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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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 ١٨
  

 ١۴۴  –در اوکراين روسيه" عمليات ويژۀ"جھان و  اخبارگزيدۀ 

 ) 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 ه اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی می آنھا وجود داشته باشد، بۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

 دکر دئيتاروسيه حمله به تاسيسات نظامی در چوگويف و اودسا را 
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ژنرال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه در نشست روزانه خود حمالت موشکی روسيه به اھداف 

 ٩٢بر اين اساس ھدف اين حمله به محل موقت تيپ . د کردئينظامی در شھر چوگويف در منطقه خارکف اوکراين را تا

  .مکانيزه بوده است

  .کراين کشته و بيش از ده خودروی زرھی نيز منھدم شد نفر از پرسنل ارتش او٢٠٠در اين حمله بيش از 

  .بدنبال وارد آمدن چنين تلفات قابل توجھی، فرار از خدمت در نيروھای مسلح اوکراين در حال افزايش است

در  Verkhnekamenskoye به عنوان مثال، يک واحد اوکراينی به طور کامل از مواضع خود در نزديکی روستای

  .تسک عقب نشينی کرده استجمھوری خلق دون

  .د کردئيتاکوناشنکوف ھمچنين حمله به مراکز نظامی در اودسا را 

. گفته می شود يک کشتی دوربرد با موشک ھای ضد کشتی ھارپون در اثر حمله موشکی با دقت باال منھدم شده است

  .ک غيرفعال شددر جمھوری خلق دونتس Krasnoarmeisk يک سکوی پرتاب ھايمارس در نزديکی شھر

 نفر از نيروھای ارتش ۶۵در حمله به يک گردان اوکراينی در نزديکی روستای نوودانيلوکا در منطقه زاپوروژيه، تا 

  .اوکراين کشته شدند

 شاخه فناوری و لجستيکی، از جمله ١٩حمالت بيشتر با دقت باال به شش محل تخليه مھمات، چھار پست فرماندھی و 

  .وران خارجی، اصابت کردچھار مکان با مزد

اوکراينی را در نزديکی اسالويانسک در جمھوری خلق دونتسک سرنگون  ١٧-Mi  روسيه يک ھليکوپترئینيروی ھوا

  .کرد

 اوکراينی را در نزديکی روستای وليکايا کاميشواکا در منطقه ٢۵-يک فروند جنگنده سوخو  روسيهئیپدافند ھوا

  .خارکف سرنگون کرد

  .در منطقه خارکف منھدم شد Bolschiye Prokhody کراينی در نزديکی روستایيک پھپاد او

يو را در - روسيه يک موشک بالستيک اوکراينی توچکائیبه گفته سخنگوی اين وزارتخانه، سامانه پدافند ضد ھوا

قه زاپوروژيه نزديکی روستای دميترنکو در منطقه خرسون و نزديک ايزيوم در منطقه خارکف، نزديک تاوريا در منط

  .آلچفسک، جمھوری خلق لوگانسک، ھشت پرتابه اوراگان و ھايمارس را رھگيری کردند. و نزديکی مستقر کرده است

 ١۴٠ ھواپيما، ٢۵٧ مارس، اوکراين در مجموع ٢۴به گفته وزارت دفاع روسيه، از زمان آغاز عمليات ويژه در 

 موشک انداز ٧۴٧ تانک و ساير خودروھای زرھی، ۴٠٨۴، ئی سامانه موشکی ضدھوا٣۵۵ پھپاد، ١۵۵٨ھليکوپتر، 

  . تفنگ و خمپاره را از دست داده است٣١۵١چندگانه و 

 

  سوئيفت جايگزين داريمبرای : دستيار پوتين

دستيار رئيس جمھوری روسيه اعالم کرد مسکو برای سوئيفت جايگزين دارد و به گونه ای عمل  "ماکسيم اورشکين"

  .می کند که نيازی به سوئيفت نداشته باشد

که نيازی در مورد سوئيفت، مساله بسيار ساده است، ما به نحوی عمل می کنيم : به گزارش خبرگزاری تاس، وی افزود

  .ھمانطور که قبال اشاره کردم، اين در واقع وظيفه مھم در حال حاضر است. به آن نباشد

  .ما روی به حداکثر رساندن آسودگی برای فعاليت ھای اقتصادی خارجی متمرکز می شويم: اين مقام روس اضافه کرد

: ه دليل راحت بودن کار استفاده می کند، گفت و يورو بدالردستيار رئيس جمھوری روسيه با تاکيد بر اينکه جھان از 

  .تمام جھان گروگان سيستم مالی غرب است، زيرا ھمه به آن عادت کرده اند و برای ھمه راحت است
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فقط از روی عادت، پس اين .  يا يورو استفاده می کننددالرکامال روشن است که چرا روسيه و چين از : اورشکين افزود

راحتی کار در ميان است اما امروز شرايطی حاکم است که برعکس، گردش مالی يوآن و طور شکل گرفته است و 

  .روبل رو به افزايش است

  . را طراحی می کنيم که اين فرآيند را آسان تر کندئیما ساز و کارھا: مقام مزبور يادآور شد

 ( Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ) مخفف " (SWIFT) سوئيفت

 بانک از پانزده کشور ٢٣٩ ميالدی توسط ١٩٧٣است که در ماه مه  "جامعه جھانی ارتباطات مالی بين بانکی "

ی شمالی راه اندازی شد و ھدف از آن جايگزينی روشھای ارتباطی غير استاندارد کاغذی و يا از امريکا و ئیاروپا

  .تاندارد شده جھانی بوددر سطح بين المللی با يک روش اس Telex طريق

 کشور عضو جامعه جھانی دارای ارتباطات مالی بين ٢٠٩ بانک و موسسه مالی در ٩٧٠٠در حال حاضر بيش از 

  . ميليارد پيام از طريق سيستم سوئيفت در سطح جھان مبادله شد۵/١ بيش از ٢٠٠١در سال . بانکی ھستند

، ھلند، انگليس و ھنگ امريکاق قوانين آن کشور عمل می کند و مرکز اصلی شبکه سوئيفت در کشور بلژيک است و طب

يعنی نقطه دسترسی به  SAP سوئيفت در ھر کشوری دارای يک. کنگ به عنوان مراکز پشتيبان اعضاء فعاليت دارند

  )در بانک مرکزی واقع شده است SAP در ايران( می شود کنترولسوئيفت می باشد که توسط موسسه سوئيفت 

ئيفت جھت ارسال و دريافت ھرگونه پيام ارزی در بين واحدھای ارزی بانک ھای داخل کشور و بانکھای سيستم سو

 دخارج از کشور مورد استفاده قرار می گير

 

نيروھای کيف در مدرسه ای در اودسا مستقر ھستند و وسايل نقليه زرھی، توپخانه و راکت : وزارت دفاع روسيه

 .انداز نيز وجود دارد

د کرد که نيروھای کيف خودروھای زرھی، توپخانه ئيل مزينتسف، رئيس مرکز نظارت بر دفاع ملی روسيه تأميخائي

 .سنگين و يک راکت انداز را در مدرسه ای در اودسا مستقر کرده اند

 .ميزينتسف افزود که نيروھای مذکور موانع و ايست ھای بازرسی را در اطراف مدرسه ايجاد کردند

 .مسيرھای منتھی به مدرسه مين گذاری شده و اھالی از عمد مطلع نشده اند: دوی خاطرنشان کر

 یريانووست: منبع

 

 د به مرکز اوکراين شليک کرراکتروسيه شش : اوکراين

گفته می شود که چھار راکت . به گفته منابع در کيف، روسيه از منطقه دريای خزر به اوکراين راکت شليک کرده است

 اوکراين بر فراز مناطق دنپروپتروفسک و زاپوروژيه رھگيری ئیاز مجموع شش راکت روز شنبه توسط نيروی ھوا

ی در منطقه مرکزی اوکراين در چرکاسی ای کشاورزبه گفته طرف اوکراينی، دو نفر ديگر بر روی زمين ھ. شده است

  .خسارت وارده ھمچنان در حال بررسی است. سقوط کردند

دی از سوی مسکو صورت نگرفته است و اطالعات ارائه شده توسط طرف اوکراينی در حال حاضر به ئيتاکنون ھيچ تا

  .د نيستئيطور مستقل قابل تا

اوکراينی بر فراز خاک اين  HIMARS راکتک نيز از پرتاب دو شبه نظاميان مردمی جمھوری خلق لوگانس

  .جمھوری خبر دادند
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 "تالش برای رد شدن از ديوار با کله"واکنش کارشناسان کريمه به تھديدات اوکراين برای گلوله باران شبه جزيره، 

حمله به شبه جزيره کريمه روسالن بالبک، کارشناس سياسی و کارشناس نظامی اھل کريمه، تھديدھای اوکراين برای 

 اليه ای را که از ئیاين کارشناس در گفتگو با ريانووستی، سيستم دفاع ھوا.  را غيرواقعی خواندئیامريکا ھای راکتبا 

 :شبه جزيره محافظت می کند، يادآور شد

در زندگی واقعی در تئوری، ديوار ممکن است بشکند، اما .  به کريمه مانند کوبيدن سر به ديوار استراکتاصابت "

 ".معموال برعکس است

اوايل روز شنبه، واديم اسکيبيتسکی، نماينده شعبه اصلی اطالعات وزارت دفاع اوکراين، تھديد کرد که نيروھای 

برای ھدف قرار دادن اھداف در کريمه استفاده  M270 MLRS و HIMARS  ھایراکتاوکراينی می توانند از 

  .کنند

 :بالبک در ادامه

 در حال ئیو مطمئن ھستم که چنين نقشه ھا. وجود دارد) راکتبا ( ندارم که تمايلی جدی برای حمله به کريمه من شکی

اما ھمانطور که می بينيم، سيستم ھای اياالت متحده تنھا در صورتی موثر ھستند که در شب و از مناطق . طراحی است

 . کيف نيستندکنترولنزديک صورت گيرد که اين مناطق تحت 

 

 د تانکر نفت سوريه را به شمال عراق منتقل کر٤٠ امريکا

 تانکر نفت سرقت شده اين کشور را به ۴٠ھای ملی ملت سوريه،   در ادامه سرقت سرمايهامريکانظاميان اشغالگر 

 .شمال عراق قاچاق کردند

يد نفت سوريه را از يک محموله جد) شنبه( در ادامه سرقت منابع طبيعی سوريه ديروز ئیامريکانيروھای اشغالگر 

 .ھای خود در شمال عراق منتقل کردند  تانکر به پايگاه٤٠منطقه الجزيره توسط 

 در ادامه سرقت نفت ئیامريکاگزارش داد که نظاميان اشغالگر  "سانا"در ھمين رابطه، خبرگزاری دولتی سوريه 

 .به شمال عراق قاچاق کردند تانکر نفت سرقت شده را ٤٠، يک کاروان شامل "الجزيره"سوريه از منطقه 

 خودرو و تانکر پر از ٤٠ کاروانی متشکل از امريکامنابع محلی سوريه به خبرنگار سانا گفتند که نيروھای اشغالگر 

به سمت عراق  "الوليد"نفت دزديده شده سوريه و نيز کاميون حامل تجھيزات نظامی را از طريق گذرگاه غيرقانونی 

 .منتقل کردند

 

 نآنکارا به سخنان وزير خارجه انگليس درباره مھاجراپاسخ تند 

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکيه شنبه شب در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اينکه ليز تراس، وزير امور 

 خارجه انگليس خواستار امضای توافقنامه مشابه انتقال پناھجويان به رواندا با ترکيه خواھد شد، اظھار کرد که ما برای

 .ھيچ کشوری اردوگاه پناھجويان يا مرزبان ھيچ کشوری نخواھيم بود

خبرگزاری آناتولی ترکيه، تانژو بيلگيچ در اين باره افزود که کشورش به ھيچ وجه تعھدات بين المللی ساير کشورھا 

 .را بر عھده نخواھد گرفت] درخصوص پناھجويان[

ی بر اينکه تراس در صورت انتخاب به سمت نخست وزيری، ھای انگلستان منتشر شده مبن اخباری در رسانه  وی

اميدواريم اين : ای با آنکارا برای انتقال مھاجران غيرقانونی به ترکيه خواھد شد، گفت خواستار امضای توافقنامه

 .اساس باشد ھای انگليس بی ادعاھای رسانه
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تواند بنا به  تعداد پناھجو در جھان بوده و نمیترکيه که بيش از ھشت سال ھست، ميزبان بيشترين : بيلگيچ اظھار کرد

   .درخواست کشورھای ديگر بار بيشتری به دوش بکشد

تواند رويکردی در پيش گيرد که مغاير با مقررات بين المللی در خصوص حق پناھندگی  آنکارا ھمچنين نمی: وی افزود

 .باشد

ی نخواھد بود و تعھدات بين المللی کشورھای ديگر را به ترکيه اردوگاه پناھجويان يا مرزبان ھيچ کشور: بيلگيچ گفت

 .ھيچ وجه بر عھده نخواھد گرفت

ليز تراس وزير امور خارجه انگليس قصد دارد تا طرح پرحاشيه و ضد مھاجرتی انتقال برخی از پناھجويان به کشور 

 . روآندا را به ترکيه تعميم دھدئیآفريقا

شت که تراس به طور خصوصی به نمايندگان مجلس گفته که مايل است از توافق روزنامه تايمز چاپ لندن روز شنبه نو

نوع کشوری "يک منبع نزديک به وزير خارجه انگليس گفته که ترکيه   .منعقد شده با رواندا، در ترکيه نيز تقليد کند

رای اين کار آماده اينکه ترک ھا ب": وی اضافه کرد. "اين خصوص مد نظر دارد  است که تراس به طور بالقوه در

 " . ديگری استسؤالھستند يا خير، 

کريستوفر شوپ، نماينده محافظه کار در اين باره گفت که تراس در روزھای اخير به او گفته که قصد دارد معامالت 

 .مھاجرتی مشابھی را با ساير کشورھا داشته باشد و در اين خصوص به ترکيه و اسپانيا اشاره کرده است

به عنوان بخشی از بودجه ) دالر ميليون ١۴۴( ميليون پوند ١٢٠انگليس برای اجرای طرح اخراج پناھجويان به رواندا 

ھای عملياتی را جداگانه پرداخت  داده است، ضمن اينکه ھزينه "صندوق تحول اقتصادی و ادغام"صندوقی به نام 

 .کند می

 ساله است ۵اين يک برنامه . عھد به پذيرش پناھجويان از انگليس استبر اساس يادداشت تفاھم بين دو کشور، رواندا مت

تواند ھمه کسانی را که از اول ژانويه  طبق اين موافقتنامه، دولت انگليس می. که ھر دو طرف امکان تمديدش را دارند

 .اند، راھی رواندا کند يعنی از آغاز سال ميالدی جاری به طور غيرقانونی وارد کشورش شده

 

 نمع گروھی از مردم شمال ايتاليا در مخالفت با سياست رم در قبال اوکرايتج

، روز شنبه تجمعی در مخالفت با سياست دولت ايتاليا در قبال درگيری در اوکراين و "تاس"طبق اطالعات خبرگزاری 

 .برگزار شد) در شمال اين کشور(در حمايت از روسيه در شھر برگامو 

 نفر در ميدان ويتوريو ونتو اين شھر تجمع کرده، برخی از آنھا ٥٠٠ الی ٣٠٠بين   س،طبق اطالعات خبرگزاری تا

معترضين با اشاره به اقدامات تحريک آميز از سوی نيروھای نظامی اوکراينی و . پرچم روسيه را نيز در دست داشتند

در برخورد با روند اوضاع در حمالت روزانه به مناطق مسکونی دونباس، به سياست غيرواقع بينانه دولت ايتاليا 

 .اعتراض کردند  اوکراين و اقدامات ناتو عليه روسيه و ارسال سالح به اوکراين

 

 ت به منطقه کريمه را بعيد ندانسئیامريکای راکت دستگاهوزارت دفاع اوکراين امکان حمله با 

، شنبه، در يک گفتگوی تلويزيونی  بخش اصلی اطالعاتی وزارت دفاع اوکراين شب گذشتهمسؤولبيتسکی،  واديم اسکی

 برای حمله به اھداف نظامی ئیامريکاHIMARS ی دوربردراکتھای  دستگاهتواند از  اعالم کرد که اين کشور می

 .مشخص روسيه، از جمله محل نگھداری مھمات و تجھيزات نظامی در شبه جزيره کريمه استفاده کند
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زير دفاع اوکراين روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلويزيونی اين سخنان در حالی است که آلکسی رزنيکوف، و

 به ئیامريکا  HIMARS ی پرتاب چندگانهراکتھای  ی در باره شرايط عرضه سيستمسؤالسی در پاسخ به .بی.بی

به دقيق و دارای بردبلند برای حمله  ھای ھدايت شونده  که از اين سالح ف، اعالم کرد که طرف اوکراينی متعھد شدهئيک

 .خاک روسيه استفاده نکنند

 تنھا برای ئیامريکاھای  ای به رئيس پنتاگون، به وی اطمينان داده که از سالح به گفته وزير دفاع اوکراين، وی در نامه

  .استفاده خواھد شد "ئیاشغال زدا"و  "بازدارندگی"

 

 نايمذاکرات روسای جمھوری فرانسه و ترکيه درباره ايجاد کريدور غالت از اوکر

 تلفنی با امانوئل ماکرون، ئیوگو روز شنبه طی گفت طبق اطالعات دفتر رياست جمھوری ترکيه، رجب طيب اردوغان

 عرضه کنترول جمھوری فرانسه، با وی درباره ايجاد يک مرکز ھماھنگی اقدامات در استانبول به منظور  رئيس

 .بادل نظر کردمحصوالت کشاورزی از اوکراين از طريق دريای سياه مذاکره و ت

رئيس جمھور اردوغان اقدامات انجام شده برای ايجاد يک مرکز ھماھنگی برای صادرات ": در اين بيانيه آمده است

غالت از اوکراين در استانبول را به اطالع ھمتای فرانسوی خود رسانده و يادآور شد که اين مرکز توسط نمايندگان 

اردوغان تاکيد کرد که اجرای سريع اين طرح حل و فصل . اره خواھد شدترکيه، روسيه، اوکراين و سازمان ملل اد

 . جھانی را تا حدود زيادی تسھيل خواھد کردئیمشکالت کنونی در زمينه امنيت زنجيره غذا

ای در خصوص ايجاد يک کريدور امن برای صادرات غالت از اوکراين  به گفته منابع ديپلماتيک، امضای توافق نامه

ھای نظامی از روسيه، ترکيه، اوکراين و نمايندگان سازمان ملل در نشستی  ھفته گذشته ھيئت. کن تحقق يابداين ھفته مم

 .در استانبول در خصوص امکان صادرات غالت اوکراين با يکديگر مذاکره کردند

 استانبول وزارت دفاع روسيه گزارش داد که پيشنھادات مسکو برای صادرات غالت از بنادر دريای سياه در نشست

ف تا انعقاد توافقنامه در خصوص غالت با روسيه ئيطرف اوکراينی نيز به نوبه خود گفت که مقامات ک. ارائه شده است

 .فقط دو قدم فاصله دارند

 

 نآغاز موج جديدی از فرار در صفوف نيروھای مسلح اوکراي

ر از خدمت در صفوف نيروھای مسلح ، چاپ مسکو، موج جديدی از فرا"ايزوستيا"به گزارش خبرنگار روزنامه 

 .کل نيروھای يک گردان مواضع خود را ترک کردند اوکراين آغاز شده است و حتی ديده شده که 

 نيروھای دفاع ارضی اوکراين ٢٤١طبق اين اطالعات، به اعتراف نظاميان اوکراينی، به عنوان مثال سربازان تيپ 

بودند، ھيچ افسر، فرمانده، يا پزشکی در مواضع آنھا حضور نداشت که فقط با يک مسلسل در مواضع خود باقی مانده 

آب و غذا به نيروھا تحويل داده نميشد و سربازان بعد از چند روز . به مجروحان رسيدگی و آنھا را به محل امن برسانند

 .ای جز فرار نداشتند چاره

شده در لوھانسک کشف کردند که واقعيت فرار دسته پيش از اين، نيروھای گارد ملی روسيه اسنادی را در مناطق آزاد 

 .کرد د میئيجمعی از واحدھای چترباز نيروھای مسلح اوکراين را تأ

وزارت دفاع روسيه نيز گزارشاتی درباره خودداری از جنگيدن و فرار جمعی سربازان اوکراينی به دليل موفقيت 

 .تنيروھای مسلح روسيه در مناطق مختلف جبھه نبرد داده اس
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 د نيروھای ويژه درخصوص جنايات جنگی در افغانستان شئیکوربين خواستار پاسخگو

 مبنی بر انجام جنايات جنگی نيروھای ويژه انگليس در افغانستان و کشتار زندانيان و غير ئیھا پس از نشر گزارش

ی وی، اين نيروھا  به گفته. د نيروھای ويژه شئی، نماينده مجلس اين کشور خواستار پاسخگو"جرمی کوربين"نظاميان، 

 .نيز بايد مانند بقيه نيروھای مسلح پاسخگوی اعمال خود باشند

، نيروھای ويژه بريتانيا در جريان ماموريت "سی بی بی"، طبق گزارش رسانه )آوا(به گزارش خبرگزاری صدای افغان 

 ."اند به گونه مشکوک کشته"در افغانستان بارھا زندانيان و مردان غيرمسلح را 

 به طور غيرقانونی ٢٠١٠ نفر را در سال ۵۴سی، يک واحد نيروھای ويژه بريتانيا ممکن است  بی طبق اين گزارش بی

 .کشته باشند

دھد رئيس سابق نيروھای ويژه بريتانيا شواھد را برای  گويد اسنادی را به دست آورده است که نشان می اين رسانه می

 .ھای انجام شده در افغانستان ارائه نکرده است تحقيقات در مورد قتل

در  "ای نه حرفهبا شجاعت و به گو"وزارت دفاع بريتانيا در واکنش به اين ادعاھا گفته است نيروھای اين کشور 

 .حفظ شده است "باالترين استانداردھا"ھا در اين کشور  افغانستان خدمت کردند و در دوره کار آن

تر خود ئيجرمی کوربين که قبال رھبری حزب کارگر و رھبر اپوزيسيون بريتانيا را بر عھده داشت، روز گذشته در تو

 مورد نيروھای ويژه بريتانيا در افغانستان، من به وزير گفتم صبح امروز در پارلمان درباره اتھامات اخير در"نوشت 

 ". دموکراتيک باشندئیکه نيروھای ويژه ما بايد مانند بقيه نيروھای مسلح تحت پاسخگو

 افغان را بررسی خواھد ۵۴ بودند که وزير دفاع اين کشور ادعای قتل  پيشتر مقامات در نيروھای مسلح بريتانيا گفته

 .کرد

 

 نھای ارسالی به اوکراي اتحاديه اروپا از قاچاق سالحنگرانی 

 ھشدار داده است و وزير دفاع جمھوری چک اپريلاتحاديه اروپا درباره قاچاق تسليحات به خارج از اوکراين از ماه 

 .گويد که جلوگيری از قاچاق کار دشواری است می

بال دادن سالح به تايوان است، ھمچنان به حمايت  به دنامريکابه گزارش شبکه تلويزيونی راشا تودی؛ در حالی که 

شود، اين است که آيا اين تسليحات سبب افزايش قاچاق  ی که بيشتر پرسيده میسؤال. دھد نظامی خود از اوکراين ادامه می

 ؟سالح نخواھند شد

سالی اتحاديه اروپا به اين دليلی ندارد که اتحاديه اروپا به دولت اوکراين اعتماد نکند، زيرا تسليحات ار: مجری افزود

ھا  شوند که عبارتست از دفاع در برابر متجاوزی بيرحم به نام روسيه و ادعا کشور برای ھدف خاصی استفاده می

 .درباره قاچاق اغلب واقعيت ندارند

برای تامين اگر اين گونه است پس چرا اتحاديه اروپا اخيرا طرحی را : راشل بلوينز خبرنگار راشا تودی در ادامه، گفت

ھای آن  امنيت داخلی و مديريت مرزی به منظور جلوگيری از قاچاق تسليحات ارسالی به اوکراين به خارج از مرز

 تسليحات به اوکراين ارسال کرده دالرھا  دھد که اعضای ناتو ميليارد ارائه کرده است؟ اين موضوع پس از آن روی می

د اين تسليحات را رديابی کنند و نگرانند که اين تسليحات به اروپا بازگردند و به توانن اند و ھم اکنون پذيرفته اند که نمی

 .دست افراد مجرم برسند

ما در . گويد که جلوگيری از قاچاق کار دشواری است يانا چرنوچوا وزير دفاع جمھوری چک می: مجری گفت

 .توانيم از اين کار جلوگيری کنيم ين نيز نمیيوگسالوی سابق نتوانستيم اين کار را انجام دھيم و احتماال در اوکرا
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ما . ھا استفاده کنند کنند از آن وقتی از تسليحات استفاده نشود، مجرمان تالش می: يورگن استاک دبيرکل اينترپل گفت

ن انتظار داريم که اين تسليحات نه تنھا به مناطق نزديک به محل درگيری قاچاق شوند بلکه اين تجربه را داريم که اي

 .ھای ديگر ھم قاچاق شوند تسليحات ممکن است به قاره

 ھشدار اپريلدر واقعيت، اتحاديه اروپا درباره قاچاق تسليحات به خارج از اوکراين از ماه : خبرنگار راشا تودی افزود

اما بر . داده است و بر روی وضع تدابير نظارتی و از زمان ارسال تسليحات توسط غرب به اوکراين تاکيد کرده است

تواند از قاچاق  شود که آيا اتحاديه اروپا می  مطرح میسؤالحاال اين . ھا انجام نشده اند ھا، اين توصيه اساس گزارش

 ؟تسليحات جلوگيری کند و اين تسليحات را پيدا کند

 محض اين جنون. دھد يک جنون است آنچه روی می:  گفتامريکا ئیاسکات ريتر افسر اطالعاتی پيشين نيروی دريا

ھا در کشتار شھروندان  ای استفاده شوند که از آن  بايد بيدار شود و بداند که اگر اين تسليحات به گونهامريکا. است

خوب عمل ) غرب آسيا(انه خواھند بگويند که در خاورمي ھا می آن.  بايد پاسخگو شودامريکا استفاده شوند آنگاه ئیاروپا

 .کرده اند، اما ما بد کرده ايم

 

 ت پيشی گرفامريکاص اميد به زندگی در چين از شاخ

 پيشی امريکاشاخص اميد به زندگی يا ميانگين طول عمر در چين بر اساس آمارھای منتشره در سال گذشته ميالدی از  

 .گرفته است

 که  سال رسيد٧٨.٢طبق آخرين آمارھای منتشره توسط دولت چين، امسال متوسط اميد به زندگی در بين مردم چين به 

 . بوده است٧۶.۶ست که در سال جاری امريکااين رقم باالتر از نرخ ثبت شده در کشور 

 به دليل مشکالت متعددی از جمله نرخ باالی مرگ و مير ناشی از ويروس کرونا بيشترين امريکادر چند سال گذشته 

يليون نفر به خاطر ويروس کرونا طبق آمارھای موجود، تنھا يک م. کاھش را در متوسط اميد به زندگی ثبت کرده است

 .اند  جان خود را از دست دادهامريکادر 

تر عمل کرده  اين در حالی است که کشور چين در حوزه نرخ باروری و کاھش ميزان و مرگ و مير نوزادان نيز موفق

يليون مرکز  درصد از توليد ناخالص خود را به حوزه بھداشت و سالمت اختصاص داده و يک م۶.۵اين کشور . است

 .بھداشتی جديد در سال جديد ساخته است

ھای اول تا پنجم  بر اساس آمار سازمان ملل کشورھای ژاپن، ھنگ کنگ، ايسلند، سوئيس و استراليا به ترتيب در رده

 . درصد باالتر است٢٢ سال از ميانگين جھانی ٨٢ھستند که با حدود 

متوسط طول . ترين رده قرار دارند نئيون و لسوتو نيز به ترتيب در پاکشورھای سوازيلند، موزامبيک، زيمبابوه، سيرالئ

 . درصد کمتر از ميانگين جھانی و نصف کشورھای باالی جدول است٣٨ سال است که ۴٢عمر در اين کشورھا حدود 

 

 


