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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 جون ٠٨

  

 ١٠۴  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تا ساعت (

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

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

 

  جمھوری خلق دونتسک يک طرح نظامی برای آزادسازی دونتسک از گلوله باران تھيه می کند

عه يافته توسط جمھوری خلق دونتسک باعث می شود تا در اسرع وقت به گلوله اجرای يک طرح نظامی ويژه توس

اين را ناتاليا نيکونوروا، وزير امور خارجه جمھوری خلق . باران دونتسک توسط نيروھای اوکراينی پايان داده شود

  :.دونتسک اعالم کرد
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پر اين مورد يک طرح نظامی مربوطه . بمباران پايتخت جمھوری خلق دونتسک در آينده نزديک متوقف خواھد شد

  .من مجاز به ارائه جزئيات آن نيستم زيرا اين يک طرح نظامی است. وجود دارد

  ".چشم انداز آزادی جمھوری در حال حاضر بسيار خوب است"به گفته اين مقام، 

گلوله باران . ه شده اند ساعت گذشته در اثر گلوله باران اوکراين در قلمرو جمھوری خلق دونتسک کشت٢۴ده نفر در 

  .مناطق دونتسک کيفسکی و پتروفسکی امروز گزارش شد

 

  . وجود ندارد"سرقت غالت روسيه"د اتھام اوکراين به ئيھيچ اطالعاتی مبنی بر تا: سازمان ملل

. د کندئي تاسازمان ملل نمی تواند ادعاھای کی يف مبنی بر اينکه روسيه غالت اين کشور را مصادره و صادر می کند

  : . خبری گفتاجالساين را استفان دوجاريک، سخنگوی دبير کل سازمان ملل متحد روز سه شنبه در يک 

آنھا ھيچ نشانه ای و . ايم ايم و با ھمکارانمان در برنامه جھانی غذا صحبت کرده ھا ديده ھا را در رسانه ما اين گزارش"

 سياه ھستيم تا نيازھای بحيرۀ در سراسر ئیدار تجارت آزاد مواد غذاھمه ما طرف. د اين ادعاھا ندارندئيمدرکی برای تأ

  ".مردم در سراسر جھان را برآورده کنيم

 

  قديروف از حمله به جمھوری خلق لوگانسک گزارش می دھد

رمضان قديروف، رئيس جمھوری چچن روسيه در تلگرام اعالم کرد که نيروھای مسلح روسيه و شبه نظاميان مردمی 

او متن خود را با فيلم ھای . لوگانسک حمله گسترده ای را به خاک جمھوری خلق لوگانسک انجام داده اندجمھوری 

 نشان داد که از جمله، نبرد در مناطق جنگلی و شھرھا و ھمچنين سالح ھای اسير شده اوکراينی را نشان می ئیويدئو

  :قديروف نوشت. دھد

يه و جمھوری خلق لوگانسک در حال انجام يک حمله گسترده عليه نيروھای چچنی به ھمراه ساير نيروھای روس"

با استفاده از تاکتيک ھای جديد، آنھا اکنون می توانند فناوری و دفاع دشمن را . مواضع ملی گرايان اوکراينی ھستند

  ".حتی موثرتر نابود کنند

ی پس از عقب نشينی و تصرف توسط به گفته قديروف، تسليحات تحويل داده شده از خارج توسط نيروھای اوکراين

  .نيروھای روسی بدست نيروھای ما می افتد

  . درصد آزاد شده است٩٧پيشتر سرگئی شويگو، وزير دفاع روسيه اعالم کرده بود که قلمرو جمھوری خلق لوھانسک 

 

   سال گذشته امضا کرد٣٠ بزرگترين قرارداد تسليحاتی را با اوکراين در پولند

اين را ماتئوش موراويسکی، .  سال گذشته امضا خواھد کرد٣٠رين قرارداد تسليحاتی را با اوکراين در  بزرگتپولند

  :او گفت.  اعالم کردپولندنخست وزير 

 سال ٣٠م بزرگترين، قرارداد صادرات تسليحات در ئيدر واقع، ما اکنون در حال امضای يکی از بزرگترين، اگر نگو

 که به خوبی ئیھا اند، سالح  که آزمايش شدهئیھا سالح.  به اوکراينی ھا، به اوکراينفروش تسليحات. گذشته ھستيم

ھای بسيار مھمی در ميدان نبرد خواھند بود،   که بعدا سالحئیھا اند، و سالح خود را ثابت کرده کارائی اند و آزمايش شده

  ".به احتمال زياد در شرق اوکراين

وی اظھار . ته است که طبق اين قرارداد چه نوع تسليحاتی به اوکراين ارائه خواھد شدًبا اين حال، موراويسکی دقيقا نگف

  : گفتپولندنخست وزير . داشت که اتحاديه اروپا تا حدی تامين مالی تسليحات به اوکراين را تامين خواھد کرد
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 اين پول را برای توسعه پولندد و اوکراين اين مبلغ را تا حدی از اتحاديه اروپا و بخشی از بودجه خود دريافت می کن

  .پتانسيل توليد خود دريافت می کند

بيش  (دالر ميليون ٦٣٠ً، ياچک ساسين گفت که ارزش اين قرارداد تقريبا پولندمعاون نخست وزير و وزير خزانه داری 

  :او گفت. است)  ميليون يورو٥٩٠از 

  . وجود نداشته استپولند سال گذشته چنين دستوری در صنعت تسليحات ٣٠در 

 

  ھا برای اجبار برای موضع گيری درباره درگيری اوکراين را محکوم کرد وزير خارجه چين تالش

، وزير امور خارجه جمھوری خلق چين، در ديدار با قاسم جومارت توکايف، رئيس جمھور قزاقستان، نسبت ئیوانگ 

خبرگزاری تاس به نقل از اين . راين ھشدار دادبه تالش برای مشارکت کشورھای آسيای مرکزی در درگيری اوک

  :ديپلمات نوشت

ھای  در شرايط کنونی، بايد مراقب تالش. طرف چينی نقش سازنده ای در حمايت از مذاکرات صلح بر عھده می گيرد"

 که آنھا را مجبور به ئیھای بزرگ و تھديدھا ھای ثالث برای کشاندن کشورھای منطقه به درگيری قدرت طرف

  ."کند، بود گيری می ضعمو

چين ھيچ منافع ژئوپليتيکی در آسيای مرکزی ندارد اما اجازه نخواھد داد که ھرج و مرج در منطقه :  ادامه دادئیوانگ 

  .رخ دھد

 

  ھای صلح استصحبتزلنسکی آماده : فايننشال تايمز

اين را خبرگزاری . د کرده استئيوتين تاگفته می شود والديمير زلنسکی تمايل خود را برای انجام مذاکرات صلح با پ

  :در اين پيام آمده است. فايننشال تايمز گزارش داده است

  ."پيروزی را بايد در ميدان نبرد به دست آورد"زلنسکی اعالم کرد که 

در ھمان زمان، رھبر اوکراين اعتراف کرد که . زلنسکی ھمچنين از غرب خواست تا از اوکراين حمايت نظامی کند

  ."تواند تھاجمی را آغاز کند نمی"تر است و بنابراين  نئيوکراين از نظر تجھيزات در مقايسه با روسيه پاا

تلفات بيشتری متحمل . ن تری قرار داريم و بنابراين نمی توانيم حمله ای را انجام دھيمئيما از نظر تجھيزات در سطح پا

  ".خواھيم شد و مردم در اولويت من ھستند

 

  ! شغلش را از دست دادش و ھمسر اخراج شد به خاطر حمايت از مردم دونباس از حزبرویانسياستمدار 

، گفت که حمايت او از به رویا، سياستمدار و تاجر نرویاھای خلق ن ھندريک وبر، رئيس سازمان غيردولتی ديپلمات

و از حزب شد و ھمسرش ھای خلق دونتسک و لوھانسک توسط روسيه منجر به استعفای ا رسميت شناختن جمھوری

  :وبر توضيح داد. شغل خود را از دست داد

من به دليل حمايت از تصميم آقای پوتين برای به رسميت شناختن جمھوری ھای خلق دونتسک و لوگانسک از حزب "

يک چگونه می توانيد آن را يک غرب دموکرات. ھمسرم به دليل اقدامات من شغل خود را از دست داد. خود اخراج شدم

  . نمايندگان نخبگان، معلمان، اساتيد دانشگاه که سعی در درک ديدگاه روسيه دارند نيز تحت فشار ھستند"آزاد بناميد؟

او گفت که کشورھای غربی نمی خواھند ببينند که در ھشت سال گذشته در دونباس چه اتفاقی افتاده است که از سال 

  :يد کرداين سياستمدار نروژی تاک.  شروع شده است٢٠١۴
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ديدن تاريخ مھم است، ديدن خط وقايع برای درک . من از دونباس بازديد کردم و ديدم که چگونه شھرھا ويران شدند"

  ".آنچه اکنون در حال رخ دادن است مھم است

 

  تورم روسيه مھار شده است: پوتين

زيون اين کشور پخش شد، گفت ی اقتصادی که از تلوياجالسوالديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه روز سه شنبه در 

  .که تورم در کشورش مھار شده و نرخ بيکاری در ماه مه در پائين ترين سطح در تاريخ بوده است

پوتين که درباره شرايط اقتصادی روسيه در چھارمين ماه جنگ اوکراين سخن می گفت، با اشاره به ادامه خطرات در 

ت قابل مالحظه در شماری از صنايع به ويژه متالورژی فلزات تاکيد کرد  از افئیبازار کار کشورش، بر وجود نشانه ھا

  .و افزود که به دولت دستور کمک به اين بخش ھای اقتصاد برای برطرف کردن اين دشواری ھا داده است

ش رشد و برای افزاي) ژوئيه(پوتين ھمچنين دستور تدوين و آماده سازی مقررات تازه بودجه ای را تا پايان ماه آينده 

  .کمک به حفاظت از اقتصاد از افت ھای جديد داد

ن مقررات ئيبه گفته پوتين؛ تالش برای آماده سازی بودجه فدرال برای سه سال آينده آغاز شده که موضوع اصلی آن تع

  .يش دھدبودجه ای است که نه تنھا تضمين کننده ثبات مالی دولتی باشد، بلکه بتواند نرخ رشد اقتصاد روسيه را افزا

 سال ٢روسيه مقررات بودجه را برای سرازير کردن درآمدھای اضافی فروش نفت و گاز به صندوق ثروت ملی را 

  .پيش و در دوره ھمه گيری ويروس کرونا، به حال تعليق درآورد

 آن ازسرگيرد که بر اساس) ٢٠٢٢( روسيه قصد داشت اجرای اين مقررات را دوباره در سال جاری ئیوزارت دارا

ارز خارجی برای سپرده گذاری در اين صندوق خريداری می کرد، اما اين تصميم را در پی اعمال تحريم ھای غرب، 

  .لغو شد که مسکو را از دسترسی به نزديک به نيمی از ذخاير طال و ارزھای خود محروم می کند

ده ھای پوتين برای پرداخت مستمری قوانين کنونی با توجه به نياز فزاينده دولت به نقدينگی برای اجرای وع

 در باره چگونگی و مکان ئیبازنشسگتی و تامين اجتماعی باالتر و حمايت از کسب و کارھای بزرگ، محدوديت ھا

اين صندوق تنھا در ماه گذشته .  برآورد شده، در نظر گرفته بوددالر ميليارد ١٩٨ اين صندوق که ئیھزينه کردن دارا

ای خريد سھام ترجيحی راه آھن روسيه ھزينه کرد که بزرگ ترين کارفرمای اين کشور به شمار  بردالرچھار ميليارد 

 در انتطار تزريق نقدينگی برای "آئروفلوت" رسمی اين کشور ئیديگر نھادھای دولتی مانند شرکت ھواپيما. می رود

  .اعمال شد) اسفند ماه ۵ (فبروری ٢۴ با تحريم ھای غرب است که در پی آغاز جنگ اوکراين در ئیرويارو

 

به دنبال سخنرانی :  خرداد ماه اعالم کرد١۵ توليدکنندگان کشاورزی يکشنبه ئیبه گزارش اسپوتنيک، انجمن ايتاليا

 ١٠والديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه و ابراز اطمينان از صادرات غالت از بنادر اوکراين، قيمت جھانی گندم 

  .در ھر بوشل رسيد دالر ٧.٢٧به . درصد کاھش يافت

 سياه به معنای تخليه انبارھای بحيرۀخروج کشتی ھا از بنادر :  در بيانيه ای خاطر نشان کردئیاين انجمن ايتاليا

 ميليون تن غالت از جمله گندم، جو و ذرت برای صادرات به کشورھای ثروتمند و ٢٠اوکراينی است که در آن بيش از 

  .فقير وجود دارد

 بحران انرژی در جھان ايجاد ئیيس جمھوری روسيه اعالم کرده بود؛ کوته فکری سياستمداران اروپاپيش از اين رئ

  .کرد و روسيه آماده است اقدامات الزم را برای کاھش بحران جھانی غذا انجام دھد
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  ھشدار چين درباره تامين سالح برای اوکراين

: تاکيد کرد ای اوکراين و يا اعمال تحريم بر روسيه ھشدار داد ونماينده چين در سازمان ملل متحد درباره تامين سالح بر

 نماينده دائمی چين در سازمان ملل متحد ھمچنين گفت جامعه "دائی بينگ".اين اقدام تنھا به گسترش جنگ دامن می زند

سازی صلح در تنھا از طريق آتش بس و باز.جھانی نبايد تالش برای کاھش خشونت جنسی و قاچاق انسان را متوقف کند

  .اوکراين می توان بر ترومای مشکالت زنان و کودکان در اين کشور فائق آمد

جامعه جھانی بايد با ": وی در جلسه شورای امنيت پيرامون خشونت جنسی و قاچاق انسان در جنگ اوکراين افزود

  ".ميز مذاکره بازگردندھمکاری ھم مذاکرات صلح را بھبود بخشند و روسيه و اوکراين را ترغيب کنند تا به 

اين ديپلمات چينی در سخنانش تاکيد کرد تامين سالح برای اوکراين و يا اعمال تحريم و فشار بر روسيه مشکلی را حل 

مردم در اوکراين و ديگر کشورھای در حال توسعه نبايد ھزينه ای . نخواھد کرد و تنھا به گسترش جنگ دامن می زند

در زمانه ای که انسان ھا منافع مشترک دارند و امنيت .  کشورھا بدھندئیا مقابله و رودرروبرای مسائل ژئوپولتيک و ي

جھانی تفکيک ناپذير شده است، ھيچ کشوری نمی تواند و نبايد به دنبال امنيت مطلق برای خودش با ھزينه کردن امنيت 

  .کشورھای ديگر باشد

رھای ھمسايه اوکراين برای حمايت از جنگ زدگان اين کشور او ھمچنين افزود چين از روحيه انسان دوستانه کشو

  .تقدير کرد

 ھزار اوکراينی به عنوان پناھنده از مرزھای اين ٨٠٠ ميليون و ۶از زمان آغاز جنگ و حمله روسيه به اوکراين 

  .کشور به کشورھای ھمسايه وارد شدند که اکثريت شان را زنان و کودکان تشکيل می دھند

 

  ع بازديد مديرکل آژانس از نيروگاه زاپوروژيا می شوداوکراين مان

خبرگزاری فرانسه روز سه شنبه به نقل از دولت اوکراين گزارش داد که کی يف مانع بازديد مديرکل آژانس بين المللی 

  .انرژی اتمی به نيروگاه ھسته ای زاپوروژيا می شود

 ھسته ای انرژواتم روز سه شنبه از برنامه آژانس بين شرکت: خبرگزاری رويترز نيز در گزارش جداگانه ای نوشت

 روسيه در جنوب اوکراين انتقاد و اعالم کنترولالمللی انرژی اتمی برای اعزام يک ھيات به اين نيروگاه ھسته ای تحت 

  .کرد که اين شرکت چنين دعوتی را برای بازديد انجام نداده است

 پيام از مدير کل آژانس را به عنوان تالش ديگری برای رسيدن به نيروگاه ما اين:انرژواتم در پيامرسان تلگرام نوشت

  .به ھر روشی به منظور مشروع سازی حضور اشغالگران در آنجا و چشم پوشی از تمام اقدامات آنھا در نظر می گيريم

ی اعزام يک تيم بين روز دوشنبه رافائل گروسی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت که آژانس در تالش برا

  .المللی از کارشناسان به نيروگاه زاپوروژيا که در اختيار روس ھا قرار دارد، است

آژانس : گروسی مدتی قبل وضعيت اين نيروگاه به عنوان بزرگترين نيروگاه اتمی اوکراين را نگران کننده خواند و گفت

  .مکن عمليات ايمنی در اين نيروگاه را انجام دھدترين زمان م المللی انرژی اتمی قصد دارد تا در سريع بين

 

  شويگو از آزادسازی شھر سوياتوگورسک در جمھوری خلق دونتسک خبر می دھد

 خبری اعالم کرد، نيروھای مسلح جمھوری خلق اجالسسرگئی شويگو، وزير دفاع روسيه روز سه شنبه در يک 

  .گورسک را به دست گرفتند کامل شھر سوياتوکنترولدونتسک با حمايت نيروھای روسی 
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ھای خلق دونتسک و لوگانسک در ساحل چپ سورسکی دونتس، از جمله شھرھای کراسنی  بخش بزرگی از جمھوری"

  ". شھرک ديگر آزاد شد١۵ليمان و سوياتوگورسک و 

  .او از بزرگترين شھرک ھای آزاد شده استودنوک، يارووايا، کيروفسک، يامپل و دروبيشوو را نام برد

 منطقه کنترولد کرد که مناطق مسکونی سورودونتسک آزاد شده است و نيروھای متفقين اکنون ئيشويگو ھمچنين تا

  :وزير افزود. صنعتی و شھرک ھای اطراف را در دست گرفته اند

 درصد از خاک جمھوری خلق لوگانسک تا به ٩٧در مجموع . يک حمله در جھت پوپاسنايا در حال گسترش است"

  ".اد شده استامروز آز

 کيلومتر خطوط راه آھن را برای از ١٢٠٠شويگو ھمچنين گزارش داد که وزارت دفاع به ھمراه راه آھن روسيه 

  .سرگيری کامل تردد ريلی بين روسيه، دونباس، اوکراين و کريمه بازسازی کردند

 ستيزه جوی ١٢۶:  کرد و گفتوزير دفاع ھمچنين نتايج اوليه عمليات نظامی ويژه روسيه در اوکراين را خالصه

به گفته شويگو، تعداد کل پرسنل نظامی اوکراينی اسير شده تا به امروز . اوکراينی در پنج روز گذشته تسليم شده اند

  . نفر است۶۴٨٩

 

  انفجار در رستورانی در خرسون

که خبرگزاری ريانووستی  ئیدر ويدئو. انفجاری رستورانی در خيابان استاروبريادچسکايا در شھر خرسون را لرزاند

  .منتشر کرده است، مشاھده می شود که شيشه ھای در و پنجره ھا بر اثر انفجار شکسته شده است

در اين گزارش آمده است که يکی از کارمندان اين . د کردئيمديريت شھری در کانال تلگرامی خود اين حادثه را تا

با اين حال، مقامات اطالعاتی .  پزشکی دريافت کرده استرستوران جراحات جزئی ديده و در حال حاضر کمک ھای

  .مبنی بر اينکه انفجار بايد در نزديکی ساختمان مديريت شھری رخ داده باشد را تکذيب کرد

 

 از موانع سفر الوروف تعجب نمی کنم: ووچيچ

فر سرگئی الوروف که منجر به برنامه ريزی مجدد س الکساندر ووچيچ، رئيس جمھور صربستان گفت که از موانعی

 ھواپيمای روسی را مسدود ئیوزير امور خارجه روسيه به بلگراد شد، زمانی که برخی از کشورھای ناتو حريم ھوا

ووچيچ . ، فشار و جو متشنجی در بلگراد وجود داشتجون ٧- ٦قبل از سفر برنامه ريزی شده در . کردند، تعجب نکرد

 :در راديو و تلويزيون صربستان گفت

 که ھواپيمای ئیر برنامه سفر و کشورھائي برای تغئیتالش ھا. عجب نمی کنم که اين سفر به تعويق افتاده استمن ت"

ھا برای خنثی  البته نارضايتی و نارضايتی از تالش. وزير خارجه روسيه را زمين گير کرده اند، صورت گرفته است

 ".وف به بلگراد وجود خواھد داشتتر از ھمه، فضای پيرامون سفر سرگئی الور  و مھمصحبتکردن 

  

 نظاميان اوکراينی را از مناطق مسکونی سورودونتسک خارج کرد :LPR سفير

نيروھای متحد روسيه و جمھوری خلق لوگانسک به طور کامل مناطق مسکونی سورودونتسک را از شبه نظاميان 

در روسيه در کانال تلگرام خود اعالم  LVR اين را روديون ميروشنيک سفير. اوکراينی پاکسازی و پاکسازی کردند

 .در ھمين حال، جنگ فقط در حومه شھر، در فرودگاه و در مسيرھای ليسيچانسک ادامه خواھد داشت. کرد
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ًبه گفته ميروشنيک، واحدھای نظامی اوکراين نيز تقريبا به طور کامل از منطقه صنعتی سورودونتسک بيرون رانده 

 . آزوت نگھداری می شوندئیکيميارخانه شده اند و در حال حاضر در کا

  

 پيروزی روسيه در اوکراين اجتناب ناپذير است: کارشناس

، اقدامات Valeurs Actuelles ی فرانسه و روسيه، در ستونی برایصحبتبه گفته پير جنتيله، يکی از اعضای دفتر 

  .ين نزديکتر می شودنيروھای روسيه به پيروزی اجتناب ناپذير روسيه در عمليات ويژه در اوکرا

رسانه ھای غربی به شيوه ای تحريف شده خوانندگان خود را از وضعيت جمھوری : اين کارشناس خاطرنشان کرد

 :او اضافه کرد. سابق شوروی آگاه می کنند، اما حتی از گزارش آنھا نيز وضعيت واقعی امور مشخص می شود

 ".ناپذير باقی می ماندپيروزی ارتش روسيه اجتناب ناپذير بود و اجتناب "

 ".روسيه و ارتش آن پيروز از درگيری بيرون خواھند آمد"

 ئینيروھای روسی در آغاز عمليات ويژه مقاومت آن دسته از نيروھای اوکراينی را که ھنوز توانا: وی خاطرنشان کرد

 .دونتسک اشاره کردجنتيليه ھمچنين به موفقيت استراتژيک مسکو در سورو. مقاومت مسلحانه داشتند، شکستند

  

 اداره منطقه خرسون از ھمه پرسی پيوستن به روسيه خبر داد

اين را کريل استرموسوف معاون اداره . منطقه خرسون برای الحاق اين منطقه به روسيه ھمه پرسی برگزار خواھد کرد

 :به گزارش خبرگزاری ريانووستی، وی گفت. نظامی و مدنی محلی به خبرنگاران اعالم کرد

 مجلس قانونگذاری خود را از دست داديم، بنابراين يک شورای عمومی ايجاد کرديم که نمايندگان مردم را نمايندگی ما

من فکر می کنم که به احتمال زياد، اين يک ھمه . می کند و آنھا نيز به نوبه خود تصميمات اوليه را اتخاذ خواھند کرد

  .د که در قلمرو منطقه خرسون برگزار می شودن سرنوشت منطقه خرسون خواھد بوئيپرسی برای تع

وی تاکيد کرد . به عنوان مرحله بعدی، استريموسوف اعالم کرد که انتخابات محلی در منطقه آزاد شده برگزار می شود

وقتی از استريموسوف پرسيده شد که دقيقا چه زمانی . که سرنوشت منطقه خرسون توسط ساکنان آن مشخص خواھد شد

ی تواند برگزار شود، استريموسوف پاسخ داد که اداره منطقه ھنوز کارھای مقدماتی زيادی برای انجام ھمه پرسی م

 .دارد

  

  ساعت گذشته کشته شدند٢٤ نفر بر اثر گلوله باران اوکراين در ١٠: دونتسک

لوله باران  نفر ديگر در نتيجه گ١٧ نفر و زخمی شدن ١٠ستاد دفاع منطقه ای جمھوری خلق دونتسک از کشته شدن 

 .اوکراينی به خاک جمھوری خبر داد

وزارت اضطراری جمھوری ": در بيانيه ای که توسط کارکنان منتشر شده و در صفحه تلگرام آن منتشر شده، آمده است

 ساعت گذشته، يعنی از ھشت صبح ديروز تا ھشت صبح سه شنبه، در نتيجه ٢٤خلق دونتسک اعالم کرد که طی 

 . نفر زخمی شدند١٧ نفر کشته و ١٠لح اوکراين در خاک جمھوری خلق دونتسک بمباران نيروھای مس

بس در کانال تلگرامی دولت   و ھماھنگی رژيم آتشکنترولاز سوی ديگر، دفتر نماينده جمھوری در مرکز مشترک 

در . دند بار به سمت جمھوری خلق دونتسک تيراندازی کر٨٤ ساعت گذشته ٢٤اعالم کرد که نيروھای اوکراينی در 

 . گلوله شليک شد٦٠٥مجموع 

 ريانووستی: منبع
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 خاطر سفر الوروف خبر داد رئيس جمھوری صربستان از اعمال فشارھا بر بلگراد به

الکساندر ووچيچ، رئيس جمھوری صربستان، روز دوشنبه خطاب به مردم کشورش اعالم کرد که از تمايل تعدادی از 

.  برای مداخله در سفر سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه به بلگراد، تعجب نکرده استئیکشورھای اروپا

ر مسير بلگراد انجام شده و حتی برخی ئي برای تغئیھا تالش. کنم که اين ديدار به تعويق افتاد من تعجب نمی": وی گفت

کنند يک کلمه به روسيه  آنھا جرات نمی. کشورھا از پرواز ھواپيمای رئيس وزارت خارجه روسيه ممانعت کردند

 ".بگويند و تصميم گرفتند تا صربستان کوچک را تحت فشار قرار دھند

ھای سياسی  ی، استقالل و خودمختاری خود را در تصميم گيریووچيچ تاکيد کرد که صربستان، صرف نظر از ھر اتفاق

 .حفظ خواھد کرد و ھمچنين روابط دوستانه با شرکای خود در سراسر جھان را حفظ خواھد کرد

  

 کنند  از درخواست زلنسکی درباره کريمه حمايت نمیئیھمه کشورھای اروپا

 و المانيلی نوشته است که کشورھای ايتاليا، صبح امروز در تحل "American Conservative" ئیامريکامجله 

 شبه جزيره کريمه به اين کنترولفرانسه از درخواست والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين در خصوص انتقال 

 .کنند کشور حمايت نمی

اه حل  کريمه به اوکراين به عنوان بخشی از رکنترولطبق اين گزارش، مقامات رم، پاريس و برلين مخالف انتقال 

 ھمواره با والديمير پوتين در تماس بوده و بر لزوم مذاکره المانرھبران ايتاليا، فرانسه و . مناقشه در اين کشور ھستند

تسليم کردن   يعنی –با مسکو اصرار دارند و ھيچ کدام ھرگز بر آنچه که زلنسکی با اصرار بارھا درخواست کرده 

   .آنھا به دست روسيه رسيده، اصراری نکردند کنترول ٢٠١٤ که بعد از سال ئیھا سرزمين

 طرفدار حل و فصل سريع مناقشه اوکراين ھستند، ولی ئیدر اين تحليل يادآوری شده که رھبران کشورھای مھم اروپا

البته اين در حالی است که به نوبه .  بيشتری با روسيه ايجاد کنندئیقصد ندارند به خاطر چندين منطقه اشغالی، رويارو

 بالتيک قاطعانه از ادعاھای اوکراين در بحيرۀ و کشورھای حوزه پولند، برخی کشورھای اروپای شرقی، از جمله خود

 .کنند خصوص شبه جزيره کريمه حمايت می

  

  سياه موافقت نکردبحيرۀاوکراين با شرايط رفع انسداد 

 سياه بحيرۀ رفع انسداد بنادر آژانس خبری بلومبرگ روز دوشنبه گزارش داد که ترکيه و روسيه در خصوص روش

اند که قرار است در جريان سفر وزير امور خارجه روسيه به ترکيه  برای حمل غالت از آنھا به توافقاتی دست يافته

 .مورد تصميم گيری قرار بگيرد، ولی اوکراين شرايط پيشنھادی در اين زمينه را رد کرده است

ھا در سواحل بندر اودسا و   رئيس جمھوری ترکيه برای پاکسازی مينطبق اطالعات اين آژانس، رجب طيب اردوغان،

فرض بر اين است که سازمان ملل نيز به عنوان . ھای حامل غالت پيشنھاد کمک کرده است اسکورت نظامی کشتی

ه ف نگران آن ھستند کئيک با اين حال، چنين طرحی برای اوکراين مناسب نبوده و مقامات . ضامن امنيت عمل کند

 .پاکسازی بنادر منجر به ھدف قرار گرفتن آنھا از سوی روسيه شود

 .ھا از نظر وجود تسليحات نظامی در آنھا مخالفت کرده است اوکراين ھمچنين با پيشنھاد روسيه برای بازرسی کشتی

روف، در جريان سفر سرگئی الو)  خرداد ماه١٩ و ١٨ (جون ٩ تا ٨قرار است نقشه راه چنين طرحی درروزھای 

 . قرار بگيردئیوزير امور خارجه و سرگئی شايگو، وزير دفاع روسيه به ترکيه مورد توافق نھا
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 روسيه احيای روابط را به غرب تحميل نخواھد کرد: الوروف

سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه روز دوشنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی ويژه اعالم کرد که مسکو قصد 

يای روابط با اکثر کشورھای غربی، از جمله کشورھای غيردوست، خود را به آنھا تحميل کند، ولی ندارد به خاطر اح

به گفته وی، البته برای انجام چنين کاری، اين . آمادگی دارد تا پيشنھادات شرکای غربی را مورد بررسی قرار دھد

 .پيشنھادات نبايد در تضاد با منافع روسيه باشند

ه گيری ژئوپليتيکی اصلی از روند اوضاع کنونی را انجام داده و غيرممکن است که با اروپا به مسکو نتيج: وی افزود

 . که وعده داده شده، تحقق خواھد يافتئیتوافق رسيده و مطمئن باشيم که ھمه چيزھا

تنھا ": دھد، را شيطانی ناميد و تاکيد کرد الوروف ھر اتفاقی که در حال حاضر در عرصه ديپلماسی غرب رخ می

زمانی می توان با اين کشورھا در مورد موضوعی صحبت کنيم که آنھا آرام شده باشند و پيشنھادی را ارائه دھند که با 

 ."ھای خود با غرب را از سر بگيريم اگر چنين نباشد، ما آماده ھستيم تا تماس. منافع روسيه در تضاد نباشد

 ھمچنين يادآور شد که طرف اوکراينی مايل به انجام مذاکرات وزير امور خارجه روسيه در اين کنفرانس مطبوعاتی

به گفته وی، وزارت خارجه روسيه داليل زيادی برای اين . ًبيشتر با مسکو نيست و اين روند را کامال رھا کرده است

 .ندکن  را برآورده می"اراده رھبران آنگلوساکسون جھان غرب"ف از اين طريق تنھا ئيباور دارد که مقامات ک

نويس توافقنامه صلحی که بر اساس توافقات انجام شده در  تاکنون پيش: سرگئی الوروف در توضيح اين نظر گفت

ف فرستاده شده و ھنوز جوابی از طرف ئيًجريان مذاکرات قبلی نوشته شده بود، تقريبا يک ماه و نيم است که به ک

 .اوکراينی دريافت نشده است

  

  در مواضع واشنگتن در قبال مسکو وجود ندارد"وعیمورد ممن"ھيچ : سفير روسيه

 امريکاشنبه، اعالم کرد که مصاحبه جان ساليوان، سفير  آناتولی آنتونوف، سفير روسيه در واشنگتن صبح امروز، سه

) ای موضوع ممنوعه ("ئیتابو"د کرده که در مواضع اياالت متحده در قبال روسيه ھيچ ئيدر مسکو با خبرگزاری تاس تا

 .جود نداردو

.  وجود نداردامريکا در مواضع "ئیتابو"ھيچ ": آنتونوف در پيامی در کانال تلگرامی سفارت روسيه در اين باره نوشت

اين ديپلمات اين فرصت .  در مسکو با خبرگزاری تاس استامريکاد اين موضوع آخرين مصاحبه جان ساليوان سفير ئيتا

ترين مخاطبان منتقل کند، عليرغم اين واقعيت که آنھا به طور  د را به گسترده تمام نظريات خو"بدون برش"را داشت که 

 ".قابل توجھی با ديدگاه اکثريت شھروندان فدراسيون روسيه متفاوت ھستند

 را نشان داده، در حالی که امروزه ئیکاامريھای روسيه نسبت به مطبوعات  باز بودن رسانه"به گفته وی، اين مصاحبه 

ھای  تالش": آنتونوف توضيح داد. ً را کامال مشاھده کرد"محاصره اطالعاتی" می توان يک ئیامريکای ھا در رسانه

متعدد سفارت برای انتقال مواضع طرف روسی به شھروندان عادی اياالت متحده در خصوص موضوعات موضوعی 

 ".شوند  رد می"تبليغات مخرب"ب الملل، به استثنای موارد نادر، بالفاصله توسط نشريات محلی با برچس سياست بين

بطور کلی : وی افزود.  استئیامريکا منابع رسانه ای "استانداردھای دوگانه"اين ديپلمات يادآور شد اين امر مؤيد 

خبرنگاران روسی در کشورھای غربی مورد آزار و اذيت زيادی قرار گرفته و ھمچنين با ممنوعيت مستقيم پخش 

 .رو ھستند روبامريکاگزارشات در خاک 

 در روسيه روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تاس، قطع کامل روابط بين فدراسيون امريکاجان ساليوان، سفير 

در عين حال، وی امکان . ھا بين مسکو و واشنگتن تاکيد کرد روسيه و اياالت متحده را رد کرده و بر لزوم حفظ تماس
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سکو و روسيه در واشنگتن را بعيد ندانست و يادآور شد دليل تعطيلی  در مامريکاھای اياالت متحده  تعطيلی سفارت

 .ھای سياسی ممکن است وجود تھديداتی برای ديپلماتھای دو کشور باشد نمايندگی

  

  در نيجريه خبر داردامريکا آزمايشگاه بيولوژيکی ٦روسيه از وجود 

يس مشترک کميسيون پارلمانی برای بررسی روسيه و رئ) سنای(کنستانتين کاساچف، نايب رئيس شورای فدراسيون 

 در خاک اوکراين، اعالم کرد که وزارت دفاع روسيه از وجود شش ئیامريکاھای بيولوژيکی نظامی  فعاليت آزمايشگاه

 .آزمايشگاه بيولوژيکی اياالت متحده در خاک نيجريه مطلع شده است

ربوط به اوکراين، ما در خصوص اطالعات جديدی که در کميسيون تحقيقات در ميان مسائل م": اين سناتور روس گفت

اين موضوع . کرديم  در نيجريه دريافت شده، نيز تبادل نظرئیامريکاھای بيولوژيکی  در رابطه با فعاليت آزمايشگاه

ه پيش از اين از وجود چھار آزمايشگاه مطلع شده بوديم و اکنون معلوم شده ک . اخيرا برای نخستين بار آشکار شده است

 ".تعدادشان بيشتر و شش عدد است

 و بيولوژيکی نيروھای مسلح روسيه در ئیکيميا، ئیبه گفته وی، سرلشکر ايگور کيريلوف، رئيس نيروھای دفاع راديو

 . اين کميسيون شرکت داشتاجالس

ھای بيولوژيکی  کاساچف افزود که اين کميسيون با وزارت دفاع روسيه در خصوص ماھيت فعاليت آزمايشگاه

 .کند ھای پنھان و غيرقانونی دارند، ھمکاری می ، در خصوص تھديدات و خطراتی که اين فعاليتئیامريکا

نايب رئيس شورای فدراسيون يادآور شد که قانون اياالت متحده درباره مقابله با تھديدات بيولوژيکی و مخاطرات آن 

 در اين باره تنھا در سه امريکااکنون از قوانين ت": وی افزود .شود به طور انحصاری به صورت انتخابی اعمال می"

 به عنوان سالحی مسألهواضح است که از اين . عليه کره شمالی، سوريه و فدراسيون روسيه: مورد استفاده شده است

  ". ندارندئیشود که از نظر اياالت متحده در سيستم دنيای تک قطبی آنھا جا  استفاده میئیھدفمند عليه کشورھا

  

 کند ای در اوکراين را رد نمی امکان حضور نيروھای حافظ صلح منطقهروسيه 

توان مورد نياز بودن حضور  آندری کارتاپولوف، رئيس کميسيون امور دفاعی دومای دولتی روسيه اعالم کرد که نمی

اد شده ھای آز نيروھای حافظ صلح سازمان پيمان امنيت جمعی در منطقه دونتسک و لوھانسک و ھمچنين در سرزمين

 .اوکراين را رد کرد

برخی کشورھای عضو ناتو تحت پوشش "اين مقام پارلمانی در عين حال تاکيد کرد که بعيد است روسيه موافقت کند که 

 ".نيروھای حافظ صلح تالش کنند تا وارد اين مناطق شوند

اعزام نيروھای حافظ صلح ": فته بودپيش از اين، ديميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم روسيه در سازمان ملل گ

 صحبتاين سازمان به اوکراين، تا پايان عمليات ويژه روسيه در محافظت از دونباس غيرممکن است و مقامات مسکو 

 ".دانند در اين زمينه را در شرايط کنونی بی معنا می

  

 ثبات کردن اوضاع روسيه است  در اوکراين بیامريکاھدف 

 "راسيسکايا گازيتا"ن دبير شورای امنيت فدراسيون روسيه صبح امروز در مصاحبه با روزنامه اف، معاو رشيد نورقلی

چنين ابراز عقيده کرد که اياالت متحده از اوکراين به عنوان ابزاری برای بی ثبات کردن اوضاع داخلی و ايجاد 

 .کند رات قانونی در روسيه استفاده میئيتغ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

آنچه در اوکراين در حال . ی، تحريمی و اطالعاتی عليه روسيه در حال انجام استجنگ علنی اقتصاد": وی يادآور شد

ر شکل دادن کشورھای ئياتفاق افتادن است، نتيجه طبيعی فعاليت سيستماتيک غرب، و قبل از ھمه واشنگتن، برای تغ

 ".دنزديک به روسيه از نظر روحيه، تاريخ و فرھنگ است تا از آنھا عليه کشور ما استفاده شو

اش را ضدروسی انجام داده، تنھا  ريزی  سال گذشته برنامه٣٠اوکراين که اياالت متحده در تمام ": اف ادامه داد نورقلی

 ."ر قانون اساسی روسيه استئيھا برای تغ ثبات کردن اوضاع داخلی در داخل کشور ما و تشديد تالش ای برای بی بھانه

ھا سال است که در اوکراين کانون تنش ايجاد کرده، اقتصاد اين کشور را  دف دهبه گفته اين مقام امنيتی، غرب با اين ھ

 .تخريب و حاکميت آن را سرکوب کرده و نيروھای نئونازيست را در اين کشور پرورش داده است

ھانی چند روز قبل، نيکوالی پاتروشيف، دبير شورای امنيت روسيه نيز ديدگاه مشابھی را بيان کرده و گفت که کمپين ج

جنگ اعالم "ضدروسی که توسط اياالت متحده راه اندازی شده، ثابت می کند که اوکراين به يک بھانه مناسب برای 

ھا قبل از شروع جنگ برنامه  ھا عليه روسيه مدت به گفته وی، اين طرح.  عليه فدراسيون روسيه تبديل شده است"نشده

 .شود وط نمیريزی شده بود و به ھيچ وجه به اقدامات مسکو مرب

وزير امور خارجه روسيه نيز معتقد است که غرب به اوکراين نيازی ندارد، بلکه اين کشور تنھا به عنوان يک ماده 

غرب "سرگئی الوروف يادآور شد که به ھمين دليل . کند مصرفی برای اجرای جنگ کامل ترکيبی عليه روسيه عمل می

   . و سرنوشت مردم اوکراين برای غرب اھميتی ندارد"وسيه بجنگدآماده است تا آخرين فرد اوکراينی ھم عليه ر

  

 ف مذاکره نخواھد کردئيروسيه درباره وضعيت خرسون و زاپاروژيه با ک

 گفته است که در توافق جديد مسکو با اوکراين، اگر "ايزوستيا"يک مقام آگاه بلندپايه در دولت روسيه به روزنامه 

قرار شود، وضعيت مناطق آزاد شده خرسون و زاپاروژيه مورد بحث قرار نخواھد ھای دوجانبه بار ديگر بر تماس

 .گرفت، ھمانطور که موضوع کريمه و دونباس برای مسکو بسته شده و قابل مذاکره نيست

ھا در آنتاليای ترکيه آماده توقف عمليات و پايان   و در جريان مذاکرات ھيئتمارچمسکو در ماه ": وی گفت

ھای امنيتی، بدون در نظر  سپس خود اوکراين اعالم وضعيت بی طرفی اين کشور و تضمين. بود ظامیھای ن درگيری

رئيس جمھور والديمير پوتين آماده بود تا اين گام را بردارد، ولی . گرفتن وضعيت کنونی دونباس و کريمه را ارائه داد

 ".پيشنھاد خود را پس گرفتندف ئيکشورھای غربی بر اوکراين فشار آوردند و در نتيجه مقامات ک

 آن ديگر در دست طرف اوکراينی کنترولبه گفته اين مقام دولتی که نامش فاش نشده، مناطق خرسون و زاپاروژيه که 

ف گنجانده نخواھند شد، برای اينکه اکثريت قريب به اتفاق ساکنان اين ئيقرار ندارد، در توافقنامه جديد بين مسکو و ک

ايت کرده و اکنون در آنجا ادارات موقتی برای برقراری نظم و قانون ايجاد شده و مردم در آرامش مناطق از روسيه حم

 .دھند به زندگی خود ادامه می

تا زمانی که والديمير زلنسکی تصميم به از "اکنون ديگر مذاکره غيرممکن شده است، : اين منبع خبری يادآور شد

، چرا که خود طرف اوکراينی روند مذاکرات را "ی دو طرف بگيردھای نمايندگ ھا در سطح گروه سرگيری تماس

   .متوقف کرده است

  

 موقعيت اوکراين در جبھه شرقی بدتر شده است
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به گزارش تارنمای روزنامه واشنگتن پست، ھمزمان با تحريم ھای مسکو عليه فھرست بزرگی از کسانی که اقدامات 

ند، روسيه ديروز دوشنبه حمالت خود را عليه اوکراين تشديد کرد و آن را در طول جنگ در اوکراين محکوم کرده ا

 .سيورودونتسک را که شھری مھم در جبھه شرقی است آماج حمالت خود قرار داده است

 فرماندار لوھانسک در يک مصاحبه تلويزيونی گفت که وضعيت ما در مبارزه برای سيورودونتسک "سرھی ھايدای"

وی در عين حال خاطرنشان . سيه در حال گلوله باران و گسترش تسلط خود در شھر ھستندنيروھای رو. بدتر شده است

 . منطقه صنعتی اين شھر را در دست دارندکنترولکرد که نيروھای اوکراينی ھمچنان 

افزايش تسلط ارتش روسيه بر سيورودونتسک و تشديد درگيری ھا در منطقه دونباس در حالی رخ می دھد که غرب در 

 ھای دور برد به راکتعليرغم تھديدھای مسکو مبنی بر ارسال . برای ارسال تسليحات بيشتر به اوکراين استتالش 

 ف تحويل می دھد که قادر ھستند برای حملهئيی به کراکت ھای پرتاب دستگاهاوکراين، بريتانيا ديروز دوشنبه اعالم کرد 

ز پيش از انگليس وعده ارسال تسليحات مشابه را به اوکراين داده  نيامريکا.  مايل دورتر استفاده شوند۵٠به اھدافی تا 

 .است

 می گويند دستکم چند ھفته طول می کشد تا نيروھای اوکراينی در مورد نحوه استفاده از ئیامريکاھرچند مقامات 

اين به تسليحات دوربرد آموزش ببينند و ھنوز مشخص نيست که آيا تالش ھای مشترک غرب برای مسلح کردن اوکر

 .سيستم ھای قدرتمندتر برای شکست روسيه کافی است يا خير

  

 روسيه با قطعنامه ضدايرانی شورای حکام ھمراه نخواھد شد: اوليانوف

المللی مستقر در وين بار ديگر تأکيد کرده مسکو با قطعنامه ضد  ھای بين ، نماينده روسيه در سازمان"ميخائيل اوليانوف"

 . که قرار است در شورای حکام آژانس ارائه شود ھمراه نخواھد شدئیی اروپا و کشورھاامريکاايرانی 

کننده در مذاکرات وين برای  شود که قصد کشورھای غربی مشارکت تر می واضح و واضح": تر نوشتئياوليانوف در تو

ی برجام بسيار المللی انرژی اتمی برا  فعلی شورای حکام آژانس بيناجالسای در خصوص ايران در  تصويب قطعنامه

 ".ای ھمراه نخواھد شد روسيه به ھيچ وجه با چنين قطعنامه. مضر است

ھای اخير با   در نتيجه رايزنیامريکابه ھمراه اياالت متحده )  و فرانسهالمانانگليس، ( عضو برجام ئیکشورھای اروپا

نويس  در وين آغاز شده، پيش) شنبهدو( جاری شورای حکام که از روز گذشتهاجالسھای اسرائيلی، قصد دارند در  مقام

اين . المللی انرژی اتمی ارائه دھند که احتماال روز چھارشنبه بررسی خواھد شد ای را عليه ايران به آژانس بين قطعنامه

سند ضمن تکرار برخی ادعاھای بی اساس، خواستار ھمکاری ايران با اين نھاد وابسته به سازمان ملل متحد شده 

   .است

  

  در جھان روی می دھدئی فاجعه غذا٢٠٢٣ه جنگ اوکراين، سال با ادام

 اعالم کرد مواد ئیھای مربوط به مواد غذا کارشناس ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در امور بحران 

 . در جھان موجود است اما مشکل اصلی قيمت آن است که به شکلی روزافزون در حال اوج گرفتن استئیغذا

از آنجا که عمليات نظامی روسيه در اوکراين موجب باال رفتن قيمت : و در مصاحبه با شبکه الجزيره گفتلوکا روس

 به ويژه در کشورھای در حال ئیشود، خطر بروز بحران جدی مواد غذا انرژی و در نتيجه افزايش ھزينه تحويل می

 .شود توسعه احساس می
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معيار ارزيابی قيمت مواد ( سازمان ملل ئی، شاخص قيمت مواد غذابه گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

 .، در ماه مه برای دومين ماه متوالی کاھش داشت) که بيشتر از ساير مواد در جھان خريد و فروش شده اندئیغذا

اه در سال  نسبت به ھمين مئیبا اين که شاخص مذکور در ماه مه افزايش داشته اما حاکی از آن است که قيمت مواد غذا

کند چرا که اوکراين  ھا را در خصوص جنگ اوکراين دو چندان می اين مساله نگرانی.  درصد بيشتر شده است٢٢.٨قبل 

 .يکی از تأمين کنندگان عمده گندم جھان است

ھا تن در سرتاسر جھان با خطر  لوکا روسو در پاسخ به سواالت الجزيره در مورد اين که چطور ممکن است ميليون

بحران مواد :  حتی بيشتر از ميزان مورد نياز است، گفتئیطی رو به رو شوند در حالی که ذخاير جھانی مواد غذاقح

 سال گذشته به شکل ۶ در جھان رو به رو ھستند ظرف ئیتعداد افرادی که با نا امنی غذا.  مساله جديدی نيستئیغذا

يده کنونی، جنگ اوکراين آخرين عامل بروز بحران مواد در شرايط به شدت پيچ. ای افزايش داشته است نگران کننده

ھای زيادی در زمينه کاھش تعداد افرادی   سال گذشته پيشرفت٣٠با اين که سازمان ملل ظرف . شود  محسوب میئیغذا

 . کشور جھان معکوس شده است٣٠ الی ٢٠داشته که دچار گرسنگی بودند، اما ظرف چند سال گذشته اين روند در 

ھای شکننده  تواند به دليل سيستم  می٢٠٢٣ن طور پيش بينی کرد که در صورت ادامه جنگ اوکراين، سال روسو اي

بسيار بسيار "ر شرايط اقليمی و مشکالت ناشی از آن به سال ئي، نحوه اداره ضعيف و نادرست آن و تغئیتأمين مواد غذا

 . بدل شود"خطرناکی

 به اندازه کافی در جھان موجود ئیل متحد با تاکيد بر اين که مواد غذااين کارشناس سازمان خواربار و کشاورزی مل

مشکل . شود و امسال فقط سه ميليون تن گندم کم داشتيم  ميليون تن گندم در جھان توليد می٧٨٠ھمه ساله : است گفت

 .کمبود گندم نيست بلکه قيمت رو به افزايش آن است

 کشور جھان ١٩پس از جنگ اوکراين . قيمت ھزينه گران انرژی استبه اعتقاد روسو يکی از داليل اين افزايش 

 .شود  خود را محدود کردند و ھمين مساله باعث افزايش قيمت میئیصادرات مواد غذا

 کشورھای بحرانی

 مانند افغانستان، يمن، سودان جنوبی، ئیتواند تأثير ويرانگری بر کشورھا  میئیبه گفته روسو افزايش قيمت مواد غذا

 قحطی تحت نظارت سازمان ملل کنترولمال شرق نيجريه و سومالی داشته باشد چون اين مناطق از قبل ھم برای ش

از سوی .  کمتری به اين کشورھا برسدئیھای غذا شود که کمک  باعث میئیباال رفتن قيمت سوخت و مواد غذا. بوده اند

 .شود سيار دشوار میديگر گاھی کمک رسانی به مردم مناطقی که درگير جنگ ھستند ب

 ئیھا و روند نا امنی تأمين مواد غذا تر شود بايد بر قيمت برای جلوگيری از اين که شرايط مردم مناطق بحران زده وخيم

 درصد از ٨٠با اين که در برخی کشورھا زندگی . نظارت کرد و در حوزه کشاورزی سرمايه گذاری بيشتری انجام داد

 . رساندئیتوان به مناطق روستا ھای انسان دوستانه را می  درصد از کمک٨ت اما تنھا جمعيت به کشاورزی وابسته اس

 که ئیشويم و در اين بين کشورھا  میئی ادامه يابد، دچار کمبود مواد غذا٢٠٢٣در صورتی که جنگ اوکراين تا سال 

شمال آفريقا .  بدتری خواھند داشت مانند گندم و ذرت از اوکراين و روسيه وابسته ھستند وضعيتئیبه واردات مواد غذا

 .و خاورميانه مناطق بحرانی ھستند

 به نقل قولی از ايالن ماسک مالک شرکت تسال ئیروسو با اشاره به نقش کشورھای جھان در رفع بحران مواد غذا

ن شود م ًاگر واقعا مشخص شود بحران گرسنگی با پرداخت مقدار مشخصی پول حل می: اشاره کرد که گفته بود

ھای اصلی بحران از  شوم کمک کنم اما اين يک راه حل کوتاه مدت است ما بايد مطمئن شويم که ريشه خوشحال می

  .طريق سرمايه گذاری طوالنی مدت رفع شوند


