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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 ٢٤

 !کنند  خواستند روسيه را ويران کسانی که می

 
 ھای عمومی بروز خواھد کرد ناآرامی/ ز از روسيه به پيامدھای توقف انتقال گاالماناعتراف 

 از حزب سبزھا است، او و يار حزبی اش ھابک از مجريان جدی سياست ھای المان ۀآنالنا بربوک، وزير امور خارج

يکی ديگر از برجستگی ھای سبزھای .  اروپا ھستندۀ که در اتحاديالمان نه تنھا در امريکاامپرياليستی و ميليتاريستی 

 داغ تر آش شدن در تالش برای ارسال سالح ھای سنگين مرگبار به ۀ، کاسالمانلی شريک در قدرت در دولت فعلی فع

 جنگ به ھر قيمت و ھزينه ای برای اروپا حتی به بھای ۀرژيم فاسد و نازی مسلک زلنسکی است، پافشاری بر ادام

  .المان نان شب ھم واجب تر بود و ويران کردن اقتصاد  ازالماننابودی اھداف محيط زيستی که تا قبل از انتخابات در 

 ۀ روسيه در اوکراين نگذشته بود، در يک مصاحبئیبربوک، کسی بود که ھنوز چند روزی از آغاز عمليات نازی زدا

  :مطبوعاتی باد به غبغب خود انداخته و فرياد زد

  »!ما روسيه را ويران خواھيم کرد«

 غرب و احتمال شورش ۀ به دليل تحريم ھای ابلھانالمانبرال از ترس ويرانی اقتصاد امروز اين فراآتالنتيکی نئولي

  .عمومی مردم به دليل گرانی و بيکاری خواب از چشمش ربوده شده است

  .خواستند روسيه را ويران کنند اينھا ھمان کسانی بودند که می

تواند به بروز نا  برانگيز اعتراف کرد که احتمال توقف گاز از روسيه می  در اظھارنظری بحثالمان ۀوزير امور خارج

 .اين کشور منجر شودھای عمومی در  آرامی
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ھا برسر بازگشت توربين مورد نياز  ئیدر مورد مذاکرات با کانادا RND ای آنالنا بربوک که در ميزگرد گروه رسانه

مين کنيم، نخواھيم توانست أاگر نتوانيم اين توربين گاز را ت: کرد گفت  گاز نورد استريم يک صحبت میۀبرای خط لول

رو ه  قادر به حمايت از اوکراين نخواھد بود زيرا با مشکل قيام مردمی روبالمانورت گاز بيشتری بخريم و در اينص

  .خواھيم شد

ظران معتقدند که اين سخنان به ا احتمال قيام مردم را مبالغه آميز خواند اما نۀھرچند او بالفاصله اظھارات خود دربار

  . لطمه زده استالماناعتبار 

ی المان گاز روسيه اعالم کرده که انتظار دارد شرکت ۀعنوان صادرکننده ازپروم بماجرا از اين قرار است که شرکت گ

اين تجھيزات پيش از اين از سوی .  تعمير شده در کانادا عمل کند طور کامل به تعھدات خود در تحويل توربين زيمنس به

  .زيمنس برای تعمير به کانادا ارسال شده بود

 بالتيک حيرۀب نورد استريم يک را که از زير ۀمين ايمنی بخش مھمی از خط لولأات تتواند عملي گويد که نمی گازپروم می

  . بازگشت يک توربين از کانادا وجود داردۀ دربارئیگذرد تضمين کند زيرا ترديدھا  میالمانبه 

ه عمليات  تعمير و نگھداری موتورھای توربين گازی کۀگويد که برای انجام تعھدات خود دربار اين شرکت روسی می

  ».کند به گروه زيمنس متکی است  را تضمين میئی نورد استريم و تحويل گاز طبيعی به مصرف کنندگان اروپاۀخط لول

کانادا ھم . ھا و تدارکات رسمی ھستند ديهئي اعالم کرد کارشناسان اين شرکت سرگرم کار روی تاالمان» زيمنس انرژی«

ھا  ردن بازگشت اين تجھيزات تعمير شده صادر کرده تا مشمول تحريممجوز محدود و قابل فسخی را برای معاف ک

  .نشود

 از ١ نورد استريمۀاين درحاليست که جريان گاز از خط لول. اما ھنوز پيشرفت عملی در اين زمينه رخ نداده است

 ٢١ين تعميرات تا گويد ا  از دوشنبه گذشته به دليل شروع تعميرات ساالنه کاھش يافته و روسيه میالمانروسيه به 

 .ناظران نگرانند که اين توقف در گازرسانی به دليل جنگ اوکراين تمديد شود.  ادامه داردوالیج

 

 


