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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 جون ٠٧

 

 ١٠٣ –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تا ساعت (

 

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

  !کنيم  آنھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی میۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

 

 نيمی از امريکائی ھا اقدامات بايدن در قبال روسيه و اوکراين را تائيد نمی کنند: نظرسنجی

 در رابطه با روسيه و اوکراين و اقداماتی که وی امريکات جو بايدن، رئيس جمھور  ھا از اقداماامريکائیبسياری از 

 اين را نتايج يک نظرسنجی انجام شده توسط شرکت تحقيقات بازار. در حوزه اقتصادی انجام داده است، ناراضی ھستند

Ipsos و کانال تلويزيونی ABC نشان می دھد.  

حدود .  دارند"وضعيت روسيه و اوکراين"اسی نسبت به مديريت بايدن در مورد از پاسخ دھندگان پرسيده شد که چه احس

 درصد ٥٢ درصد از پاسخ دھندگان گفتند که از مسيری که کاخ سفيد در پيش گرفته حمايت می کنند، در حالی که ٤٦

  .مخالف اين مسير ھستند
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 درصد منفی ارزيابی ٦١گان مثبت و توسط  درصد از پاسخ دھند٣٧ توسط "بازيابی اقتصادی"سياست بايدن در مورد 

  .شد

 

 خطر نفوذ گروه ھای خرابکار ھمچنان وجود دارد: مقامات منطقه خرسون

اين .  ارتش اوکراين بتوانند به منطقه نفوذ کنندئیدر خرسون ھنوز اين خطر وجود دارد که گروه ھای خرابکار و شناسا

  .ی منطقه خرسون در مصاحبه با خبرگزاری تاس اشاره کردنظام-را والديمير سالدو، رئيس اداره غير نظامی

 در حاشيه رودخانه ھا است که به سرعت می ئیبيشترين خطر نفوذ گروه ھای خرابکار و شناسا: وی خاطرنشان کرد

 .توانند به منطقه خرسون و خود شھر نفوذ کنند

  

 المان نگران استفاده از تانکھای خود عليه روسيه است

ی المان ادعا کرد که برلين به دليل ترس از اين که تانکھا و خودروھای جنگی المان به نقل از منابع دولتی مجله اشپيگل

 .بار ديگر در جنگ اوکراين و روسيه استفاده شوند از تامين تانک ھای کيف خود خودداری می کند

 برای حمله به خاک المان سازوکارھای اين منابع اظھار داشتند که برلين معتقد است که رھبری اوکراين می تواند از

 نازی در طول جنگ بزرگ ميھنی خواھد بود و در اين زمينه خاطرنشان المانروسيه استفاده کند که يادآور اقدامات 

 ".ی دوباره در خاک روسيه وارد شوندالمانبه اين معنی است که تانک ھای "کردند که 

اين ترس نشان دھنده ":  نمی تواند در اين مورد به کيف اعتماد کند، افزودنالمااين منابع به نقل از اين مجله که دولت 

 مجوز المانبه ھمين دليل است که صنايع دفاعی . بی اعتمادی برلين به والديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين است

 ".تانک ھا. تامين نبرد کيف را دريافت نکرده است

 و خودروھای زرھی ١ھای لئوپارد  ی از تامين تانکالمانًقبال امتناع مقامات آندری ملنيک، سفير اوکراين در برلين، 

 . توصيف کرده بود"ننگی که در تاريخ خواھد ماند"ماردير به کيف را به عنوان 

 ريانووستی: منبع

  

 . درصد از ساکنان ماريوپل از روسيه حمايت می کنند٧٠: اسناد گردان آزوف

 درصد از جمعيت ساکن در ٧٠وکراين که در ماريوپل پيدا شد، نشان می دھد که  ا"آزوف"اسناد محرمانه گردان 

 .مناطق جمھوری دونتسک تحت کی يف به روسيه وفادار بودند

جمعيت محلی در ": در بند چھارم صفحه پنجم طرح آمادگی برای درگيری در ماريوپل و حومه آن که پيدا شد آمده است

 ."ند درصد موارد طرفدار روسيه ھست٧٠

 . شھر ماريوپل قرار داشت٦١ واقع در نزديکی مدرسه شماره "آزوف"اين اسناد در پايگاه گردان 

اين طرح الگوريتم دقيق طراحی شده .  نام دارد"طوفان" است و ١/١٦اين اسناد طرح عمليات مخفی گردان به شماره 

 .عمليات نظامی اوکراين عليه جمھوری خلق دونتسک را روشن می کند

 ريانووستی: عمنب

  

 .نيروھای اوکراينی چندين تن غالت را در بندر ماريوپل سوزاندند: دونتسک
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مشاور نخست وزير جمھوری خلق دونتسک، يان گاگين، از سوزاندن تن ھا غله در انبارھای بندر ماريوپل توسط 

 .نيروھای اوکراينی خبر داد و افزود که تالش برای نجات غالت ناموفق بوده است

در قلمرو بندر ماريوپل مقدار زيادی غالت از جمله گندم و ذرت وجود دارد که غيرقابل استفاده است و : دامه دادوی ا

دليل آن اين است که دشمن ھنگام عقب نشينی از بندر، انبارھای غله را به آتش کشيد تا اين غله به جمھوری خلق 

چندين روز طول کشيد تا آن را خاموش کنيم، . رممکن بوددونتسک نرسد، به طوری که استفاده از آن به ھيچ وجه غي

 .اما فايده ای نداشت

 .بعيد است که حتی به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار گيرد: وی افزود

 با انتشار کليپی، انبارھای تخريب شده را نشان می دھد که به "نووستی"به نوبه خود، خبرنگاران خبرگزاری روسی 

ھمچنين فيلم نشان می دھد که غالت به . مھوری دونتسک، توسط طرف اوکراينی به عمد آسيب ديده استگفته مقامات ج

مقدار زياد در منطقه وجود داشته است و در بسياری از نقاط محل سوختن آن مشھود است و بوی کپک و سوختن در 

 .ھوا به مشام می رسد

دھد که انبارھای بندر  نشان می) ٢٠١٩ جون شده در منتشر(اوکراين  "elevatorist.com" سايت اطالعات وب

 . ھزار تن غالت را در خود جای دھند٥٧توانند  می

غرب روسيه را به .  را به دليل کمبود غالت اعالم کرده استئیسازمان ملل متحد بيش از يک بار خطر بحران غذا

 .ًمسکو کامال آن را رد می کندممانعت از صادرات غالت اوکراين به بازارھای جھانی متھم می کند که 

مقامات اوکراينی موانع زيادی برای صادرات غالت خود ايجاد کردند، زيرا نيروھای اوکراينی در دريای سياه مين کار 

 .کردند که مانع از حمل و نقل غالت از طريق دريا به بازارھای جھانی می شود

 ريانووستی: منبع

  

 .ز سورودونتسک کنترول نيروھای روسی بر آن را تائيد می کندقديروف با انتشار صحنه ھای جديدی ا

 نيروھای روسی بر کل کنترولرمضان قديروف، رئيس جمھوری روسيه چچن، ويدئوھای جديدی را منتشر کرد که 

 .د کردئيمنطقه مسکونی در شھر استراتژيک سورودونتسک در لوگانسک در شرق اوکراين را تا

من بارھا از طريق ويدئوھا واقعيت تسخير کل منطقه مسکونی شھر ": د گفتقديروف در توضيح ويدئوی خو

 ".د کرده امئيسورودونتسک را تا

اما نازی ھا سرسختانه به فريب اوکراينی ھا و جامعه بين المللی ادامه می دھند و می گويند که ": وی افزود

 ." نيروھای اوکراينی استکنترولسورودونتسک تحت 

 دھد که چگونه آپتی عالالدينوف، دستيار قديروف با ماشين در شھر از جمله در خيابان اصلی و اين فيلم نشان می

 .ساختمان اداره امنيت دولتی در آنجا سفر می کند
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 آر تی + "نووستی": منبع

  

  ويدئو– تشکيالت مسلح نازی در لوھانسک منتشر کرد قديروف ويدئوئی از نابودی

دھد يک گروه نظامی چچنی در   را منتشر کرد که نشان میئیرمضان قديروف، رئيس جمھوری روسيه چچن، ويدئو

 .اند نزديکی روستای کاميشواخا در جمھوری خلق لوگانسک در شرق اوکراين کشته شده
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ند يک گروه دشمن را در منطقه روستای مھم استراتژيک کاميشواخا در رزمندگان ما موفق شد: وی در تلگرام نوشت

 .جمھوری خلق لوگانسک منھدم کنند

شما می توانيد نازی ھای اوکراين را در وحشت کامل ببينيد که سعی می کنند جان خود را از بمباران نجات ": او افزود

مجازات شديد بر حرکات آنھا … اين کمکی به آنھا نمی کندًدھند و آنھا دائما به نقاط مختلف در حال حرکت ھستند، اما 

 ".غلبه می کند

 . خود را در اولين روزھای اجرای آن ثابت کرده استئیارتش روسيه برنامه اقدام جديدی دارد که کارا: وی افزود

 .بنابراين ما ھيچ شکی نداريم که پيروزی از آن ما خواھد بود: قديروف در پايان گفت

 با مھمات آنھا در ليسيچانسک در امريکائی ميلی متری ١٥٥ "ھويتزر" فروند ٥ از انھدام ئی قديروف ويدئوپيش از اين

 .شرق اوکراين منتشر کرده بود

95/2263_RKadyrov/me.t://https 

 RT :منبع

  

 .ھای خود عليه مسکو را کاھش نخواھد داد  از اوکراين، تحريمواشنگتن در ازای ازسرگيری صادرات غالت: پوليتيکو

 تحريم ھای خود عليه روسيه را لغو نخواھد کرد تا صادرات غالت از امريکا گزارش داد که "پوليتيکو"روزنامه 

 .اوکراين به بازار جھانی را از سر بگيرد

سيه را دنبال می کند، اما نتايج احتمالی آن را با اين روزنامه نوشت که واشنگتن مذاکرات سازمان ملل و ترکيه با رو

 .ترديد ارزيابی می کند

 توصيف کرد و اعالم کرد که اياالت متحده "ديپلماسی باج خواھی" درخواست مسکو را امريکائیيک مقام ": وی افزود

 .با توافقی که ھرگونه فشار اقتصادی بر کرملين را کاھش دھد، موافقت نخواھد کرد

امه به نقل از يکی از کارمندان سازمان ملل گفت که ارتباط دادن عرضه غالت به لغو اقدامات محدودکننده اين روزن

 . تر می کند"پيچيده" را "شکننده"ضد روسيه، روند مذاکرات از قبل 

رھای اياالت متحده و متحدانش مسکو را به محاصره سواحل اوکراين در دريای سياه و ممانعت از عرضه غالت به بازا

 اعالم کرده بود که "٢٤روسيه "پيش از اين والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه به شبکه . کنند جھانی متھم می

 .موضوع صادرات غالت از اوکراين وجود ندارد و روسيه مانع آن نمی شود

شوند و  ھا خارج می ھايش بدون ھيچ مشکلی از آن ھا را در بنادر خود حذف کند، کشتی او توضيح داد که اگر کيف مين

ترين راه از بالروس   نيز قابل حمل است و ارزانپولندکند که غالت اوکراينی از طريق رودخانه دانوب و  د میئيتأ

 .ً است که قبال عليه آن اعمال شده بودئی، اما مستلزم لغو تحريم ھا. گذرد می

اريو دراگی، آمادگی مسکو را برای کمک به سھم خود ی خود با نخست وزير ايتاليا، متيلفونپوتين ھفته گذشته در تماس 

د ئي به لطف صادرات غالت و کود در ازای لغو تحريم ھای سياسی اعمال شده توسط غرب، تائیدر غلبه بر بحران غذا

 و اتحاديه اروپا بدتر شده امريکا به دليل محدوديت ھای اعمال شده از سوی ئیوی تاکيد کرد که وضعيت غذا. کرد

 .است

 ريانووستی: منبع

  

 زلنسکی می ترسد توسط اطالعات غربی ترور شود: معاون سابق اوکراين
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د کرد که ولوديمير زلنسکی، رئيس جمھور، اقدامات حفاظتی خود را از ترس ترور ئيايليا کيوا، نماينده سابق اوکراين تا

 .توسط اطالعات غربی يا رھبری ارتش اوکراين تشديد کرده است

ديروز زلنسکی به دليل ترس از سوء قصد ارتش اوکراين وظيفه تقويت امنيت شخصی خود را :  نوشتوی در تلگرام

زيرا . رھبری نيروھای اوکراينی از مديريت ناکارآمد او راضی نيستند": ن و آنرا تشديد کرد و خاطرنشان کردئيتع

 ".رد شده استتصميمات وی منجر به خسارات سنگين و شکست نيروھای اوکراينی در ميدان نب

 .کشورھای غربی نيز فھرستی از خواسته ھای زلنسکی دارند: وی افزود

 مسلحانه به نفع آنھاست و انحالل ئیکشورھای غربی به اين نتيجه رسيدند که پايان دادن به رويارو: وی ادامه داد

 .فيزيکی زلنسکی سريعترين راه برای چنين تحولی خواھد بود
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بايدن در ترغيب کشورھای امريکای التين به مخالفت با روسيه ناکام خواھد : مدير شورای امور بين الملل روسيه

 .بود

 در ترغيب کشورھای امريکاجمھور  الملل روسيه، گفت که جو بايدن، رئيس آندری کورتونوف، رئيس شورای امور بين

 .ی التين برای پيوستن به سياست ضد روسی کاخ سفيد ناکام خواھد بودمريکاا

ی التين قرار امريکابيشتر کشورھای ":  نوشت، گفت"گلوبال تايمز"کورتونوف در مقاله ای که در روزنامه چينی 

 ".نيست درگيری روسيه و اوکراين را در اولويت سياست خارجی خود قرار دھند

، از جمله قدرت ھای بزرگی مانند برزيل، امريکاشرکت کنندگان در نھمين اجالس سران قاره اکثر : وی توضيح داد

 .مکزيک و آرژانتين، خواھان اعمال تحريم ھای اقتصادی عليه مسکو نيستند

ھای غرب عليه روسيه را فرصتی برای پر کردن خأل و به دست آوردن جای پای  برعکس، آنھا اغلب تحريم": او افزود

 ."دانند ری در بازارھای روسيه میت قوی

  نووستی: منبع

  

 ھای ضد روسيه را منفی ارزيابی کرد سوئيس تاثير تحريم

ن شده برای ئيای اعالم کرد که اھداف تع گای پارملين، وزير اقتصاد سوئيس شب گذشته، يکشنبه، در مصاحبه

ھا را ارزيابی مورد ارزيابی قرار داده و گفت  پارملين اثربخشی تحريم. ھای غرب عليه روسيه محقق نشده است تحريم

 .ھا در اوکراين و دونباس منجر نشده است ھای ضدروسی به پايان دادن به خصومت که در نھايت، محدوديت

ھا پايان دادن سريع  ھا موثر ھستند؟ در اين مورد خاص، اگر ھدف تحريم  اصلی اين است که آيا تحريمسؤال: وی گفت

 .کنم که اين ھدف تا به امروز محقق نشده است  باشد، در ھمينجا اعالم می"يه اوکراينجنگ روسيه عل"به 

عليرغم محدوديت در صادرات نفت . ھا چقدر موثر است، دشوار است  که تحريمسؤالپاسخ به اين : وی ھمچنين افزود

 . فروشدروسيه به غرب، روسيه بخشی از نفت خود را با قيمت حتی باالتر به کشورھای ديگر می

 دريافت کند، ئی کافی را تضمين خواھد شد که مواد غذائیوزير اقتصاد اطمينان داد که دولت سوئيس دريافت مواد غذا

اين در حالی است که افزايش قيمت جھانی به دليل . برای اينکه محصوالت زيادی از روسيه يا اوکراين خريداری نميکند

  . کشور را نيز تحت تاثير قرار خواھد دادافزايش قيمت غالت به طور غيرمستقيم اين
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 کشور اروپائی مانع عبور ھواپيمای الوروف از حريم ھوائی خود شدند ٣

   خود شدندئی مانع عبور ھواپيمای الوروف از حريم ھوائیکشور اروپا ٣

مل وزير خارجه  خود به روی ھواپيمای حائیسه کشور بلغارستان، مقدونيه شمالی و مونته نگرو با بستن حريم ھوا

 .روسيه مانع سفر وی به بلگراد پايتخت صربستان شدند

 آنھا خبر ئیسرگی الوروف وزير امور خارجه اين کشور از حريم ھوا  به گزارش روسيا اليوم، سخنگوی وزارت امور

 .داد

 صربستان  سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه گفت که سه کشور ھمسايه"ماريا زاخارووا"بر اساس اين گزارش، 

 خود را به روی ھواپيمای حامل سرگی الوروف بستند و ئیشامل بلغارستان، مقدونيه شمالی و مونته نگرو حريم ھوا

 .مانع سفر وی به بلگراد پايتخت صربستان شدند

 خود به روی ھواپيمای حامل الوروف ئیسخنگوی وزارت امور خارجه روسيه اقدام اين سه کشور در بستن حريم ھوا

 .قطع يک کانال ارتباطی ديگر با روسيه برشمردرا 

 خود ئیھيأت روسی قرار بود به بلگراد سفر کند اما کشورھای عضو اتحاديه اروپا و ناتو حريم ھوا: زاخارووا افزود

 .را بستند و يک کانال ارتباطی ديگر با روسيه را مسدود کردند

ً مدتھا کش و قوس، اخيرا بر سر وضع بسته ششم تحريمی اين در حالی است که کشورھای عضو اتحاديه اروپا پس از

 و متحدان امريکا. دھد، به اجماع نظر رسيدند روسيه که به طور خاص درآمد صادراتی نفت مسکو را ھدف قرار می

  .توانند از کانال تحريم، روسيه را وادار به توقف جنگ در اوکراين کنند  آن بر اين باورند میئیاروپا

 

 ھا اجتناب ناپذير خواھد بود کاھش سياست تحريم: سناتور روس

گذرد،  آلکسی پوشکوف، سناتور بلندپايه روسيه شب گذشته در کانال تلگرامی خود در اين مورد نوشت که ھر چه می

ھا عليه روسيه و پيامدھای منفی آن برای بازار جھانی و اقتصادھای غربی  ای از تحريم ھای غربی به طور فزاينده رسانه

 . نشان دھنده ناکارآمدی اين سياست استمسألهانتقاد ميکنند و اين 

زند، ولی تا زمانی که  ھا به خود کشورھای غربی آسيب می با وجود تمام شواھدی که ثابت کرده تحريم: وی يادآور شد

اين سناتور . دھا عليه روسيه لغو نخواھد ش غرب مجبور به بازنگری يا تعديل در اين سياست نشود، اعمال محدوديت

آنھا ارزيابی واقع بينانه ھستند، ولی ھنوز توسط مقامات :  در اينجا کافی نيستندئیھای عقالنی به تنھا  استدالل :افزود

 .شوند حاکم کشورھای غربی به عنوان عاملی برای تجديد نظر در سياست انتخاب شده آنھا تلقی نمی

ھا را به رسميت بشناسد، زيرا اين  يم بگيرد که مضرات جدی تحريمتواند به سرعت تصم به عقيده پوشکوف، غرب نمی

البته دير يا زود عوامل منفی انباشته شده به ناچار .  مغاير با سياست در پيش گرفته آنھا در قبال روسيه استمسأله

  .شروع به تضعيف کردن اين سياست خواھند کرد، که در اصل مغاير با منطق و نيازھای واقع جھان است

 

 را کنار گذاشته است" اصولگرائی"امريکا در جنگ اقتصادی عليه روسيه : ديپلمات روس

ی التين وزارت امور خارجه روسيه ابراز عقيده کرد که اياالت متحده در نتيجه امريکاالکساندر شتينين، مدير بخش 

 خود را نيز کنار "ئیاصولگرا"، برخورد با نتايج جنگ اقتصادی که خود اين کشور عليه روسيه به راه انداخته بود

 .ر دادئيگذاشته و به ھمين دليل برخورد خود با ونزوئال را تغ
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 منعکس کننده رويکرد جديد واشنگتن با مسائل منطقه امريکار در لفاظی ئيتغ": اين ديپلمات ھمچنين توضيح داد

 با مقامات کاراکاس تماس گرفتند، به ًھا در شرايط کنونی مستقيما امريکائیی التين است و اين واقعيت که امريکا

به محض اينکه جنگ اقتصادی که واشنگتن عليه روسيه به . وضوح فرصت طلبی سياست خارجی آنھا را نشان می دھد

ھای يکجانبه عليه ونزوئال و  راه انداخته بود، بر خود اقتصاد اياالت متحده تاثير گذاشت، واشنگتن از لغو ھمه محدوديت

 ".وابط بين دو کشور بر اساس برابری حمايت کردسازی ر عادی

  .به گفته وی، اين تنھا يک نمونه از اقدامات واشنگتن است که منجر به عدم تعادل در بازار جھانی انرژی شده است

 

 امريکا با فشار بر متحدانش يک طرح ضد روسی را کليد می زند

 . کندئی تالش می کند با فشار بر سازمان امنيت و ھمکاری اروپا، يک طرح ضد روسيه را اجراامريکادولت 

 با تشديد فشار بر اعضای سازمان امنيت و ھمکاری اروپا در تالش است تا مأموريت امريکا راشاتودی،  به گزارش

 . عليه روسيه کليد بزندئیحقيقت ياب ديگری را برای کشف جنايات جنگی ادعا

 اعالم کرد ما در "دفنس وان" در سازمان امنيت و ھمکاری اروپا در مصاحبه با پايگاه امريکا سفير "ايکل کارپنترم"

حال آماده شدن برای اعزام يک مأموريت حقيقت ياب برای بررسی شواھد جنايات جنگی و جنايات احتمالی عليه 

 .بشريت ھستيم

يک مأموريت حقيقت ياب باشد و وظيفه ثبت نقض توافقنامه مينسک در گويد آنچه که بنا بود  با اين حال، روسيه می

منطقه دونباس را بر عھده داشته باشد، به يک عمليات جمع آوری اطالعاتی تبديل شد که در راستای منافع اوکراين و 

ی سرپوش گذاشتن بنا به گفته مقامات روسی سازمان امنيت و ھمکاری اروپا در تالش برا. کند حاميان ناتو آن عمل می

 .بر جنايات اوکراين است

کند تا تحقيقاتی را در جھت کشف جنايات جنگی در اوکراين آغاز کند، که خود از ھمکاری  واشنگتن در حالی تالش می

 اعضای اين نھاد بين المللی را به دليل مشارکت در امريکادو سال پيش نيز . کند المللی امتناع می با ديوان کيفری بين

  .قات جنايات بشری ارتش اين کشور در افغانستان در فھرست تحريمی خود قرار دادتحقي

 

 اتحاديه اروپا از تصميمات احساسی درباره عضويت اوکراين بپرھيزد

گويد اتحاديه اروپا بايد شرايط پيوستن تدريجی و نه شتاب زده اوکراين به اين اتحاديه را فراھم  صدر اعظم اتريش می

 .کند

 . اتريش معتقد است اتحاديه اروپا بايد برای عضويت اوکراين در اين اتحاديه يک مرحله انتقالی قائل شودصدراعظم 

کارل نھامر روز يکشنبه ازاتحاديه اروپا خواست يک مرحله ميانی بين ھمکاری و عضويت کامل در اتحاديه اروپا 

 . ھمانند اوکراين و مولداوی در نظر بگيردئیبرای کشورھا

دھد تا بتوانند خود را به استانداردھای اتحاديه  ظم اتريش تاکيد کرد بستر مقدماتی به اين کشورھا اجازه میصدر اع

 .اروپا، مشابه منطقه اقتصادی اروپا يا توافقنامه تجارت آزاد اروپا برسانند

ما خواھان اوکراين قوی، در بيانيه دفتر صدراعظم اتريش به نقل از نھامر آمده است ما در يک ھدف متحد ھستيم، ھمه 

صدراعظم اتريش با غير واقع بينانه خواندن عضويت سريع اوکراين در . مستقل و موفق از نظر اقتصادی ھستيم

 .اتحاديه اروپا گفت که بروکسل بايد از تصميمات احساسی در اين باره پرھيز کند
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ام اين کشورھا با اتحاديه اروپا را تقويت کرده و تا نھامر تاکيد کرد بايد با ايجاد يک فضای مقدماتی، ھمکاری گام به گ

 . سازگار شوندئیبتوانند بھتر با استانداردھای اروپا

ھای جداگانه برای  ھای ويژه و مدل  وزير خارجه اوکراين، ماه گذشته اعالم کرد کی يف از راه حل"ديميترو کولبا"

 .کامل در اين نھاد استپيوستن خود به اتحاديه اروپا خسته شده و خواھان عضويت 

  .ھای عضويت اوکراين در اتحاديه اروپا با درگيری نظامی ميان اين کشور و روسيه قوت گرفته است زمزمه

 

 سفير امريکا از احتمال بسته شدن سفارت ھای واشنگتن و مسکو خبر داد

 را صحبتای با ھم نداشته و تعامل و  در روسيه با اشاره به اينکه واشنگتن و مسکو نمی توانند ھيچ رابطه امريکاسفير 

 .کنار بگذارند، احتمال بسته شدن سفارت ھای دو طرف را دور از ذھن ندانست

ھای دو کشور خبر   با خبرگزاری تاس از احتمال بسته شدن سفارتصحبتئی در روسيه در امريکا سفير "جان ساليوان" 

 .چنين کاری را نداده استداد و افزود که البته کسی در واشنگتن پيشنھاد انجام 

اين احتمال ھست، اگرچه به : ھای دو کشور بسته خواھد شد يا خير، گفت ساليوان در پاسخ به اين شوال که آيا سفارت

 .گمانم اشتباھی بزرگ خواھد بود

 .چنانچه شرايط برای ادامه فعاليت ايمن نباشد، مجبور خواھيم بود که سفارت را تعطيل کنيم: وی افزود

: توانند به طور کامل از يکديگر جدا شوند، گفت ر واشنگتن در روسيه ھمچنين با اشاره به اينکه دو کشور نمیسفي

توانيم روابط ديپلماتيک را قطع کنيم و با يکديگر حرف  نمی. شويم ھمچنين ما ھرگز به طور کامل از يکديگر جدا نمی

 .نشينيم  متحد در نيويورک نزديک ھمديگر میدست کم، ما ھر روز در شورای امنيت سازمان ملل. نزنيم

و ما . مھم نيست که چه بشود، بھتر است در سازمان ملل و در شورای امنيت با يکديگر صحبت کنيم: ساليوان ادامه داد

 .ای حداقلی و اساسی است مسألهاين . بايد سفارت داشته باشيم

ديپلماتيک اشاره کرد و گفت که مسکو گفته است که دو وی ھمچنين به مواضع تند دولت روسيه در رابطه با روابط 

ای برسند که روابط به طور کامل قطع شود، اما از نظر وی چنين اظھاراتی لفاظی بيش از  طرف ممکن است به نقطه

 .حد است

 يا "جو بايدن"توانم به شما اطمينان دھم که اين ھدف رئيس جمھور  من می: سفير واشنگتن در مسکو در پايان گفت

ما سه ماه است که . با اين حال، در اين مرحله چيز بيشتری برای صحبت کردن وجود ندارد. دولت اياالت متحده نيست

  .ر يافته استئيًای ھستيم که از ديدگاه من، يک رابطه کامال تغ در رابطه

 

 انگليس راکت اندازھای برد بلند به اوکراين می فرستد

ی برد بلند به اوکراين به اين دليل است که راکت ھای دستگاه تصميم لندن در ارسال وزير دفاع انگليس اعالم کرد که

 .ر داده است و بايد اقدامی متقابل در اين زمينه صورت گيردئيروسيه تاکتيک ھای خود را تغ

يه در به گزارش روزنامه گاردين، انگليس اعالم کرد که جھت کمک به دولت کی يف در ھدف قرار دادن توپخانه روس

 راکترا به اوکراين ارسال خواھد کرد که اين  (M٢٧٠) "٢٧٠ام"ی پرتاب چندگانه راکت دستگاهشرق اوکراين تعدادی 

 . کيلومتری مورد اصابت قرار دھند٨٠ھا می توانند اھدافی را تا فاصله 

اندازھا به کی يف اعالم کرد  راکت وزير دفاع انگليس در توجيح اقدام لندن در ارسال اين "بن واالس"در ھمين رابطه، 

 ."ر کندئير می کند، حمايت ما از اوکراين نيز بايد تغئيبه اين دليل که تاکتيک ھای روسيه تغ"که 
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تصميم فوق در حالی اتخاذ می شود که می تواند خطر بروز تنش بيشتر را در پی داشته باشد چرا که کرملين بارھا 

 . ھشدار داده استنسبت به ارسال ھرگونه سالح به اوکراين

 ھای دوربرد به اوکراين راکت رئيس جمھور روسيه در واکنش به تالش واشنگتن در ارسال "والديمير پوتين"پيشتر 

 .تر خواھد کرد ری در واقعيت جنگ ايجاد نکرده و تنھا مدت بحران را طوالنیئي تغمسألهگفته بود که اين 

ً را که قبال مورد ئیھای دوربرد مجھز کنند، روسيه نيز مکان ھا راکتبه ھا اوکراين را  اگر غربی: پوتين افزوده بود

 .ھدف قرار نداده و خارج از دايره حمالتش بوده، ھدف قرار خواھد داد

 و غربی در اوکراين را از بين امريکائیوی پيشتر نيز گفته بود که مسکو به راحتی آب خوردن می تواند تسليحات 

 .ببرد

 از ارسال تسليحات غربی ھا به اوکراين انتقاد کرده و از آن مانند ريختن بنزين به روی آتش چين و روسيه بارھا

 .درگيری ھا ياد کرده است

دستاوردھای مسکو در عمليات نظامی خود در اوکراين و به ويژه در شرق اين کشور، غربی ھا را به اين صرافت 

  .موازنه و تعادل در اين زمينه به نفع مسکو بر ھم نخوردانداخته با ارسال تسليحات پيشرفته تر سعی کنند تا 

 

 سمت ونزوئال؛ تحريم نفت روسيه کار دست بروکسل داد دست نياز اروپا به

توانند از ماه آينده واردات نفت ونزوئال را  ای به دو شرکت اعالم کرده است که می  با ارسال نامهامريکاوزارت خارجه 

ھای نفتی واشنگتن عليه کاراکاس متوقف شده  ز دو سال پيش و تحت فشار سنگين تحريماز سر بگيرند؛ وارداتی که ا

 .بود

 رسپول ئیِ انی و اسپانيائیھای نفتی ايتاليا  نقل از پنج مقام آگاه خبر داد که شرکت خبرگزاری رويترز روز يکشنبه به

امه کاھش وابستگی اروپا به نفت روسيه، منظور جبران کمبود حاصل از اجرای برن مجوز واردات نفت ونزوئال را به

 .دريافت کردند

توانند از ماه آينده واردات نفت  ای به اين دو شرکت اعالم کرده است که می  با ارسال نامهامريکاوزارت خارجه  

س ھای نفتی واشنگتن عليه کاراکا ونزوئال را از سر بگيرند؛ وارداتی که از دو سال پيش و تحت فشار سنگين تحريم

 .متوقف شده بود

ميزانی نخواھد بود  ھای انی و رسپول به البته يک مقام آگاه به خبرنگار رويترز گفته است که حجم نفت دريافتی شرکت

گذاری  اند که با توجه به سرمايه که بر قيمت جھانی نفت تأثيرگذار باشد، ھمچنين برخی منابع آگاه ديگر نيز اشاره کرده

ھا و   و شرکت ملی نفت ونزوئال، صدور نفت اين کشور در چارچوب تسويه بدھیئیپامشترک اين دو شرکت ارو

 .ھای انی و رسپول انجام خواھد شد ديرکرد سود مطالبات شرکت

ھای نفتی با اين شرط انجام  در عين حال، يک مقام آگاه ديگر خاطرنشان کرده است که اعطای مجوز صدور اين محموله

 .ا مصرف شود و در ھيچ بازار ديگری عرضه نشودشده است که تنھا در اروپ

دولت جو بايدن ماه گذشته نيز به شرکت شورون، بزرگترين شرکت نفتی اياالت متحده که ھمچنان در ونزوئال فعال 

گذاری و عمليات استخراج  است، اجازه داد با دولت نيکالس مادورو و شرکت ملی نفت ونزوئال در مورد آينده سرمايه

 .ين کشور مذاکره کندنفت در ا
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ھای نفتی ونزوئال باشد و عاملی برای  تواند چراغ سبز واشنگتن برای لغو تدريجی تحريم ھرچند صدور اين مجوزھا می

اند، پابرجا ماندن آنھا   کردهصحبتباور دو مقام آگاھی که با رويترز  نظر بيايد ولی به تقويت قدرت آقای مادورو به

 .ات سياسی آقای مادورو و مخالفان سياسی اوستمشروط به ازسرگيری مذاکر

 انجام ئیھای اخير با طرف ونزوئال  باالترين سطح مذاکرات خود را طی سالمارچ در ماه امريکافرستادگان دولت 

 زندانی در اين کشور را آزاد کرد و قول داد که بر سر امريکائیدادند و کاراکاس نيز پس از اين مذاکرات، دو شھروند 

 .مذاکره با مخالفان خود بازگردد، ھرچند ھنوز تاريخ مشخصی برای آن اعالم نکرده استميز 

 در عين حال اميدوار است ازسرگيری صدور نفت خام ونزوئال بتواند به اروپا کمک کند تا وابستگی امريکاالبته دولت 

  .ين کاسته شودھای ونزوئال به چ خود را به روسيه کاھش دھد و ھمزمان از ارسال برخی محموله

 

 کند واشنگتن از افزايش عرضه نفت ايران چشم پوشی می 

يک شرکت عمده و مستقل معامله گر نفت خام اعالم کرده است که احتماال واشنگتن :  بلومبرگ نوشتامريکائیرسانه  

ضه نفت ايران  از افزايش عرامريکابرای عرضه بيشتر نفت خام به بازارھای جھانی و پائين آوردن بھای سوخت در 

 .ھا نفت بيشتری صادر کند دھد ايران به رغم ادامه تحريم چشم پوشی کرده و اجازه می

 تارنمای بلومبرگ؛ ويتول بزرگ ترين شرکت مستقل خريد و فروش نفت در ھلند افزوده است که معامله  به گزارش

افقی برای از سرگيری اجرای برجام و لغو ای درباره دستيابی مذاکرات وين به تو گران بازار نفت به صورت فراينده

 .کنند ھا، ابراز بدبينی می تحريم

، احتمال مارچ، فرانسه و انگليس از ماه المانمعلق ماندن مذاکرات تھران با ديگر اعضای برجام شامل روسيه، چين، 

 .ھا برای صادرات انرژی ايران را کاھش داده است دستيابی به توافقی تازه و کاھش تحريم

ای کنگره   با توجه به در پيش بودن انتخابات ميان دورهامريکاجو بايدن رئيس جمھور : افزايد اين تارنمای اقتصادی می

سابقه ای در اين کشور باال رفته است، بيشتر از اجرای  در نوامبر، شايد منافع کاھش بھای سوخت را که به ميزان بی

   .ھای نفتکش حامل نفت ايران است قيف و مصادره کشتیھا ارزيابی کند که شامل تو سفت و سخت تحريم

 .کند  فرانسه نيز گفته است که پاريس با امارات متحده عربی برای جايگزينی نفت روسيه مذاکره میئیوزير دارا

ای در سايه نياز به  در صورتی که انتخابات ميان دوره: مايک مولر رئيس بخش آسيای گروه ويتول عصر يکشنبه گفت

ای بيشتر از  ش بيشتر بھای سوخت در اياالت متحده قرار داشته باشد، بايد انتظار داشته باشيد که کاخ سفيد به گونهکاھ

ھای واشنگتن برای جلوگيری از  گذشته عرضه نفت تحريم شده ايران را ناديده بگيرد، ھر چند تاکنون نيز مداخله

 .عرضه نفت ايران، پراکنده و گاه به گاه بوده است

 و در پی آن امريکاه گفته مولر، بعيد است مصادره ماه گذشته نفت از کشتی دارای پرچم ايران در سواحل يونان توسط ب

 .ھای ايران باشد ھای گسترده تر واشنگتن برای توقيف نفتکش  تانکر يونانی در خليج فارس، نشانه آغاز اقدام٢توقيف 

ور توليد کننده نفت را برای افزايش بيشتر عرضه، دارای تاثير  کش٢٣مولر تصميم روز پنجشنبه اوپک پالس شامل 

بسياری از اعضا برای عرضه بيشتر با دشواری روبرو ھستند و احتمال افت صادرات . اندکی بر بازار انرژی دانست

   .ھا وجود دارد مسکو در پی اعمال تحريم

با اينکه برخی . آيد شورھای دارا و ندار پديد میای ناھمگونی ميان ک به گفته رئيس بخش آسيای گروه ويتول، گونه

کنند،  ھای ھمه گيری تجربه می  مانند مالزی و سنگاپور از سرگيری تقاضا را با کاھش محدوديتئیکشورھای آسيا
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ديگر کشورھا مانند پاکستان و سريالنکا به علت دشواری در پرداخت بھای سوخت وارداتی، تقاضای خود را کاھش 

   .دھند می

 برای ھر بشکه رسيده که بيشتر پيامد دالر ١٢٠ درصدی به نزديک ۵٠بھای نفت خام در سال جاری با افزايش بيش از 

   .است)  اسفند ماه۵ (فبروری ٢۴آغاز جنگ اوکراين در 

ھای ايران، بايدن زير فشار  ھا با ھرگونه لغو تحريم با وجود مخالفت بسياری از جمھوری خواھان و برخی دمکرات

 و دالرزيادی برای کاھش دادن بھای بنزين در اياالت متحده قرار دارد که با افزايش ناگھانی به ميانگين بيش از چھار 

 . سنت برای ھر گالن رسيده است٨٠

 ھزار بشکه نفت خام و فرآورده ھای پااليشی ۶٠٠ روزانه ھفت ميليون و ٢٠٢١بر اساس ارزيابی ويتول که در سال 

 .، توافق نظر اندکی درباره سمت و سوی دراز مدت بھای نفت خام وجود داردمعامله کرده است

  .کند  به ايجاد توازن کمک میامريکابا وجود عرضه نزديک به تقاضا در بازار، رھاسازی ذخاير راھبردی نفت خام 

 

 کند ھای ضد ھوائی مجھز می اسپانيا، اوکراين را به راکت

ھا در اين  ھای تسليحاتی جديد به اوکراين به تشديد تنش  خود، با ارسال محمولهدولت اسپانيا ھمسو با متحدان غربی

 .کند کشور کمک می

ھای  راکتھای متشکل از  ، اسپانيا در جھت بسط حمايت نظامی خود از اوکراين، محموله٢۴ شبکه فرانس  به گزارش

 .دھد ھای جنگی لئوپارد را در اختيار کی يف قرار می  و تانکئیضد ھوا

 ال پايس روز يکشنبه به استناد منابع دولتی نوشت دولت مادريد در نظر دارد اوکراين را به ئیروزنامه اسپانيا

اقداماتی که تنھا به شعله ور ماندن آتش جنگ در اوکراين کمک . ھای جديد مجھز کند ھای ضد تانک و تانک راکت

 .کند می

ھا را به  ھای ضروری درخصوص نحوه استفاده از تانک ين آموزشآنگونه که در گزارش ال پايس آمده، اسپانيا ھمچن

 سرباز را در چارچوب ۵٠٠ که ارتش اسپانيا ئیھا در کشور لتونی، جا اين آموزش. ارتش اوکراين ارائه خواھد کرد

 .شود عمليات حضور پيشرفته ناتو مستقر کرده، برگزار می

رحله دوم آموزش نيروھای اوکراينی برای بکارگيری اين تجھيزات  گفتند که مئیمنابع مطلع به اين روزنامه اسپانيا

 .ممکن است در اسپانيا برگزار شود

ھای دوربرد را در اختيار اوکراين قرار   امروز ھشدار داد در صورتيکه غرب سالح"والديمير پوتين"در ھمين راستا  

  .دھد، حمالت روسيه تشديد خواھد شد

 

 به دور روسيه کشيده است" پرده آھنين"اروپا : زاخارووا

کند   تلويزيونی تاکيد کرد که اروپا حق ندارد به ديگر کشورھا امر و نھیصحبتئیسخنگوی وزارت خارجه روسيه طی 

 .و با اقداماتی از اين قبيل در حال ايجاد پرده ای آھنين پيرامون روسيه است

 ئیوسيه در مصاحبه با يک شبکه تلويزيونی ايتاليا سخنگوی وزارت خارجه ر"ماريا زاخارووا" اسپوتنيک،  به گزارش

 ندارد و اين اتحاديه اروپاست که در حال انجام چنين کاری "پرده آھنين"اعالم کرد که مسکو ھيچ تصميمی در ايجاد 

 .است
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اديه مطمئن باشيد که حداقل از طرف ما، ھيچ پرده آھنينی وجود نخواھد داشت و اين اتح: زاخارووا در اين باره گفت

اشتباه شما در اين است که شما بيش از حد خودخواه ھستيد و فکر . ای کشيده است اروپا است که به دور روسيه پرده

 .کنيد که در مرکز و کانون جھان قرار داريد می

 .وی ھمچنين تاکيد کرد که اروپا ھيچ گونه حق اخالقی در ديکته کردن چيزی به ديگر ملل ندارد

 وزير خارجه روسيه گفته بود که مسکو از ھيچ گونه پرده آھنين جديد که غرب در حال ايجاد "وفسرگئی الور"پيشتر 

 .، روسيه به توسعه و پيشرفت خود ادامه خواھد دادمسألهای ندارد و عليرغم اين  است، واھمه

ھای روزانه اش در   نازی در يادداشتالمان وزير تبليغات "يوزف گوبلز" را برای اولين بار "پرده آھنين"اصطالح 

 نخست "وينستون چرچيل"بعد از پايان جنگ جھانی دوم نيز . اواخر جنگ جھانی دوم در قبال شوروی سابق به کار برد

ًوزير وقت انگلستان، ھمين عبارت را مجددا در قبال شوروی سابق و تالشش برای قطع ارتباط کشورھای بلوک شرق 

 . به کار بردئیبا غرب و جلوگيری از گسترش غرب گرا

ای در قبال روسيه به بھانه عمليات نظامی  مسأله و اروپا در حال به کارگيری چنين امريکااين در حالی است که اکنون 

ای را بر مسکو  ھای متعدد و بی سابقه ھا تحريم ھا در اوکراين، غربی از ابتدای شروع درگيری. اش در اوکراين ھستند

ا ارتباط روسيه و ھر گونه تعامل اقتصادی اين کشور با ديگر کشورھا را به طور کامل اعمال کرده اند و در تالشند ت

 .قطع نمايند

 

 


