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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 ٣٠
  

 ١۵۶  – اوکراينروسيه در" عمليات ويژۀ"جھان و اخبار گزيدۀ 

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تا ساعت (

  

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

  !کنيم ان عذرخواھی می آنھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

  تنھا يک چھارم عيوب توربين توسط زيمنس برطرف شده است: گازپروم

معاون رئيس گازپروم ويتالی مارکلوف ادعا کرد که زيمنس بيش از يک چھارم نقص توربين ھای نورد استريم را 

  :گفت Rossiya-24 او در يک پخش از کانال. برطرف نکرده است

اين شرکت بيش از يک چھارم نقص ھای . ده نامه ارسال کرديم. ده روسيه زيمنس تماس گرفتيمما چندين بار با نماين

در مورد بقيه، متاسفانه ھنوز ھيچ پيشنھاد سازنده و کافی برای بازگرداندن ايمنی . شناسايی شده را برطرف نکرد

  .موتورھا دريافت نکرده ايم
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با اين حال، .  برای دسترسی به موتورھا و تعمير آنھا نداردی ھيچ محدوديتیالمانمارکلوف اضافه کرد که شرکت 

مارکلوف ھمچنين اعالم کرد که مکاتباتی با . تعميرات به موقع برای تحويل گاز در پاييز و زمستان آينده مھم است

  .زيمنس برای حمايت از موضع گازپروم منتشر خواھد شد

 

  ليات نظامی صحبت کردمعاون سفير روسيه در سازمان ملل از موفقيت در عم

ديميتری پوليانسکی معاون اول سفير روسيه در سازمان ملل در نشست شورای امنيت سازمان ملل اعالم کرد روسيه 

او افزود که آزادسازی کامل دونباس فقط يک . در انجام وظايف عمليات ويژه نظامی پيشرفت چشمگيری داشته است

  .موضوع زمان است

شده در چارچوب عمليات ويژه نظامی  ھای زيادی در اجرای وظايف تعيين گذشته پيشرفتدر يک ماه ": وی افزود

 .ايم داشته

را به طور کامل  LPR ، نيروھای مسلح جمھوری ھای خلق قلمروLisichansk و Severodonetsk با آزادسازی

  .بازپس گرفتند

ر حال حاضر آزاد شده است و اين فقط  شھرک د٢٥٥در مجموع . ادامه دارد DPR يک حمله برنامه ريزی شده در

  . مردم دونباس بازگرددکنترول زمان است که قلمرو جمھوری ھا به مسألهيک 

به "در ھمين حال، مردم اوکراين . پوليانسکی از تدارکات تسليحات غربی انتقاد کرد زيرا تنھا جنگ را طوالنی می کند

  . سوزانده می شوند"عنوان علوفه توپ

مچنين خاطرنشان کرد که تسليحات ارائه شده توسط دولت اوکراين در درجه اول عليه غيرنظاميان استفاده اين ديپلمات ھ

  .خواھد شد

 

   درصد شھر توسط ارتش اوکراين ويران شده است٨٥: کراسنی ليمان

  درصد از ساختمان ھای شھر کراسنی ليمان در جمھوری خلق دونتسک توسط ارتش اوکراين ويران شده٨٥حدود 

  .الکساندر پتريکين شھردار اين شھر به خبرگزاری ريانووستی اين خبر را اعالم کرد. است

وی بيان کرد که تمام خانه ھای چند طبقه شيشه ھای آنھا تخريب شده است، در حالی که بسياری از خانه ھای يک 

  .خانواده آسيب زيادی به سقف وارد شده اند

  :او اضافه کرد.  گلوله شليک می شود٣٠ تا ٢٠ر آتش است و ھر روز پتريکين توضيح داد که شھر ھمچنان زي

ھر چيزی که امروز پاکسازی و پاکسازی . آيد ای ھر روز می خواھيم شھر را پاکسازی کنيم، اما حمالت توپخانه ما می

  ".کنيم شود و ما دوباره شروع به پاکسازی می شھر دوباره کثيف می. گردد کنيم فردا برمی می

 

  ھای انتخاباتی برزيل ازی لوال داسيلوا در نظرسنجیپيشت

 درصد بيش از رئيس ١٨دھد بخت پيروزی رئيس جمھوری سابق اين کشور  ھای انتخاباتی برزيل نشان می نظرسنجی

  .جمھوری فعلی است

لوا با کسب دھد که لوئيس ايناسيو لوال داسي نشان می (Datafolha) ترين نظرسنجی به گزارش خبرگزاری فرانسه، تازه

  . درصد از آرا پيروز دور نخست انتخابات رياست جمھوری اين کشور خواھد بود۴٧
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 ميالدی رياست جمھوری کشورش را برعھده داشت، نسبت به ٢٠١٠ تا ٢٠٠٣ ساله که از سال ٧۶بخت پيروزی لوال 

  .نظرسنجی ماه گذشته تغييری نکرده است

 ٢٩ای نسبت به ماه گذشته،  ئيس جمھوری فعلی را با افزايش يک پلهاين نظرسنجی بخت پيروزی ژائير بولسونارو ر

ھای اجتماعی که دو ھفته پيش به  رسد که از طرح خود در زمينه ھزينه به اين ترتيب به نظر نمی. دھد درصد نشان می

  .تصويب مجلس رسيد، سودی برده باشد

دھد ھمچنان آرا به   نزد افراد فقير جامعه خبر میھرچند اين نظرسنجی از افزايش سه درصدی محبوبيت بولسونارو در

  .نفع لوالست

 درصد بولسونارو است و ميزان محبوبيت لوال در نزد ٢٣ درصد در مقابل ۵۴ميزان حمايت افراد کم درآمد از لوال 

  . درصد آرای رقيب است٢٧ در برابر ۶۴زنان برزيلی 

صورت گرفته )  مرداد۶ و۵ (جوالی ٢٨ و ٢٧ در روزھای  برزيلی و۵۵۶ ھزار و ٢اين نظرسنجی در جامعه آماری 

  .است

لوال از احزاب چپ، تقريبا يک سال و نيم را به دليل محکوميت در پرونده اختالس ساختگی در زندان سپری کرد، 

  .اين چھره ھمچنان در ميان مردم برزيل محبوب است. حکمی که بعدھا لغو شد

مپين انتخاباتی وی به طور فزانيده ای به ھزينه ھای اجتماعی از جمله کمک دولت بولسونارو در تالش برای شروع ک

اين رئيس جمھوری از حزب راست ليبرال ھمچنين حمالت . ھای نقدی به حوزه ھای انتخابيه خاص متوسل شده است

ش در ا بی اساس خود به سيستم رای گيری الکترونيکی کشور را شدت بخشيده و در مورد پذيرش شکست احتمالی

  .انتخابات، ترديد ايجاد کرده است

 

 يک تيپ مکانيزه از –نيرو ھای ذخيره اوکراين در مناطق کيف و چرنيھف با سالح ھای دقيق مورد حمله قرار گرفتند 

  .کار افتاد، يک تيپ موتوری به شدت مورد اصابت قرار گرفت

  .نواحی کيف و چرنيھف حمله کردندنيروھای روسيه با تسليحات دقيق به ذخاير نيروھای اوکراينی در 

 :سپھبد ايگور کوناشنکوف، سخنگوی رسمی وزارت دفاع روسيه روز جمعه در جمع خبرنگاران اعالم کرد

  . به ذخاير دشمن در مناطق کيف و چرنيھف حمله کردندجوالی ٢٨تسليحات بسيار دقيق دريايی، ھوايی و زمينی در 

تيپ ھای دشمن متاثر از اين حمله به طور کامل توانايی رزمی خود را از دست در نتيجه، به گفته سخنگوی، يکی از 

  .داد و ديگری متحمل تلفات شديد شد

 مکانيزه که برای عمليات در دونباس در زمين آموزشی نظامی نزديک شھرک ليوتژ در ٣٠در نتيجه اين حمالت، تيپ 

تيپ .  رنج٥٧عالوه بر اين، تيپ مکانيزه . امل از دست دادمنطقه کيف آماده می شد، توانايی رزمی خود را به طور ک

کرد،  نظام موتوری که آمادگی رزمی را در منطقه چرنيھيو در ميدان آموزشی نظامی گونچاروفسکويه بازيابی می پياده

   .متحمل تلفات سنگين شد

 

  ھنگری و روسيه در حال برنامه ريزی برای توافق گازی مشترک ھستند

 ميليون متر مکعب گاز اضافی با ٧٠٠، اين کشور قصد دارد برای خريد ھنگریور اوربان، نخست وزير به گفته ويکت

  .روسيه قراردادی منعقد کند

  .اوربان روز جمعه در راديو دولتی گفت که توافقنامه مربوطه ممکن است تا پايان تابستان امضا شود
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 ميليون متر مکعب گاز ٧٠٠مذاکره با روسيه در مورد خريد ما در حال ": نخست وزير با اشاره به بحران انرژی گفت

 و پس از آن ما در در زمينه تامين انرژی در امنيت کامل –قرارداد می تواند در تابستان امضا شود . ديگر ھستيم

  ".خواھيم بود

  . گاز کافی خواھد داشتھنگری:  گفتھنگریاو خطاب به بقيه کشورھای اروپايی و مردم 

  .ًربان، قبال درباره تحويل بيشتر صحبت ھايی انجام شده استبه گفته او

روز قبل، اوربان و کارل نھمر، صدراعظم اتريش، بار ديگر از اقدامات بروکسل برای حل مشکالت تامين گاز اتحاديه 

  .اروپا به شدت انتقاد کرده بودند

تحاديه اروپا عليه روسيه به عنوان ابزاری ھای ا  تحريمستراتيژی ھمچنين نسبت به ھنگریدر اين نشست، رئيس دولت 

  .مناسب برای پايان دادن به جنگ اوکراين ابراز ترديد کرد و در اين زمينه نسبت به اقتصاد جنگی آينده نيز ھشدار داد

 ".نخستين نشانه اقتصاد جنگی است"سھميه بندی اجباری گاز طبيعی : اوربان گفت

  

 !ی ديگر شايد وقت– با بلينکن؟ صحبت: الوروف

ی در روزھای آتی به دليل محدوديت زمانی تيلفونی صحبتسرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه در ابتدا پس از 

  .يی خود را رد کردامريکادرخواست آنتونی بلينکن، ھمتای 

 برنامه و وقت وی در حال حاضر: ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسيه به خبرگزاری روسی تاس گفت

  .پر است

در . سرگئی الوروف وزير امور خارجه به محض اينکه زمانش مساعد باشد به اين درخواست رسيدگی خواھد کرد"

 " .حال حاضر برنامه وی مملو از تماس ھای بين المللی است

  .نشست شورای وزيران خارجه سازمان ھمکاری شانگھای در تاشکند و نشست ھای دوجانبه

يی امريکا با الوروف در مورد آزادی بسکتباليست "در روزھای آينده"ی تيلفونکرده بود که تماس ًبلينکن قبال اعالم 

  .بريتنی گرينر و ھموطنش پل ويالن که در مسکو زندانی بودند، خواھد بود

 با يکديگر صحبت نکرده فبروری ٢٤وزير خارجه اياالت متحده و ھمتای روس وی از زمان آغاز جنگ اوکراين در 

 .اند

  

 با بزرگترين بحران انرژی روبرو ھستيم: وزير اقتصاد المان

ھابک در سخنانی گفت که دليل .  صحبت کردالمان، از بزرگترين بحران انرژی در المانرابرت ھابک، وزير اقتصاد 

 در  ما خود را :وی در عين حال گفت. اين بحران وابستگی سياسی مطلوب و ايجاد شده اقتصادی به گاز روسيه است

 .کوتاه ترين زمان از اين وابستگی رھا خواھيم کرد

ھا طول  دھه: ھابک گفت.  عرضه گاز به اروپا را کاھش داده است١روسيه بيشتر از طريق خط لوله گاز نورد استريم 

 دھيم که بر اين ظرف چند ماه و چند سال، ما اطمينان می.  به اين وابستگی به گاز روسيه وارد شدالمانکشيد تا 

 .با اين حال، اول از ھمه، بايد از اين زمستان و زمستان آينده جان سالم به در برد:  وی گفت .کنيم وابستگی غلبه می

  .وی از ھمه شرکت ھا و شھروندان خواست برای صرفه جويی گاز مشارکت کنند

 

 انتقاد سازمان ملل از رفتارھای دوگانه پولند با پناھجويان
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 را به استانداردھای دوگانه پولند گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حقوق مھاجران، دولت فيليپه گونزالس مورالس،

 .کند در برخورد با پناھجويان متھم می

اگرچه اين کشور و شھروندانش بايد به دليل ميزبانی از دو ميليون پناھنده اوکراينی ستايش شوند، : وی در اين باره گفت

کودکان بدون .ً شده است تا به بازداشت مھاجران، عمدتا از خاورميانه و آفريقا پايان دھند خواستهپولنداما از مقامات 

ھای پذيرش مانند مراکز بازداشت در نزديکی مرز  ًھا، زنان باردار و بيماران روانی بايد فورا از کمپ ھمراه، خانواده

 .بالروس آزاد شوند

  

 ھشدار المان درباره جدايی ناتو

 وزير امور خارجه در جريان سفر خود به آتن گفت که اختالفات درون ناتو به نفع کرملين ھست و درباره آنالنا بائربوک

ھرگز انسجام بين متحدان ناتو و :  وی در اين باره گفت .اين گونه اختالف و جدايی ائتالف نظامی غربی ھشدار داد

کند تا ناتو را   روسيه به ھر طريق تالش می : گفتانالموزير خارجه . شرکای اروپايی مھمتر از اين دوران نبوده است

 .تجزيه کند

اعضای يک اتحاد دفاعی : وی گفت.  از رفتار رھبری ترکيه انتقاد کرد"تا نئا"بائربوک در مصاحبه با روزنامه آتن 

 از دولت يونان به وی. گذارند پذيرند و به آن احترام می کنند، بلکه حاکميت يکديگر را می مشترک يکديگر را تھديد نمی

 . برای حل مناقشات با ترکيه تمجيد کردصحبتدليل عالئم تمايل به مشارکت در 

  

 پيوستن سويدن و فنالند به ناتو واکنش نظامی متقابل روسيه را به ھمراه خواھد داشت: مدودوف

 واکنش نظامی متقابلی را از  و فنالند به ناتو،سويدنديميتری مدودف، رئيس جمھور سابق روسيه اعالم کرد که پيوستن 

 و سويدنديميتری مدودف، معاون رئيس شورای امنيت روسيه تاکيد کرد که اگر . سوی روسيه به دنبال خواھد داشت

 .فنالند به ناتو بپيوندند، روسيه قادر به حفاظت از منافعش و تضمين امنيت خود خواھد بود

 اين کشورھا مستقر شود  ھای ناتو در خاک اگر پايگاه: فنالند گفتوی پس از نشستی درباره وضعيت امنيتی در مرز با 

 .و تسليحات مستقر شود، مراحل واکنش ما متقارن خواھد بود

واکنش روسيه به ھمه اين رويدادھا، ضروری و کافی خواھد بود و من اطمينان دارم که ما قادر خواھيم : مدودف افزود

 .يم و امنيت کشور و شھروندان روسی را با ابزارھای الزم تضمين کنيمبود از منافع خود و کشورمان محافظت کن

 .کند وی تاکيد کرد که تصميم پيوستن استکھلم و ھلسينکی به ائتالف ناتو، وضعيت امنيتی در دريای بالتيک را پيچيده می

ھای   و چگونه ذھنيتداند اين تصميم چطور گرفته شد معاون رئيس شورای امنيت ملی روسيه تاکيد کرد که مسکو می

 سويدنطرفی که فنالند و  اين دو کشور تحت تاثير واشنگتن و بروکسل قرار گرفتند و در نتيجه اين تصميم، سياست بی

 .کنند، مورد بازنگری قرار خواھد گرفت دنبال می

  

 تخاذ شودتصميم احتمالی درباره کاھش اجباری مصرف گاز در اتحاديه اروپا بايد به اتفاق آراء ا: پولند

 تاکيد کرد که تصميم احتمالی در مورد کاھش اجباری مصرف گاز در اتحاديه اروپا بايد به اتفاق آرا مسأله بر اين پولند

خواھد اين امکان را  يی با پولسات نيوز گفت که میصحبت، در پولندماتئوش موراويسکی، نخست وزير . اتخاذ شود

 در اين باره   مخالف تصميم با اکثريت واجد شرايطپولند. باره را مسدود کندداشته باشد که بتواند يک تصميم در اين 
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با توجه به کاھش قابل توجه عرضه گاز از روسيه، کشورھای اتحاديه اروپا اخيرا بر روی يک طرح صرفه . است

 .تان استدر زمس ھای ضروری اين امر برای جلوگيری از محدوديت. اند جويی داوطلبانه برای گاز توافق کرده

  

 ای درخواست کشورھای اروپايی از المان برای تداوم فعاليت نيروگاه ھای ھسته

ای در ديگر کشورھای   برای حذف تدريجی انرژی ھستهالمانبا توجه به بحران گاز، نارضايتی از تصميم دولت 

 .اتحاديه اروپا رو به افزايش است

اند تا طبق   خواستهالمانای باقی مانده فعال در  سه نيروگاه ھسته ، اکنون چندين کشور از المانبه گزارش خبرگزاری 

عالوه بر اين، الزم است بررسی شود که آيا سه راکتوری که . ريزی ھای انجام شده در پايان سال تعطيل نشوند برنامه

 .اندازی شوند يا خير توانند دوباره راه اند می ًاخيرا قطع شده

تواند سھم   میالمانای  ھای ھسته ، رومانی، اسلواکی و فرانسه، ادامه فعاليت نيروگاهریھنگاز ديدگاه کشورھايی مانند 

ھای گاز سوز   ھنوز توسط نيروگاهالمان درصد از برق ١٥قابل توجھی در صرفه جويی گاز داشته باشد، زيرا حدود 

 کند، ذخاير بيشتری برای گرمايش شود، در اين صورت اگر روسيه تمام عرضه گاز به اتحاديه اروپا را قطع توليد می

 .خانگی و صنعتی در دسترس خواھد بود

 اين انتقاد را وارد کرده و  ريچارد سوليک، وزير اقتصاد اسلوکی ھم روز سه شنبه در حاشيه نشست اتحاديه اروپا

آن به کار خود ادامه ھای ھسته ای  خواھد در گاز صرفه جويی کند، لطفا اجازه دھيد نيروگاه  میالماناگر : اعالم کرد

مشابه اين اظھارات را ويکتور اوربان، .  يا سه نيروگاھی که سال گذشته تعطيل شدند، دوباره به شبکه بازگردند–دھند 

 . نيز چندی پيش بيان کرده بودھنگرینخست وزير 

  

 تشديد تحريم ھای استونی عليه روسيه

اورماس رينسالو، وزير امور خارجه استونی . کند ت صادر نمیاستونی ديگر برای دانشجويان روسی ويزا و اجازه اقام

 .ھا عليه روسيه برای حفظ فشار بر اين کشور ضروری است ادامه تحريم: ای گفت در بيانيه

  

  کشور جھان دارد٨٠ پايگاه نظامی در ٧٥٠امريکا / است" مادر تروريسم بين المللی"امريکا : قديروف

   و"حامی تروريسم" برای معرفی روسيه بعنوان امريکا نسبت به قصد "چنجمھوری چ"رمضان قديروف، رئيس 

مادر "تشديد کمپين اطالعاتی عليه روسيه و تضمين وضعيت کشور متجاوز برای آن ھشدار داد و اياالت متحده را 

 . خواند"تجاوز و تروريسم بين المللی

اياالت متحده يک کشور متجاوز و يک کشور تروريستی " :اين سياستمدار در کانال تلگرامی خود در اين باره آمده است

کند، آنھم نه  ای در مناقشات استفاده می اياالت متحده از سالح ھسته. اين کشور مادر تروريسم بين المللی است. نيست

 ".عليه نيروھای مسلح دشمن، بلکه عليه مردم غيرنظامی ساير کشورھا

 ھزار نيروی نظامی ١٧٣ کشور جھان دارد و در حال حاضر ٨٠ظامی در  پايگاه ن٧٥٠ امريکا: يادآور شد قديروف

ً کشور جھان مستقر ھستند که عمدتا به اقدامات غيرقانونی، تخريبی و دخالت در امور داخلی ساير ١٥٩يی در امريکا

 .کشورھا مشغولند

  

 ھا در اوکراين خودداری کردند ارجنتاين، برزيل و مکسيکو از محکوم کردن درگيری
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يی در محکوميت درگيريھای نظامی در امريکا از پيوستن به مواضع کشورھای مکسيکو، برزيل و ارجنتاينسه کشور 

اوکراين خودداری کردند، اين بيانيه بامداد امروز، جمعه، در پايان پانزدھمين کنفرانس وزرای دفاع کشورھای قاره 

 .دکه در برازيليا برگزار شد، به تصويب رسي (CDMA) امريکا

المللی خود، نقش سازمان   و برزيل بر اساس اصول حاکم بر سياست بينارجنتاين: در اين سند توضيح داده شده است

شناسند و اين سازمان را بستری با اختيارات مناسب برای  المللی را به رسميت می ملل در دستيابی به صلح و امنيت بين

 نيز به نوبه خود معتقد است که روند اوضاع در اوکراين در صالحيت مکسيکو. دانند حل و فصل مناقشه در اوکراين می

 . و برزيل در خصوص نقش سازمان ملل موافق استارجنتايننيست و اين کشور نيز با ديدگاه  اين مجمع

در عين حال، کشورھای ھائيتی، گواتماال، جمھوری دومينيکن، کانادا، کلمبيا، پاراگوئه، اياالت متحده و اکوادور 

 . را محکوم کردند"دوباره به شدت اقدامات نظامی روسيه در خاک اوکراين"

  

فرار  Maryinka  کيلومتر به سمت آوديوکا پيشروی کردند، سربازان اوکراينی از١.٥نيروھای متفقين : دونباس

  .کردند

.  پيشروی کرده اندنيروھای متحد روسيه و جمھوری خلق دونتسک و لوھانسک در يک و نيم کيلومتری شمال آوديوکا

 :دانيل بسونوف معاون اول وزارت اطالعات جمھوری خلق دونتسک روز پنجشنبه در کانال تلگرامی خود اعالم کرد

.  کيلومتری شمال آوديوکا پيشروی کردند، خود را متمايز کردند١.٥که در  DPR امروز جنگنده ھای ھنگ نھم ارتش"

 ". نيز متمايز شدند١١ و ھنگ ٥تيپ 

 :خر اينکه اما نه کم اھميت، مواضع اوکراين در روستای مارجينکا مورد ھجوم قرار گرفت و دشمن آنجا فرار کردسر آ

در نتيجه اقدامات موفقيت آميز نيروھای ما در اين راستا، سربازان اوکراينی از مواضع خود در منطقه : وی افزود

  .ھوازدگی معدن زغال سنگ در حومه شمالی مارجينکا متواری شدند

ای  طقه من٢٠١٤پيش از اين، ادوارد باسورين، سخنگوی شبه نظاميان جمھوری خلق، يادآور شد که آوديوکا از سال 

 متری در اين جھت در حال حاضر ٢ تا ١در نتيجه، پيشرفت . است که توسط ارتش اوکراين به شدت مستحکم شده است

  . چه برسد به کيلومترھا–موفقيت بزرگی است 

  . نفر در شمال دونتسک با بزرگترين کارخانه ذغال سنگ در اروپا است٣٠٠٠٠آوديوکا شھری با حدود 

. ر دونباس، شھر اشغال شده توسط نيروھای اوکراينی به يکی از پايگاه ھای اصلی آنھا تبديل شددر جريان درگيری د

از آنجا، نيروھای اوکراينی مناطق مسکونی در شھرھای دونتسک، ياسينواتايا، ماکيفکا و مناطق اطراف آن، از جمله 

 .ردندی گلوله باران کراکتشريان ھای ترافيکی مھم را با توپخانه بشکه ای و 

  

 نيروھای اوکراينی برای منفجر کردن سد در آرتموفسک آماده می شوند

ارتش اوکراين انفجار سد را در شھر آرتموفسک در منطقه دونتسک آماده کرده است و در حال برنامه ريزی يک حمله 

مورد  ه حمالت بیًپس از اين انفجار، کيف قصد دارد علنا روسيه را ب.  يک حمله پرچم دروغين است–تحريک آميز 

 دفاع ملی فدراسيون روسيه، روز پنجشنبه به خبرنگاران نسبت به کنترولميخائيل ميزينتسف، رئيس مرکز . متھم کند

 :اين تحريک ھشدار داد

بر اساس اطالعات موثق موجود، ستيزه جويان تشکيالت مسلح اوکراين در شھر آرتموفسک جمھوری خلق دونتسک، 

 .ا مواد منفجره آماده کرده و قصد منفجر کردن آن را دارندسد مخزن اين شھر را ب
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عالوه بر اين، به تامين .  ھزار نفر در آن زندگی می کنند را سيل در بر ميگيرد٣٥با انفجار اين سد محله ھايی که حدود 

ک را به آب، سيستم فاضالب و تصفيه خانه ھای آب شھر آسيب می رساند که به طور ناگھانی وضعيت اپيدميولوژي

 .شدت تشديد می کند

  

 سفير احتمالی ونزوئال در ايران به روايت رسانه امريکای التين

ی جنوبی طی گزارشی از تصميم احتمالی نيکالس مادورو رييس جمھوری ونزوئال امريکاای در  يک رسانه منطقه

 .برای انتخاب سفير آينده اين کشور در ايران روايت کرد

تيموتئو " دبير مجلس ملی ونزوئال ھفته گذشته سندی به "روزالبا گيل"مرکوپرس گزارش داد که ای  پايگاه خبری منطقه 

دھد مادورو به دنبال تاييد کنگره برای   رييس کميته روابط خارجی ارسال کرده که نشان می"د خسوس زامبرانو

 . به عنوان سفير ونزوئال در ايران است"خوزه رافائل سيلوا آپونته"انتصاب 

 نوشته اين رسانه، شخص منتخب برای سفارت در ايران، فرمانده نظامی يک پايگاه ھوايی بود که يک شرکت تابعه به

 .از شرکت حمل و نقل دولتی کونوياسا در آن مستقر بود

 در سرنگونی کارلوس آندرس پرز رييس ١٩٩٢مرکوپرس مدعی شد که سيلوا آپونته يک افسر نظامی است که در سال 

 او فرمانده پايگاه ھوايی ال ٢٠١٨ و ٢٠١٧بين سال . قت ونزوئال، به رھبری ھوگو چاوز نقش داشتجمھوری و

  .بود) شمال ونزوئال(ليبرتادور در شھر پالو نگرو در ايالت آراگوآ 

، سيلوا آپونته به عنوان فرمانده کل ھوانوردی نظامی )١٣٩٩ مرداد - تير (٢٠٢٠ سال جوالیدر : مرکوپرس ادامه داد

ک دفاعی لوس يانوس را بر عھده داشت و مديريت اداره ستراتيژيوی ھمچنين مقام فرماندھی منطقه . منصوب شد

 .ای مشاور ھوگو چاوز بود آمادگی عملياتی ستاد کل ھواپيمايی نظامی را در اختيار داشت و نيز در دوره

ه عنوان فرمانده کل ھوانوردی نظامی بوليواری شنبه گذشته مادورو، سانتياگو اينفانته را به جای سيلوا آپونته ب سه

 .تعيين کرد) نيروی ھوايی ونزوئال(

 سفير جديد اين کشور را ٧به نوشته مرکوپرس، کميته سياست خارجی کنگره ونزوئال روز چھارشنبه، تکليف انتصاب 

اروپا، عربستان سعودی، نروژ، ھای خود را به اتحاديه  کاراکاس عالوه بر سيلوا آپونته، سران جديد سفارت. روشن کرد

 .کند سوريه، قطر و روسيه اعزام می

  

 .ارباب اجازه ديدار نوکران با وليعھد سعودی را صادر کرده است

 ماله کشی بورن درخصوص سفر بن سلمان به پاريس

يعھد  به عربستان سعودی و ديدار با محمد بن سلمان ولامريکاپس از سفر شکست خورده جو بايدن رئيس جمھور 

ای رسما ديدار کنند  دانند تا با اين قاتل حرفه  نيز خود را مجاز میامريکاآدمکش و اره کش اين کشور اکنون نوکران 

چرا که ارباب اجازه آن را به نوکرانش داده است يکی از اولين نوکران که برای ديدار با بن سلمان گامی بسيار بلند 

 .استبرداشت ماکرون رئيس جمھور فرانسه است 

مقامات فرانسوی در واکنش به مخالفت ھا با سفر بن سلمان به پاريس، درصدد توجيه اين اقدام برآمدند و منافع مردم را 

 .در تامين انرژی پيش می کشند

 تلويزيون فرانسه در صفحه کاربری خود در توئيتر ويديويی از اليزابت بورن نخست وزير "ب اف ام"شبکه خبری 

سفر بن ": ھا به سفر محمد بن سلمان وليعھد عربستان سعودی به پاريس، گفت  که در واکنش به انتقادفرانسه نشان داد
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رئيس جمھور مکرون قطعا در فرصتی . سلمان به منزله زير سؤال رفتن تعھدات ما در برابر قوانين حقوق بشری نيست

ا توجه به جنگ اوکراين و مشکل تأمين گاز در اما ب. کند  میصحبتمناسب درباره پرونده خاشقجی با وليعھد عربستان 

 ."ھای توليد کننده انرژی اقدامی ضروری است  با کشورصحبتاروپا، 

  

 آمار امريکايی ھا در مورد کشته ھای روسيه جعلی است: کرملين

 در  در مورد کشته ھا و مجروحان روسامريکاکرميلن پنجشنبه شب اعالم کرد که آمار و ارقام ارائه شده توسط 

 .بحبوحه حمله مسکو به اوکراين جعلی است

 نيست، بلکه مطالب انتشاراتی در امريکابه ھر حال اينھا داده ھای دولت : ديميتری پسکوف سخنگوی کرملين گفت

 .روزنامه ھا ھستند

فانه، اين متأس. ترسند ھا نمی ھا از انتشار انواع جعلی در زمان ما حتی بزرگترين روزنامه: پسکوف در ادامه افزود

 .روشی است که بيشتر و بيشتر شاھد آن ھستيم

به گزارش خبرگزاری اينترفاکس واکنش سخنگوی کرملين به گزارش روزنامه نيويورک تايمز درباره آمار باالی تلفات 

 .روسيه در جنگ اوکراين بوده است

ه پيش از اين در يک جلسه توجيھی  کامريکا ھمچنين به نقل از اليسا اسالتکين نماينده دموکرات  شبکه سی ان ان

 ھزار روس در جنگ اوکراين کشته يا ٧۵ شرکت کرده بود، گزارش داده بود که بيش از امريکاشده دولت  بندی طبقه

 .اند زخمی شده

  

 تحريم گاز روسيه غيرممکن است: اتريش

 و اتريش به گاز المانابستگی به گزارش خبرگزاری شينھوا، نھمر صدر اعظم اتريش در کنفرانس مطبوعاتی گفت که و

گذارد و منجر   بر اتريش نيز تأثير میالمانکند، زيرا کاھش رشد اقتصادی  روسيه، تحريم اتحاديه اروپا را غيرممکن می

 .شود به بيکاری گسترده می

 .نھمر ھمچنين از کندی اتحاديه اروپا در ايجاد مکانيسم مشترک خريد انرژی انتقاد کرد

 فرم مشترک انرژی اکنون بيش از ھر زمان ديگری برای جلوگيری از رقابت بين کشورھای اتحاديه يک پلت: وی گفت

 .ھای زيادی از سوی کميسيون اروپا ھستيم، اما اجرای آن بسيار کم است ما شاھد اعالميه. اروپا مھم است

مند بودن تغيير راھبرد اتحاديه  نيز در کنفرانس خبری با صدراعظم اتريش بر نيازھنگریويکتور اوربان نخست وزير 

 .اروپا در قبال روسيه تاکيد کرد

ھايی برای صلح برداشته نشود، اتحاديه اروپا  وی ھشدار داد که با تحريم ھا نمی توان مسکو را بی ثبات کرد و اگر گام

 .ممکن است با اقتصاد جنگی مواجه شود

  

 يه نياز دارد جديدی در قبال روسستراتيژیاتحاديه اروپا به : ھنگری

ھای صحبت در کنفرانس خبری اعالم کرد که اتحاديه اروپا به جای کسب پيروزی بايد بر ھنگریاوربان نخست وزير 

 .صلح و تھيه پيش نويس پيشنھادھای صلح متمرکز شود

 حل  صلح وجود نخواھد داشت، ما نمی توانيم ھيچ مشکلی را بدون صلحستراتيژیبدون تغيير : وی در ادامه افزود

 .کنيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

 .اوربان ھمچنين مدعی شد که اوکراين با حمايت ناتو عليه روسيه می جنگد و با اين روش نمی توان در جنگ پيروز شد

 .ھايی برای صلح برداشته نشود، اتحاديه اروپا ممکن است با اقتصاد جنگی مواجه شود او گفت اگر گام

دھد، اين امر نرخ بيکاری را افزايش می دھد که ما را با  ھشدار داد که اگر رکود اقتصادی رخ ھنگرینخست وزير 

 .مشکالت جدی از نظر ثبات اقتصادی و سياسی مواجه خواھد کرد

 .وی در ادامه گفت که با تحريم ھا نمی توان مسکو را بی ثبات کرد

  

 درباره تايوان با آتش بازی نکن: ھشدار چين به امريکا

 داشتند که در جريان آن صحبت روز پنجشنبه دو ساعت امريکا جمھور چين و يک رسانه دولتی چين اعالم کرد رؤسای

 .يی خود ھشدار داد در خصوص تايوان با آتش بازی نکندامريکارئيس جمھور چين به ھمتای 

 روز پنجشنبه دو ساعت امريکايک رسانه دولتی چين اعالم کرد شی جينپينگ و جو بايدن رؤسای جمھور چين و 

يی خود ھشدار داد در خصوص تايوان با آتش بازی امريکاه در جريان آن رئيس جمھور چين به ھمتای  داشتند کصحبت

 .نکند

 برنامه امريکاکند اگر نانسی پلوسی رئيس دموکرات مجلس نمايندگان   از چند روز پيش تھديد میبيجينگدر حالی که 

: يی خود ھشدار دادامريکاس جمھور چين به ھمتای  آن را بايد بپذيرد، رئي"عواقب"سفرش به تايوان را اجرا کند، 

 ".سوزانند کنند، در نھايت خود را می کسانی که با آتش بازی می"

 ".يی اين را به طور کامل درک کندامريکااميدوارم طرف ": به گزارش خبرگزاری شين ھوا، شی جينپينگ افزود

ازی سران دو کشور از زمان رياست جمھوری جو بايدن ی که پنجمين نشست مجتيلفونی صحبتکاخ سفيد اعالم کرد اين 

 .است بيش از دو ساعت طول کشيد) يک سال و نيم پيش(

اين .  در مورد تايوان تغيير نکرده استامريکا به ھمتای چينی خود گفت موضع امريکابه گفته کاخ سفيد، رئيس جمھور 

 .ھا بين دو کشور را دوباره زنده کرده است شدر حالی است که احتمال ديدار نانسی پلوسی از اين جزيره تن

 به شدت با امريکای دو طرف منتشر شد، اعالم کرد بايدن افزود تيلفونی صحبتای که پس از  کاخ سفيد در بيانيه

 .ھای يک جانبه برای تغيير وضعيت يا تھديد صلح و ثبات در تنگه تايوان مخالف است تالش

اکنون دو قدرت جھانی به خاطر تايوان با يکديگر . ارت با ھم اختالف داشتند و واشنگتن از قبل بر سر تجبيجينگ

داند که ھنوز  ھای تاريخی خود می  ميليون نفر جمعيت دارد، يکی از استان٢۴چين اين جزيره را که . مخالف ھستند

 .موفق نشده است آن را به ساير نقاط کشور ملحق کند

که به مقامات تايوانی مشروعيت بين المللی بدھد، مقابل ھر گونه تماس  که مخالف ھرگونه ابتکاری است بيجينگ

 .ايستد ھا و در نتيجه سفر بالقوه نانسی پلوسی قاطعانه می رسمی بين تايوان و ساير کشور

ھا در مورد رفتار تھاجمی و قھری  تنش"جان کربی، سخنگوی شورای امنيت ملی کاخ سفيد، پيش از اين تماس گفته بود 

 به "ھای ھند و آرام منطقه اقيانوس"عبارت .  در دستور کار قرار خواھد گرفت"در اقيانوس ھند و اقيانوس آرامچين 

ھا در منطقه آسيا و اقيانوس آرام به کار برده   برای مشخص کردن واقعيت در حال تغيير اتحادامريکاويژه از سوی 

 .شود می

 سفر نانسی پلوسی، يکی از بيجينگکنند،  از تايوان بازديد می به طور تحريک آميز مکرر امريکااگرچه مقامات 

 .داند ، را يک تحريک بزرگ میامريکاھا در  باالترين شخصيت
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 اين سفر احتمالی را که نانسی پلوسی ھنوز آن را تاييد "ھمه عواقب" روز چھارشنبه ھشدار داد واشنگتن بايد بيجينگ

 .نکرده است، بپذيرد

، به خبرنگاران گفت اگر نانسی پلوسی درخواست امريکاھای مسلح  يس ستاد مشترک نيروژنرال مارک ميلی، رئ

 . انجام خواھد داد"آنچه الزم است برای اطمينان از اجرای امن امور خود" کند، "حمايت نظامی"

  

 ونزوئال و کلمبيا در مورد بازگشايی سفارتخانه توافق کردند

بر از سرگيری ) پايتخت کلمبيا(وستاوو پترو رئيس جمھور منتخب چپ در بوگوتا ونزوئال و کلمبيا، با روی کار آمدن گ

 .روابط ديپلماتيک و بازگشايی سفارتخانه ھا بين دو کشور توافق کرده اند

کارلوس فاريا وزير روابط خارجی ونزوئال پنجشنبه شب ميزبان آلوارو ليوا وزير امور خارجه کلمبيا در سن 

 . تاچيرا در مرز بين دو کشور بودکريستوبال مرکز ايالت

ليوا وزير امور خارجه کلمبيا در اين ديدار اعالم کرد که ھر دو مقام با مشخص کردن سفيران و مقامات ديپلماتيک و 

 .کنسولی تمايل خود را برای پيشرفت به سمت عادی سازی تدريجی روابط دوجانبه ابراز کرده اند

يس جمھور منتخب چپ کلمبيا، در جريان مبارزات انتخاباتی گفته بود که پس از پيش از اين گوستاوو پترو اولين رئ

 .روی کار آمدن دولت وی روابط ديپلماتيک خود را با ونزوئال از سر خواھد گرفت

 پس از آن که ايوان دوکه رئيس جمھور وقت کلمبيا از انتخاب ٢٠١٩روابط ميان دو کشور ونوزئال و کلمبيا در سال 

 .س مادورو ھمتای ونزوئاليی خود امتناع کرد، قطع شدمجدد نيکال

دوکه با نپذيرفتن مادورو در عوض از ادعای خوان گوايدو رھبر مخالفان مبنی بر سرپرستی موقت ونزوئال حمايت 

 .کرد

  

 دولت نيکاراگوئه به سفير جديد امريکا اجازه ورود نداد

 . اجازه ورود ندادامريکا جديد دولت نيکاراگوئه روز پنجشنبه به ھوگو رودريگز سفير

ای برای آنتونی  به گزارش خبرگزاری فرانسه از ماناگوآ، دنيس مونکادا وزير امور خارجه نيکاراگوئه با ارسال نامه

يی خود نوشت دولت نيکاراگوئه با استفاده از اختيارات قانونی و در اجرای حق حاکميت ملی خود امريکابلينکن ھمتای 

 .کند د ھوگو رودريگز به خاک اين کشور را سلب میفورا اجازه ورو

 را مصداق امريکادولت نيکاراگوئه اظھارات روز پنجشنبه رودريگز در برابر کميسيون روابط خارجی سنای 

 .اظھارات مداخله جويانه و عاری از احترام دانسته است

ئه منصوب کرد، اما اين انتصاب بايد به تاييد  در نيکاراگوامريکاجو بايدن ماه مه گذشته رودريگز را به عنوان سفير 

 .پارلمان نيکاراگوئه نيز برسد

 امريکا روابط اين کشور با ٢٠١٨از زمان برگزاری تظاھرات مخالفان دانيل اورتگا رييس جمھور نيکاراگوئه در سال 

 .متشنج شده است

 نيکاراگوئه را کشور ديکتاتوری خوانده اامريکرودريگز روز پنجشنبه در اظھاراتی در کميسيون روابط خارجی سنای 

 .بود

  

 ناتو در صدد سلطه بر دريای بالتيک است: روسيه
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وزير پيشين روسيه و نائب رييس شورای امنيت روسيه پنجشنبه شب گفت که  جمھور و نخست دميتری مدودف، رئيس

 .ھد دادناتو درصدد سلطه بر دريای بالتيک است و روسيه در اين زمنيه پاسخ مناسب خوا

 و فنالند به ناتو موجب بحرانی تر شدن شرايط امنيتی در منطقه بالتيک خواھد شد، چرا سويدنوی تأکيد کرد که ورود 

 .که اين منطقه به دريايی مبدل خواھد شد که ناتو بر آن سلطه دارد

منيت خود را در صورت نخست وزير پيشين روسيه اظھار کرد که کشورش توانايی دفاع از منافع خود و نيز تضمين ا

 . و فنالند به ناتو داردسويدنپيوستن 

پاسخ روسيه به اين حوادث ضروری و کافی خواھد بود و من اطمينان دارم که ما قادر به دفاع از منافع خود : وی گفت

 .و منافع کشورمان، تضمين امنيت آن و نيز امنيت شھروندان خود با ابزارھای الزم ھستيم

 . به ناتو، اوضاع امنيتی در دريای بالتيک را پيچيده خواھد کردسويدنکيد کرد که پيوستن فنالند و وی بار ديگر تأ

مدودف ھمچنين اظھار کرد که در نتيجه پيوستن استکھلم و ھلسنکی به ناتو اين دو کشور بايد در سياست بيطرفی خود 

 .تجديد نظر کنند

 و فنالند برای پيوستن سويدنتم تيرماه سال جاری به طور رسمی از ھش) ناتو(رھبران سازمان پيمان آتالنتيک شمالی 

 .به اين ائتالف دعوت به عمل آوردند

  

  حمله راکتی روسيه به يک پايگاه نظامی نزديک کی يف

ھای کروز يک پايگاه نظامی در نزديکی کی يف را  راکتستاد کل ارتش اوکراين روز پنجشنبه اعالم کرد، روسيه با 

 .اد و بخشی از آن را نابود کردھدف قرار د

به گزارش خبرگزاری فرانسه از کی يف اولکسی گروموف، يک مقام ارشد دولت اوکراين به خبرنگاران گفت حدود 

 کروز کاليبر به يک واحد نظامی در ليوتيج، منطقه کی يف، راکت صبح به وقت محلی، دشمن با شليک شش ۵ساعت 

 .حمله کرد

 توسط راکتان در اين پايگاه تخريب شده و دو ساختمان ديگر آسيب ديده و يکی از شش گروموف افزود يک ساختم

 .پدافند ھوايی اوکراين سرنگون شده است

 . توسط مسکو ضميمه شد، شليک شدند٢٠١۴ای که در سال  ھا از کريمه، شبه جزيره راکتوی خاطر نشان کرد اين 

ن افزود منطقه چرنيگويف در شمال اوکراين ھدف حمالت متعدد گروموف با اشاره به تلفات در ميان ارتش اوکراي

 .ھا از بالروس شليک شده اند ی بود که ھمه آنراکت

ای  ھای روسی ھمچنان به تالش برای پيشروی در نزديکی سيورسک و باخموت، در دونباس، منطقه وی گفت نيرو

  .دھند صنعتی که مسکو قصد تصرف آن را دارد، ادامه می

ی داريم و راکتبار ديگر، ما وحشت از حمالت . جمھور اوکراين گفت صبح ناآرامی است زلنسکی، رئيسولوديمير 

 .اطمينان داد که کی يف تسليم نخواھد شد

  

 اوضاع اوکراين موضوع ديدار دوجانبه الوروف و وانگ ايی در تاشکند

ن روز پنجشنبه در نشستی دوجانبه در سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه و وانگ ايی، وزير امور خارجه چي

ھای کليدی  در حاشيه نشست شورای وزيران خارجه سازمان ھمکاری شانگھای، جنبه) پايتخت ازبکستان(تاشکند 
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انداز توسعه بيشتر آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در خصوص  ھای سازمان ھمکاری شانگھای و چشم فعاليت

 .ن نيز تبادل نظر کردندروند اوضاع پيرامون اوکراي

 درباره مسائل امنيتی منطقه، از جمله  شوکت ميرضيايف، رئيس جمھوری ازبکستان الوروف روز پنجشنبه ھمچنين با 

در اين ديدار، ھمکاری سودمند بين دو کشور، حفظ پويايی باالی مشارکت و اتحاد  . کردصحبتوضعيت اوکراين 

 .تاييد قرار گرفتراھبردی بين روسيه و ازبکستان مورد 

  

 پيروزی اوکراين بر روسيه غيرممکن است: نخست وزير ھنگری

 فعلی حمايت ناتو، اوکراين قادر به شکست ستراتيژی معتقد است که با وجود ھنگریويکتور اوربان، نخست وزير 

يف با ارسال تسليحات   کشورھای ناتو برای حمايت از کیستراتيژیبه گفته وی، .دادن روسيه در ميدان نبرد نخواھد بود

 .و آموزش نظامی تاکنون نشان داده است که اين تالش به موفقيت منجر نخواھد شد

 و ھشدار داد که اگر درگيری در اوکراين ادامه "، صلحی وجود نخواھد داشتستراتيژیبدون تغيير در اين ": وی گفت

 .يابد، کل اتحاديه اروپا به يک وضعيت نظامی کشيده خواھد شد

 

 


