جمھور اوکراين وجدان ندارد؟ يک ھفته است که ما

 “.ديگر امکان زندگی در خانه وجود ندارد

 

 ھای ارتش ترکيه بار ديگر شمال عراق را بمباران کردند جنگنده

 .ھای ترکيه به شمال عراق خبر داد شبکه الغدير از تجاوز مجدد جنگنده

در اين حمله، . بار ديگر استان دھوک در شمال عراق را بمباران کردندھای ارتش ترکيه،  بر اساس اين گزارش، جنگنده

 .روستای نھيلی در ناحيه اميدی استان دھوک ھدف حمالت مجدد ترکيه قرار گرفت

ھای نظامی غير قانونی در شمال  ھای ارتش ترکيه در کنار لشگرکشی زمينی و احداث پايگاه تجاوزات مکرر جنگنده

 است که بھانه ترکيه برای  ی اقليم کردستان و دولت مرکزی در بغداد روبرو شده، اين در حالیعراق با مواضع انفعال

خواند، در حالی که اين حمالت به  ھايی اعالم شده که آنھا را تروريستی می بمباران مکرر شمال عراق وجود گروه

 .گيرند شود که ھدف اين حمالت قرار می ھای مناطقی منجر می آوارگی خانواده

 

 کند ی مرکزی را تحريم میامريکا مقام ارشد ۶٠واشنگتن 

 در ادامه سياستھای تحريمی مقابله با کشورھای غيرھمسو، قرار است نزديک امريکادھد دولت  اسناد افشاشده نشان می

 .ی مرکزی را تحريم کندامريکا مقام ارشد نيکاراگوئه و سه کشور ۶٠به 

 ۶٠ قصد دارد نزديک به امريکادھد دولت   نشان میامريکاسناد از وزارت خارجه به گزارش اسپوتنيک، افشای برخی ا

ھای خود اضافه  سالوادور، گواتماال، ھندوراس، و نيکاراگوئه را به بھانه و اتھام فساد به فھرست تحريم مقام ارشد از ال

 .کند

ای از  روزشده لوادور رسيده، گزارش بهسا  چاپ ال"فارو ال"اين اسناد که اولين بار روز جمعه به دست خبرگزاری 

 مقام ارشد از ٢١دھد که قرار است به کنگره اين کشور ارسال شود و بر اساس آن   را نشان میامريکاوزارت خارجه 

 .شوند ھا اضافه می سالوادور به فھرست تحريم  نفر از ال٧ نفر از ھندوراس، و ١۵ نفر از گواتماال، ١۶نيکاراگوئه، 

اند که اين اسناد،  فارو منابعی از دولت بايدن اعتبار صحت اين فھرست تحريمی را تأييد کردند، اما گفته لبه نوشته ا

قانون "ًھای آنھا که در اين فھرست قرار دارند احتماال برچسب تحريمی  مقامات و خانواده. ھنوز سند رسمی نيستند

 .از جمله اقدامات تحريمی عليه آنھا خواھد بود به آنھا اطالق شود که لغو رواديد اين افراد "ماگينتسکی

ارنستو "سالوادرو،  جمھوری ال ، مشاور حقوقی رياست"خاوير آرگوتا"سالوادور، و  خوزه وياللوبو، وزير اقتصاد ال

، معاون کنگره ھندوراس از جمله مقامات "راسل توم"سالوادور،  جمھوری ال ، سخنگوی مطبوعاتی رياست"سانباريا

 .ر در اين فھرست تحريمی ھستندارشد حاض

ھا و   بارھا دولتامريکادولت .  با نيکاراگوئه و سه کشور مذکور به شدت تيره شده استامريکاھای اخير روابط  در سال

ھا  مقامات اين کشورھا نيز تضاد سياست.  کرده است"ديکتاتوری و عدم مبارزه با فساد"مقامات اين کشورھا را متھم به 

 .دانند  میامريکاھای واشنگتن را عامل اصلی تنش با  ی آنھا با سياستھا و برنامه

 


