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 Reports  گزارشھا

   
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ١٩

 ١۴۵  – در اوکراينروسيه" 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 به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی می آنھا وجود داشته باشد، ۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

  يافت می شود Lisichansk و Severodonetsk انواع خطرناک ويروس در آزمايشگاه ھای زيستی در

ھای  سرھنگ دوم شبه نظامی خلق لوھانسک، آندری ماروچکو، از کشف چندين نوع خطرناک ويروس در آزمايشگاه

. اند، گزارش داد نسک که توسط فعاليت اوکراين در آزمايشگاه ھا باقی ماندهزيستی شھرھای سورودونتسک و ليسيچا

  :وی به خبرگزاری تاس گفت

تا آنجايی که پاتوژن ھا وجود دارند، گونه ھای ويروس خطرناکی وجود دارد، ھمچنين مواد خطرناک ديگری نيز وجود 

  .دارند که می توانند برای محيط زيست و افراد مضر باشند

و افزود که تعداد زيادی دارو نيز کشف شد که توسط وزارت بھداشت اوکراين ثبت نشده و در عين حال به توليد ماروچک

کردند که به نيروھای  ھا، از جمله، داروھايی را توليد می ماروچکو قبال گزارش داده بود که آزمايشگاه. انبوه رسيده اند

  .شد مسلح اوکراين عرضه می

 .سانه ھا، آزمايشگاه ھای سورودونتسک و ليسيچانسک تأسيسات مخفی اياالت متحده ھستندبر اساس حدس و گمان ر
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  شرايط مذاکرات با اوکراين ممکن است با شرايط قبلی متفاوت باشد: اوشاکوف

به گفته يوری اوشاکوف، مشاور رئيس جمھور روسيه، مسکو ھيچ عالقه ای از سوی کی يف و غرب برای از 

وسيه و اوکراين نمی بيند، اما ھشدار می دھد که شرايط برای چنين تماس ھايی ممکن است از قبل سرگيری مذاکرات ر

 :نماينده کرملين اعالم کرد. رئيس جمھور روسيه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت. متفاوت باشد

 . خواھيم ديداگر اکنون مذاکرات از سر گرفته شود، نمی دانم، شايد شرايط برای آنھا کامال متفاوت باشد،

 ."تاکنون ھيچ عالقه ای از سوی کيف و کشورھای غربی وجود نداشته است"وی در عين حال تاکيد کرد که "

 به حالت تعليق "پس از توافق اصولی بر سر توافقات استانبول"اوشاکوف يادآور شد که مذاکرات روسيه و اوکراين 

 . با ما نداشته و نداردپس از آن، ھيئت اوکراينی ھيچ تماسی: وی گفت. درآمد

 

ديميتری مدودف، معاون رئيس شورای امنيت روسيه در نشستی با جنگجويان کھنه سرباز جنگ جھانی دوم در 

 .ولگوگراد، اظھارات مقامات اوکراينی در مورد حمله اوکراين به کريمه و پيامدھای آن را توضيح داد

 يکشنبه با کھنه سربازان جنگ جھانی دوم که در نبرد ديميتری مدودف، معاون رئيس شورای امنيت روسيه روز

  .استالينگراد در ولگوگراد شرکت داشتند، ديدار کرد

وی تاکيد کرد که . مدودف در اين ديدار به اظھارات مقامات اوکراينی درباره احتمال حمله اوکراين به کريمه پرداخت

  :معاون رئيس شورای امنيت روسيه اعالم کرد. تدر اين صورت پاسخ سختی از سوی روسيه به دنبال خواھد داش

اگر چنين اتفاقی بيفتد برای ھمه آنھا : بديھی است که آنھا از عواقب چنين اظھاراتی آگاه ھستند و عواقب آن روشن است

  . در آنجا خواھد بود، بسيار سريع و سخت، پنھان کردن آن بسيار دشوار خواھد بود"روز قيامت"يک 

. ک، مشاور رئيس جمھور اوکراين، در توضيح اين تھديد، در توييتی نوشت که مدودف باعث ترحم شدميخائيل پودوليا

ھای  راکتھای  کننده تواند از پرتاب يف می پيش از اين، وزارت دفاع اوکراين اين احتمال را رد نکرده بود که کی

 .زيره استفاده کند که توسط اياالت متحده تھيه شده عليه تأسيسات روسيه در شبه جمارچھاي

 

  کانادا توربين تعمير شده نورد استريم را به المان فرستاد

  . از طريق ھواپيما خبر دادالمانخبرگزاری رويترز از ارسال توربين تعمير شده خط لوله نورد استريم توسط کانادا به 

 امروز دوشنبه به نقل از "تکامرسان"به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از خبرگزاری رويترز، روزنامه روسی 

، توربين ١پس از اتمام کار تعمير خط لوله نورد استريم )  تير٢۶ (جوالی ١٧منابع آگاه گزارش داد که کانادا ديروز 

  . فرستاده استالمانخط لوله گاز را با ھواپيما به 

 ھفت روز ديگر توربين ھا به به نوشته اين روزنامه چاپ روسيه، در صورت نبود مشکل در تدارکات و گمرک، پنج تا

  .روسيه می رسد

 را متوقف المانتالش برای تعمير خط لوله نورد استريم که پيش از اين انتقال گاز روسيه از مسير دريای بالتيک به 

کرده، در حالی است که مقام ھای اروپايی بيم آن دارند ارسال گاز از طريق اين خط لوله در ميانه جنگ اوکراين و 

  .حريم ھای اقتصادی غرب عليه روسيه، صادرات گاز مسکو را به اروپا برای ھميشه متوقف کندوضع ت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

جاستين " رئيس جمھوری اوکراين نيز روز گذشته در يک نطق ويدئويی در واکنش به اقدام دولت "ولوديمير زلنسکی"

 که اوکراين ھرگز با اين ااقدام  نخست وزير کانادا برای ارسال کمک در تعمير خطر لوله نورد استريم گفت"ترودو

  .وی سپس اين حرکت را نقض بيشتر تحريم ھا عليه مسکو دانست. موافق نبوده است

  خان در انتخابات مياندوره ای پنجاب و چالش جديد برای دولت پيروزی حزب عمران

 به عنوان "پنجاب"ت  نخست وزير برکنار شده پاکستان در ايال"خان عمران"پيروزی حزب تحريک انصاف به رھبری 

 "شھباز شريف"شد، دولت  بزرگترين استان پرجمعيت اين کشور که مرکز قدرت حزب مسلم ليگ نواز شناخته می

  .نخست وزير حکومت ائتالفی پاکستان را با يک شوک غيرقابل پيش بينی شده مواجه کرد

 کرسی پارلمان ايالت پنجاب روز ٢٠تکليف ای برای تعيين  ھای رسمی پاکستان، انتخابات مياندوره به گزارش رسانه

  .گذشته در شھرھای مختلف اين استان پرجمعيت پاکستان از جمله الھور مرکز ايالت برگزارشد

 کرسی ١۵براساس نتايج رسمی کميسيون انتخابات پاکستان، نامزدھای انتخاباتی حزب تحريک انصاف موفق به کسب 

 نامزد ١ کرسی از آن خود کرد درحالی که ۴خان تنھا  خت حزب عمرانو حزب مسلم ليگ نواز به عنوان حزب سرس

  .مستقل نيز موفق به کسب کرسی پارلمان ايالتی شدند

ای ايالت پنجاب از اين جھت برای دولت پاکستان و حزب مخالف آن يعنی حزب يک نخست وزير  انتخابات ميان دوره

کدام از حزبی که پيشتاز انتخابات باشد قادر به تشکيل دولت برکنار شده از حساسيت بااليی برخوردار بود که ھر 

ھای دولت ائتالفی پاکستان  خان اين موضوع پايه مستقل در استان پنجاب خواھد بود، لذا با توجه به برتری حزب عمران

  .به رھبری حزب مسلم ليگ نواز را به لرزه درآورده است

ھای  خان با دولت فعلی اين کشور و سرزنش  اختالف ھای جدی عمرانناظران سياسی در پاکستان معتقدند با توجه به

خان خان پس از  شود عمران مکرر نخست وزير برکنار شده عليه تشکيالت قدرتمند نظامی پاکستان، پيش بينی می

با اين ترفند تشکيل دولت در ايالت پنجاب در مرحله بعدی تصميم به انحالل پارلمان و استعفای دولت ايالتی خواھد داد و 

  .را مجبور به برگزاری انتخابات عمومی در پاکستان خواھد کرد) فدرال(دولت مرکزی 

خان نخست وزير برکنار شده پاکستان، انحالل پارلمان ملی و اعالم تاريخ نھايی برای  ھای اخير عمران طی ماه

ت با دولت شھباز شريف و يا پايان بن بست برگزاری انتخابات زودھنگام در پاکستان را تنھا شرط عقب نشينی از مخالف

  .سياسی در کشور اعالم کرده است

ھای خارجی دانست، تاکيد کرد و اظھار  وی ھمچنين بر مقاومت عليه آنچه دولت دست نشانده در پاکستان با تبانی قدرت

  .وضعيت فعلی پاکستان آزمونی برای نھادھای قدرتمند و تصميم گيرنده کشور است: داشت

خان در انتخابات   با اشاره به برتری حزب عمران"دنيا نيوز" تحليلگر و مجری مشھور شبکه پاکستانی "مران خانکا"

اکنون زمان کناره گيری دولت شھبازشريف و احزاب ائتالفی از قدرت است و بايد با احترام به : ای، گفت ميان دوره

  .تصميم مردم کشور را به سمت انتخابات عمومی ھدايت کرد

 نائب رئيس حزب مسلم ليگ نواز شکست در "مريم نواز"براساس اين گزارش، رھبران حزب حاکم پاکستان از جمله 

خان نخست وزير سابق پاکستان با تاکيد بر مقابله جناح مخالف  ای را پذيرفته است درحالی که عمران انتخابات ميان دوره

  .نگام در اين کشور شدبا دولت، بار ديگر خواستار برگزاری انتخابات زودھ

 

   کشته برجای گذاشت۶بمباران دونتسک 
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خبرگزاری رويترز درخبری به نقل از اورژانس اوکراين اعالم کرد که براثر بمباران شھر دونتسک از سوی روسيه، 

  . نفر کشته شدند۶

 روسيه ارائه نکرده است به گزارش خبرگزاری رويترز، اوکراين تاکنون آمار دقيقی از تلفات نيروھای خود در جنگ با

 ھزار نيروی اوکراينی از آغاز جنگ تا ١١ تا ۵٠٠ ھزار و ۵زنند که بين   تخمين میامريکاھای اطالعاتی  اما سازمان

  .اند امروز کشته شده

ھا به تھاجم روسيه و ارسال تسليحات به اين کشور  اکنون جنگ در اوکراين پنجمين ماه خود را سپری می کند و واکنش

دھند،   و اروپا در اختيار اوکراين قرار میامريکامسکو ھشدار داده است تجھيزات نظامی که . چنان ادامه داردھم

  .بينی به دنبال دارد شود و پيامدھای غيرقابل پيش موجب تشديد مناقشه در اوکراين می

ھای امنيتی  به نگرانیتوجھی غرب  با انتقاد از بی) ١۴٠٠دوم اسفند  (٢٠٢٢ فبروری ٢١رئيس جمھوری روسيه 

  .ھای خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسميت شناخت مسکو، استقالل جمھوری

 خواند، "عمليات ويژه"نيز عملياتی نظامی که آن را ) ١۴٠٠ اسفند ۵ (فبروری ٢۴پوتين سه روز پس از آن، پنجشنبه 

 .يف به رويارويی نظامی تغيير وضعيت داد  کی–سکو عليه اوکراين آغاز کرد و به اين ترتيب روابط پرتنش م

 

  اولين ھويتزر خودکششی پولندی کراب در اوکراين منھدم شد

با  Onet.pl یپولنداين را پورتال اينترنتی . ی برای اولين بار در اوکراين منھدم شدپولندھويتزر خودکششی کراب 

 .وکراينی از دستگاه منھدم شده در اينترنت منتشر شده استويدئوھای ا. استناد به منابع اوکراينی گزارش کرده است

 نوع ھويتزر ردياب شده را به نيروھای مسلح اوکراين ارائه ١٨ی اعالم کردند که قصد دارند پولنددر ماه مه، مقامات 

 . فروند از آنھا تا ماه جوالی به اوکراين تحويل داده شده بود١٠کنند که 

 

  اوکراين به منطقه کريمهھشدار روسيه در صورت حمله 

ديميتری مدويديف، معاون رئيس شورای امنيت روسيه اعالم کرد که در صورت حمله به ھر ھدفی در شبه جزيره 

 . را به چشم خواھند ديد"روز قيامت"کريمه، رھبران اوکراين بالفاصله و بدون فرصتی برای پناه گرفتن 

مقامات اوکراينی که دستشان به خون ": نه سربازان منطقه ولگاگوراد گفتاين مقام بلندپايه روز يکشنبه در نشستی با کھ

 منظورم –مردم دونباس آغشته شده، ھر از چند گاھی با برخی اظھارات در اين خصوص سعی دارند ما را تھديد کنند 

اگر چنين . کار استدر حالی که عواقب چنين اقداماتی از سوی اوکراين آش. حمله به کريمه و مسائلی از اين قبيل است

 بسيار سريع و دشوار و در آن صورت ديگر پنھان –اتفاقی بيفتد، روز قيامت به يکباره برای ھمه آنھا فرا می رسد 

  ".کردن آن بسيار دشوار خواھد بود

 يف بايد درک کند که اھداف عمليات نظامی ويژه، از جمله غيرنظامی کردن و نازی زدايی دير يا زود کی: وی افزود

 .اوکراين، محقق خواھد شد و تھديد به حمله به ھر نقطه از خاک روسيه کارآمد نخواھد بود

 

  ًھای ضدروسی قبال بر اروپا تاثير گذاشته است تحريم: زاخارووا خطاب به بورل

ماريا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسيه به تفسير اظھارات جوزپ بورل، رئيس ديپلماسی خارجی 

واقعيت اين است که بسياری از مردم : اين ديپلمات يادآور شد. ھای ضدروسی پرداخت ه اروپا درباره تأثير تحريماتحادي

اکنون حتی ساکنان آسيا، . ھا عليه روسيه را بر زندگی خود احساس کردند کشورھای اروپايی بالفاصله تأثير تحريم
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رقانونی يکجانبه واشنگتن و بروکسل عليه مسکو در رنج آفريقا و ساير مناطق دورافتاده نيز از محدوديت ھای غي

  .ھستند

داند و باز   را نمیمسألهاند و بورل حتی اين  ھا بوده کشورھای اروپايی از مدتھا قبل منتظر تأثير تحريم: زاخارووا افزود

 .دھای ضدروسی باشند، مشخص نيست اين زمان کی خواھد رسي کند تا منتظر تأثير تحريم درخواست می

 

  درخواست سازندگان تسليحات امريکايی برای شفاف سازی طرح ارسال سالح به اوکراين

 که بزرگترين امريکا Northrop Grumman ، کيتی وردن، رئيس شرکت"فايننشال تايمز"طبق اطالعات روزنامه 

مت رسانی به درگيری شرکت تسليحاتی طرف قرارداد پنتاگون است، اعالم کرد که انبارھای تسليحات نظامی برای خد

  .اند ھای نظامی طوالنی مدت طراحی نشده

ھای روشن در خصوص سطح تقاضا، تعھدات بلندمدت   دريافت سيگنالمسألهترين  در حال حاضر مھم": واردن گفت

  ".و ميزان استفاده فشرده از ذخاير مھمات موجود است] برای تامين تسليحاتی ارتش اوکراين[

ھا تمام شده باشد، ولی تاکيد کرد که برای چندين سال متوالی  ده است که ھيچ سالحی در زرادخانهوی يادآور شد که نشني

 . تسليحات ذخيره نکرده است"نين تقاضای فشرده فعلی"ھيچ کس برای پاسخگويی به 

 

  ھا در اوکراين بيکار نخواھد ماند چين در زمان تشديد درگيری

ی خود اعالم کرد که ھنگري ھمتای "پيتر سييارتو"ی با تيلفونی صحبتيان وانگ ايی، وزير امور خارجه چين، در جر

  . قصد ندارند منفعالنه تشديد درگيری در اوکراين را نظاره گر باشند و اقدامی نکنندبيجينگمقامات 

کشور ما طرف ھيچيک از ": طبق اطالعات صبح امروز، دوشنبه وزارت خارجه چين، وانگ ايی در اين رابطه گفت

ورھای درگير در وضعيت بحرانی اوکراين را نگرفته است، ولی قصد ھم نداريم کنار نشسته و منفعالنه آنچه را که کش

بحران کنونی در اوکراين ضربه جدی نه تنھا به اروپا زده، بلکه پيامدھای . در آنجا در حال رخ دادن است مشاھده کنيم

  ".تاب يافته استمنفی آن تاکنون ھم در سراسر جھان باز

ً و مداوما مذاکرات صلح را ترويج "روغن به آتش بيافزايد" قرار نيست بيجينگوزير امور خارجه چين اطمينان داد که 

ھای درگير بايد اين  بحران اوکراين درس سختی به ما آموخته است و ھر يک از طرف": ايی افزود. خواھد کرد

  ".موضوع را جدی بگيرند

يک مکانيزم موثر و پايدار برای تامين امنيت "ھای ھماھنگ جامعه جھانی   شرايط کنونی بايد با تالشبه عقيده وی، در

 . ايجاد شود"در اروپا

 

  نيجريه تمايل احتمالی برای به رسميت شناختن جمھوری ھای دونباس را نشان می دھد

اين را . در صورت ارائه استنيجريه آماده بررسی درخواستی برای به رسميت شناختن جمھوری ھای دونباس 

  :.عبداللھی شھو سفير نيجريه در روسيه اعالم کرد

تا آنجا که من می دانم آنھا از ما چنين درخواستی . وقتی به پل رسيديم تصميم می گيريم که چگونه از آن عبور کنيم"

  ".اگر با ما تماس بگيرند، درخواست آنھا را بررسی می کنيم. نکرده اند
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راتيک خلق کره قبال استقالل جمھوری خلق لوگانسک و جمھوری خلق دونتسک را به رسميت شناخته جمھوری دموک

عالوه بر اين، خبرگزاری سانا به نقل از وزارت خارجه سوريه اعالم کرد که دمشق تصميم گرفته استقالل . بود

 .جمھوری خلق لوگانسک و جمھوری خلق دونتسک را به رسميت بشناسد

 

  تواند تھديد ناتو را ناديده بگيرد کو نمیمس: مقام روس

  .تواند تھديدات ناتو را ناديده بگيرد ديميتری مدودف معاون رئيس شورای امنيت روسيه اعالم کرد، مسکو نمی

 سال ٣٠ھای مختلف ناتو در برغم وعده: به گزارش خبرگزاری تاس، مدودف يکشنبه با انتقاد از سياست ناتو گفت

ھدف کشورھای عضو .  است کشورھای بيشتری را جذب کرده و به مرزھای روسيه نزديکتر شدهگذشته، اين ائتالف 

ھای  روسيه ھمچنان ھدف زرادخانه. دھند ھا ھمچنان روسيه را ھدف قرار می ھای پيشرفته آن ناتو تغيير نکرده و سالح

  .ھا است ای آن ھسته

اگر از خود دفاع نکنيم، وجود . تفاوت باشيم م به اين امر بیتواني ما نمی: معاون رئيس شورای امنيت روسيه تاکيد کرد

  .کند تاريخ قرن بيستم اين را ثابت می. نخواھيم داشت

روسيه حق دفاع از خود را دارد، از اين رو عمليات ويژه آن در اوکراين : وی در خصوص جنگ در اوکراين گفت

  .مطابق با اصول منشور سازمان ملل است

متاسفانه برای ما اين تھديد نظامی، .  اين يک اقدام پيشگيرانه برای از بين بردن يک تھديد نظامی است:مدودف ادامه داد

  .از بخش سابق کشور ما سرچشمه گرفته که امری غم انگيز و ناراحت کننده است

به رھبری اوکراين در صورت حمله : وی در بخش ديگری از اظھارات خود ضمن ھشدار به مقامات اوکراين گفت

  .کريمه بالفاصله با آخرالزمان مواجه خواھند شد

 

  زلنسکی رئيس سازمان امنيت و دادستان کل اوکراين را برکنار کرد

 اجرايی رئيس سازمان امنيت و دادستان کل اين  جمھور اوکراين يکشنبه شب در دو فرمان ولوديمير زلنسکی رئيس

  .کشور را برکنار کرد

اری ايوان باکانوف رئيس سازمان امنيت اوکراين و ايرينا ونديکتوا دادستان کل اين به گزارش رويترز، دستور برکن

  .کشور در تارنمای رسمی رياست جمھوری اوکراين منتشر شده است

  .ايوان باکانوف از دوستان دوران کودکی زلنسکی است

  .ه در اوکراين را بر عھده داشتايرينا ونديکتوا نيز رھبری تحقيقات پيرامون اتھامات جنايات جنگی نيروھای روسي

برکناری رئيس سازمان امنيت و   گزارش داد، زلنکسی در توضيح فرمان خود برای"الجزيره فارسی"در اين حال 

 پرونده قضايی در مورد خيانت به کشور و نقش کارمندان دادسراھا، نھادھای ۶۵١دادستان کل اين کشور گفت، 

  .ظامی در اين اقدامات، به ثبت رسيده استتحقيقات جنايی و ساير نھادھای انت

ھای تحت   کارمند دفتر دادستانی و سازمان امنيتی اوکراين که در بخش۶٠به ويژه اينکه بيش از : زلنکسی تصريح کرد

  .کنند اشغال روسيه حضور دارند، عليه کشور ما فعاليت می

به : ھای مربوطه ايجاد کرده است، افزود يران سازمانت بسيار جدی را برای مدسؤاالوی با بيان اينکه اين گونه جرايم 

  .ت پاسخ مناسبی داده خواھد شدسؤاالھر يک از اين 

  .به گزارش ايرنا، زلنسکی حدود دو ھفته پيش نيز چندين سفير اوکراين را برکنار کرد
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ند، جمھوری چک، نروژ ، ھالمانوی در دستوری که ھيچ دليلی برای آن اعالم نشده، از برکناری سفرای اوکراين در 

  . خبر دادھنگریو 

ھای نظامی بيشتری  المللی و کمک ھای خود خواسته است تا برای مقابله با تھاجم روسيه، حمايت بين زلنسکی از ديپلمات

  .برای اوکراين جذب کنند

 در  ال محدوديت فرماندھان نظامی اين کشور در اعم"خودسرانه"جمھور اوکراين پس از تصميم  پيش از اين نيز رئيس

  .ھا انتقاد کرد جابجايی نظاميان، از آن

 

   روسيه مجھز می شود۴٠٠-بالروس به پدافند راکتی اس 

  . روسيه مجھز خواھد شد۴٠٠- بالروس اعالم کرده است که در آينده نزديک به سيستم پدافندی اس 

دافند ھوايی نيروھای مسلح بالروس اعالم ، معاون فرمانده نيروی ھوايی و پ"ديميتری ميخوالپ"به گزارش اسپوتنيک، 

  . روسيه مجھز خواھد شد۴٠٠- پدافند ھوايی اس دستگاهکرده است که ارتش اين کشور به زودی به 

و ھمچنين  Mi-35 در آينده نزديک ما به يک ھليکوپتر تھاجمی": يی تلويزيونی گفتصحبتميخوالپ روز يکشنبه در 

  ".ھز خواھيم شد مج۴٠٠-ی ضد ھوايی اس راکت دستگاه

-، رئيس جمھور بالروس، گفته بود که مينسک تعداد کافی مجموعه اسکندر و اس "الکساندر لوکاشنکو"پيش از اين، 

  . را از روسيه خريداری کرده است۴٠٠

رئيس جمھور بالروس ھمچنين خاطرنشان کرده بود که مرکز آموزش رزمی اين کشور که به طور مشترک با روسيه 

  .آماده به کار است S-400 است، دارای سيستمايجاد شده 

 متعلق به سرويس ۴٠٠-ھای پدافند ھوايی اس  دستگاهدر بھمن ماه گذشته نيز، وزارت دفاع بالروس اعالم کرده بود که 

ای جمھوری بالروس و   يکپارچه پدافند ھوايی منطقهدستگاهنظامی شرق روسيه اجرای مأموريت رزمی خود را در 

سيه آغاز کردند و در ميدان آموزشی منطقه برست، به عنوان بخشی از آزمايش نيروھای واکنش سريع فدراسيون رو

  .مستقر شدند

. ھای اخير روسيه قراردادھای بزرگ زيادی را برای صادرات اين نوع سيستم دفاع ھوايی منعقد کرده است طی سال

ن و ھند خريداری شده و مصر، عراق، عربستان  روسی توسط کشورھای ترکيه، چي۴٠٠-ھای اس  راکتبدين ترتيب، 

  .اند سعودی، قطر و ساير کشورھا نيز نسبت به خريد اين سيستم ابراز عالقه کرده

 .دانند ھای سازمان ناتو و رقبای روسيه می  را يکی از کابوس۴٠٠- اس دستگاهتحليلگران غربی، 

  

 .بخوابد صنعت المان می تواند بدون گاز روسيه

 .صنعت المان می تواند بدون گاز روسيه بخوابد: زارش می دھندرسانه ھا گ
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.  ممکن است متوقف شودالمان بدون گاز روسيه، صنعت  اعالم کرد کهالمانيورگ روترمل از انجمن صنايع شيميايی 

  .به گفته وی تنھا دو تا سه درصد گاز مصرفی صنعت را می توان با نفت يا زغال سنگ جايگزين کرد

اين چيزی است که يورگ روترمل .  بايد از توليد برخی کاالھا دست بکشدالمانکمبود گاز می تواند به اين معنا باشد که 

  :او توضيح داد.  در مصاحبه ای با روزنامه فايننشال تايمز در روز دوشنبه گفتالمانايع شيميايی از انجمن صن

 توليد کنيم زيرا ديگر گازی وجود ندارد يا قيمت الماناکنون اين خطر وجود دارد که ديگر نتوانيم برخی چيزھا را در "

  ".انرژی آنقدر باالست که ديگر ارزش آن را ندارد

د که برخی از شرکت ھا امکاناتی دارند که می توانند با سوخت ھای ديگر مانند نفت يا زغال سنگ کار او توضيح دا

با اين حال، تخمين زده می شود که تنھا دو تا سه درصد از گاز مصرفی صنايع شيميايی را می توان از اين طريق . کنند

  :روترمل بيان کرد. جايگزين کرد

  ".کافی نيستاين حجم برای حل مشکالت ما "

نيتروژن کار پيستريتز، ھمچنين گفت  SKW، المانپتر سينگر، مديرعامل بزرگترين توليدکننده و سازنده کود آمونياک 

  .ًکه در صورت قطع شدن گاز از روسيه، اين شرکت بايد فورا توليد را متوقف کند

  .ته استوی افزود که افزايش ھزينه ھای توليد در حال حاضر بر تقاضا تاثير گذاش

 روز به ١٠ به مدت – مسير اصلی صادرات گاز از روسيه به اروپا – جوالی، عرضه از طريق نورد استريم ١١از 

  .حالت تعليق درآمده است زيرا اين خط لوله تحت تعمير و نگھداری ساالنه قرار دارد

را زيمنس نتوانست به موقع  درصد حداکثر ظرفيت خود کار می کند، زي۴٠، نورد استريم تنھا با جوناز اواسط 

  .واحدھای توربين گازی را پس از تعمير در مونترال به دليل تحريم ھای کانادا عليه روسيه بازگرداند

  . بازگرداندالمان جوالی تصميم گرفت توربين تعمير شده زيمنس را پس از درخواست ھای متعدد ٩کانادا در 

اتاوا، تحريم ھای ضد روسيه اتحاديه اروپا را که در مورد تجھيزات کميسيون اروپا گفت که چنين اقداماتی از سوی 

 .ترانزيت گاز اعمال نمی شود، نقض نمی کند

 راشاتودی

 

 .کرد مسکو سالح ھای ناتو را نابود

 
اتحاديه اروپا قصد دارد واردات . مقادير زيادی غالت صادر شد. روسيه تجھيزات جنگی غرب را نابود کرد: اوکراين

 طال را ممنوع کند
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ارتش روسيه می گويد در حمالت جديد در اوکراين تسليحات متعددی را که توسط اياالت متحده و ساير کشورھای ناتو 

ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه روز يکشنبه در نشست خبری . ه شده بود، نابود کرده استعرض

در اودسا در دريای سياه، يک انبار موشک ھای ھارپون و در منطقه دونتسک يک موشک انداز : روزانه خود گفت

  .چندگانه ھيمارس که توسط اياالت متحده تامين شده بود، منھدم شد

 را از زمين با پدافند ھوايی و يک فروند بالگرد ٢۵-قه خارکف، نيروھای مسلح روسيه يک فروند جنگنده سوخودر منط

کوناشنکوف . را با يک ھواپيمای جنگنده در منطقه اسلوويانسک در منطقه دونتسک سرنگون کردند ١٧-Mi رزمی

فاع روسيه پيشتر از گسترش حمالت در وزارت د.  سرباز اوکراينی در اين حمالت کشته شدند٢٠٠گفت که حدود 

به . ستاد کل اوکراين در کيف نيز از گلوله باران شديد به ويژه با توپخانه در صبحگاه خبر داد. اوکراين خبر داده بود

دو .  لوگانسک، نيروھای اوکراينی به شھر آلچفسک در نزديکی اسلوويانسک حمله کردند"جمھوری خلق"گزارش 

  . باران روز شنبه کی يف کشته شدندغيرنظامی در گلوله

در ھمين حال، يوگنی باليتسکی، رئيس اداره نظامی روسيه در زاپوريژيا، گزارش داد که اين منطقه در مقياس وسيع 

 واگن قطار غله صادر شده و ١٠٠تاکنون بيش از : وی روز شنبه در کانال تلگرامی خود گفت. غالت صادر می کند

با اين حال، باليزکی مشخص نکرد که اين .  ھزار تن با يک تاجر غله بسته شده است١۵٠ قرارداد ديگری به مبلغ

اگر قرار باشد که غله به روسيه ارسال شود تنھا از طريق راه آھن می توان آن را به . ،غالت به کجا صادر خواھد شد

  .اين کشور آورد

نشست . ترش بيشتر تحريم ھا عليه مسکو گفتگو کنندوزرای خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه می خواھند درباره گس

کميسيون اتحاديه اروپا عصر جمعه اعالم کرد که . بروکسل از جمله در مورد توقف واردات طالی روسيه است

استال کيرياکيدس، کميسر بھداشت، گفت، از . اوکراين می تواند در آينده از برنامه ھای اتحاديه اروپا بھره مند شود

 (dpa/Reuters/jW) .دسترسی داشته باشد "EU 4 Health" ن کشور بايد به بودجه اتحاديه اروپا از برنامهجمله، اي

  يونکه ولت

 

 !لرزد می اروپا! زند روسيه به ھيجان دامن می

 
  .گازپروم نمی تواند تحويل گاز به اروپا را برای يک مشتری مھم تضمين کند: "فورس ماژور"

شنبه اعالم کرد که مجبور است حداقل ارسال گازطبيعی از روسيه را به  گروه انرژی گاز روسيه، گازپروم روز سه

ًاين اقدام احتماال مستقيما با تنش.  است"فورس ماژور"دليل اين امر . وپايی متوقف کنديکی از مشتريان اصلی ار ھای  ً

  .سياسی کنونی و اقدامات بيشتر اخير غرب عليه روسيه مرتبط است
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به گزارش رويترز، گروه انرژی گاز روسيه گازپروم اعالم کرده است که ديگر نمی تواند حداقل برای يک مشتری 

در اين نامه آمده است .  عنوان کرده است"فورس ماژور"اين شرکت دليل آن را . ی گاز طبيعی ارسال کندعمده اروپاي

 خارج از کنترل خود قادر به انجام تعھدات صدور گاز به يک مشتری مھم "فوق العاده"که گازپروم به دليل شرايط 

  .نيست

خود شرکت در ابتدا .  اجرا می شود١له نورد استريم  ژوئن از طريق خط لو١۴اين تصميم به رويه عطف به ماسبق از 

  .در اين مورد اظھار نظری نکرد

ًاين اقدام احتماال مستقيما با تنش   .ھای کنونی بين روسيه و غرب بر سر جنگ اوکراين مرتبط است ً

 استفاده از ٢٠٢٧خواھد تا سال  ای را عليه مسکو اعمال کرده و گفته است که می ھای گسترده اتحاديه اروپا تحريم

  .ھای فسيلی روسيه را متوقف کند سوخت

چارلز ميشل، رئيس شورای اتحاديه اروپا روز دوشنبه پس از مشورت با وزرای خارجه کشورھای عضو  ھمانطور که

 ميليون يورو ديگر برای تحويل تسليحات و تجھيزات به نيروھای ۵٠٠اعالم کرد، اتحاديه اروپا ھمچنين می خواھد 

 ميليارد يورو افزايش ٢.۵اين امر بودجه اتحاديه اروپا برای کمک نظامی به اوکراين را به . وکراين ارائه کندمسلح ا

 .می دھد

  راشاتودی

 


