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 Reports  گزارشھا

 
 نسترن نصرتی: فرستنده

 ٢٠٢٢ جون ١٠

 ١٠۶  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

  ) به وقت اروپای غربی٢٤تا ساعت (

  

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

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

 

  ناتو ديگر ھمه کاره اروپا نيست: الوروف

 سازمان پيمان امنيت جمعی به عنوان عاملی خنثی کننده در برابر اقدامات وزير خارجه روسيه ضمن تاکيد بر اينکه

  .غيرقانونی ناتو عمل می کند، گفت که دوران تصميم گيری ناتو برای اروپا به پايان رسيده است

 وزير خارجه روسيه امروز جمعه اعالم کرد که برای ھمه مشخص شده "سرگئی الوروف"به گزارش ريانووستی، 

  . ناتو ديگر نمی تواند برای آينده اروپا تصميم بگيرداست که

به عنوان يک عامل ايحاد موازنه در قبال اقدامات غيرمشروع ناتو  (CSTO) وی افزود که سازمان پيمان امنيت جمعی

  .عمل می کند
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 کشورھای غربی  با اتحاديه اروپا باز گذاشته است، اماصحبتوزير خارجه روسيه ھمچنين گفت که مسکو در را برای 

  . مشغول انجام اقدامات خود ھستندئیھا به جای تعامل با روسيه به تنھا

 و محکوميت "دونتسک"در منطقه ) دو انگليسی و يک مراکشی( بازداشت مزدوران خارجی مسألهالوروف ھمچنين به 

  ,.رتکب شده اند جناياتی است که آنھا در آنجا ممسألهآنھا به اعدام اشاره کرد و گفت که دليل اين 

 که شما ذکر کرديد بر اساس قوانين جمھوری ئیدر حال حاضر، تمام فرآيندھا: ی در اين باره گفتسؤالوی در پاسخ به 

ھر چيز ديگری در حال حاضر . خلق دونتسک است، زيرا جنايات مورد بحث در قلمرو اين جمھوری انجام شده است

  . و اجرای قانون جمھوری خلق دونتسک دخالت نمی کنمئی قضاموضوع حدس و گمان است و من در کار سيستم

دو شھروند انگليسی .  در منطقه دونتسک به اعدام محکوم شدند"ماريوپل"روز گذشته سه مزدور دستگير شده در شھر 

ھر سه نفر به جنايات خود . "سعدون براھيم" و ھمچنين يک شھروند مراکشی به نام "آيدن آسلين" و "شان پينر"

  .طبق قوانين جمھوری خلق دونتسک، اين حکم تا يک ماه قابل اعتراض است.. اعتراف کرده اند

 وزير خارجه انگليس ضمن محکوم کردن شديد حکم اعدام برای مزدوران انگليس گفته بود که اين "ليز تراس"پيشتر 

  .اقدامی غيرقانونی است

اعالم کرده بود که مزدورانی که وارد اوکراين شده اند  سخنگوی وزارت دفاع روسيه پيشتر "ايگور کوناشنکوف"

 .جنگجو نيستند و بھترين چيزی که انتظار آنھا را می کشد محکوميت به زندان طوالنی مدت است

  

 نمی توان روسيه را منزوی کرد: پوتين

 رئيس جمھور روسيه امروز پنجشنبه با تاکيد بر اينکه اقتصاد اين "والديمير پوتين"به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، 

 . اعالم کرد که نمی توان به دور روسيه حصار کشيدکشور باز خواھد ماند و اشتباھات گذشته تکرار نخواھد شد،

محصور کردن کشوری مانند روسيه غيرممکن : پوتين در اين باره و با اشاره به تحريم ھای غرب برضد مسکو گفت

 .است، کشيدن يک حصار از بيرون غيرممکن است و ما خودمان قرار نيست چنين حصاری دور خود بکشيم

ما اقتصادی بسته : وی گفت. کرد که مسکو مايل به ھمکاری با بسياری از کشورھاسترئيس جمھور روسيه تاکيد 

 .نخواھيم داشت

آور تورم در کشورھای غربی است،   افزايش سرساممسؤول مبنی بر اينکه وی شخصا ئیپوتين ھمچنين درباره ادعاھا

 .گفت که او ھيچ ارتباطی با مشکالت اقتصادی کشورھای ديگر ندارد

آنھا سعی می کنند که صادرات کود ما . اگر کسی بخواھد ما را به نحوی محدود کند، خودش را محدود می کند: وی گفت

آنھا سعی می کنند منابع انرژی ما را . اول از ھمه اينکه قيمت ھای آنھا بيشتر از ما افزايش يافته است. را محدود کنند

 ای بی ربط مسأله آنھا من را دليل اين تورم عنوان می کنند و اين قيمت ھا به سادگی سر به فلک کشيده اند،. محدود کنند

 .است

 تزار روسيه در قرن ھفدھم "پطر کبير"رئيس جمھور روسيه ھمچنين گفت که که نسل کنونی روسيه سرنوشتی مشابه 

 .ميالدی دارد که موجب بازگرداندن سرزمين ھا و تقويت آنھا شد

دن، چه رسد به اينکه رھبری جھانی بودن، ھر کشوری، ھر ملتی و ھر قومی بايد برای ادعای رھبر بو: وی ادامه داد

 .حالت مابينی وجود ندارد. يک کشور يا يک ملت مستقل است يا يک مستعمره. حاکميت خود را تضمين کند

 .ر را طی کرده استئيپوتين در پايان افزود که در دھه ھای گذشته، روسيه مسير عظيم دگرگونی و تغ
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 اسفند سال گذشته عمليات ويژه نظامی خود در اوکراين را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون ھدف اعمال ۵يه در روس

 . بی سابقه از سوی غربی ھا و ھم پيمانانشان قرار گرفته استئیتحريم ھا

  

 لتونی می خواھد اجازه مصادره اموال روسيه و بالروس را بدھد

 ھای روسيه و بالروس ئی قانونی برای سلب مالکيت دارائیس قانونی ھستند که مبنامقامات لتونی در حال تھيه پيش نوي

تر اعالم کرد که ئيجانيس بردانس، وزير دادگستری کشور روز پنجشنبه در تو. به نفع دولت اين کشور ايجاد می کند

رود کار روی اين  انتظار میطبق اين گزارش، . دستورالعمل مربوطه را به کارشناسان اين وزارتخانه ابالغ کرده است

  . ژوئن به پايان برسد١٧اليحه تا 

، يک مرکز فرھنگی و تجاری روسيه در ريگا و يک آسايشگاه روسی و بالروسی در استراحتگاه Bordāns به گفته

ان به گفته وزير، پس از ملی شدن، اين تسھيالت برای اسک. ساحلی يورماال در لتونی طبق قانون مصادره خواھند شد

  .پناھندگان اوکراينی، بازپروری قربانيان و رفع نيازھای مرکز اطالعات مورد استفاده قرار خواھد گرفت

Bordāns  ھمچنين اشاره کرد که لتونی در حال حاضر يک مکانيسم قانونی دارد که براساس آن اموال خارجی می

 در اوکراين "جنايت و نسل کشی"نسک را به او مسکو و مي. تواند به عنوان بخشی از دادرسی کيفری مصادره شود

  .متھم کرد

 

   در جنگ اوکراين ھشدار روسيه به لندن درباره حضور مزدوران انگليسی

خارجه اعالم کرد که اين وزارتخانه بطور رسمی از مقامات انگليسی خواسته  ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور

  .ھای نظامی در اوکراين اقدامات الزم را اتخاذ کنند ود در درگيریاست که برای جلوگيری از مشارکت شھروندان خ

 عليه مزدوران انگليسی در منطقه دونباس ئیھای قضا به گفته اين ديپلمات، دليل اين درخواست تجديدنظر در پرونده

 سرنوشت گيرد تا از در اين رابطه سفارت انگليس در مسکو به طور مرتب با وزارت خارجه روسيه تماس می. است

  .اين افراد آگاه شود

يت مشارکت شھروندان آنھا مسؤولزاخارووا يادآور شد که فدراسيون روسيه بارھا به کشورھای غربی ھشدار داده که 

  .ھای اين کشورھا است ًھا در دونباس و اوکراين کامال بر عھده خود دولت در خصومت

  تبحران جھانی غذا به اوضاع اوکراين مربوط نيس: کرملين

ديميتری پسکوف، سخنگوی دفتر رياست جمھوری روسيه روز چھارشنبه اعالم کرد که بحران جھانی غذا از قبل آغاز 

ای از رويدادھا و اقدامات اشتباه مقامات کشورھای مختلف  شده بود و کاتاليزور آن بحران اوکراين نبوده، بلکه زنجيره

  .منجر به آن شده است

ف به ئي که چگونه می توان مشکل عدم اعتماد کسؤالن مطبوعات، در پاسخ به اين  با خبرنگاراصحبتپسکوف در 

تضمين طرف روسی مبنی بر عدم استفاده نظامی مسکو از کريدورھای مربوط به صادرات غالت از بنادر دريای سياه 

  .را حل کرد، خواستار اغراق نکردن اھميت ذخاير غالت اوکراين برای جھان شد

. ما بايد مواضع طرف اوکراينی را درک کنيم، ولی صحبت بر سر غالت اوکراينی است: توضيح دادسخنگوی کرملين 

در ثانی، نبايد . کند اوال، تا آنجا که ما می دانيم، مقدار اين غله بسيار کمتر از آن چيزی است که طرف اوکراينی ادعا می

اين درصد بسيار کمی است . المللی غالت نيز اغراق کرددر اھميت اين ذخاير غالت از لحاظ تأثير آن بر بازارھای بين 
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علت اين بحران . توجھی بر توسعه بحران جھانی غذا داشته باشد که از قبل آغاز شده است تواند تأثير قابل که نمی

  .ای از رويدادھا و اقدامات اشتباه رھبران کشورھای مختلف در سراسر جھان بوده است زنجيره

 

  کند  در اوکراين استفاده می٥٧-ای سوخوھ روسيه از جنگنده

يک منبع آگاه به خبرگزاری نووستی اعالم کرد که روسيه در جريان عمليات نظامی ويژه در اوکراين، گروھی متشکل 

 که به يک شبکه اطالعاتی واحد متصل ھستند را به منظور ٥٧-از چھار فروند جنگنده چند منظوره و مدرن سوخو

  . اوکراين را مورد استفاده قرار داده استئیھای دفاع ھوا تگاهدس و انھدام ئیشناسا

 و ضربه زدن به ئی شناسائیبه گفته اين منبع خبری، استفاده از ترکيب چند ھواپيما در يک فضای اطالعاتی واحد، کارا

  .ن شده را افزايش خواھد دادئياھداف تع

است که توسط شرکت سوخو ساخته شده و برای انھدام ، يک جنگنده چند منظوره نسل پنجم روسی ٥٧-ھواپيمای سوخو

  .، زمينی و سطحی طراحی شده استئیانواع اھداف ھوا

 

 امريکا و اروپا در حال مذاکره درباره ايده محدود کردن قيمت نفت روسيه ھستند: کاخ سفيد

اين را . د نفت از روسيه استھای فشرده با اروپا در مورد مقررات جديد احتمالی برای خريصحبتاياالت متحده در حال 

  . اعالم کردامريکاجيک ساليوان، مشاور امنيت ملی رئيس جمھور 

در يک جلسه توجيھی در کاخ سفيد، از او خواسته شد تا در مورد اظھارات جانت يلن، وزير خزانه داری، مبنی بر 

. ن تر، اظھار نظر کندئيچند با قيمت ھای پااينکه واشنگتن مايل است منابع روسيه را به بازارھای جھانی وارد کند، ھر 

 :او جواب داد

من چيزی بيش از يلن نمی گويم، زيرا ما می خواھيم فضای محافظت شده ای برای رايزنی ھای فشرده با شرکای 

  . خود داشته باشيم و کانال ھای زيادی برای اين کار وجود داردئیاروپا

ًی امتناع از خريد آن نيز قبال توسط جو بايدن، رئيس جمھور اياالت متحده احتمال محدود کردن قيمت نفت روسيه به جا

اياالت متحده ممنوعيت کامل واردات نفت از روسيه را اعمال کرده است، در حالی که اتحاديه اروپا . مطرح شده بود

 . درصد محدود کند٩٠قصد دارد در ماه ھای آينده خريد نفت را تقريبا 

  

  .نمايندگان المان و اياالت متحده عالقه مند به نظارت بر ھمه پرسی در اين منطقه ھستند: همقامات در زاپوروژي

 و اياالت متحده، موافقت کرده اند که ھمه پرسی برنامه ريزی شده در الماننمايندگان بيش از دوازده کشور، از جمله 

 را والديمير روگوف، يکی از اعضای شورای اين. مورد الحاق استان زاپوروژيه به فدراسيون روسيه را مشاھده کنند

 :او توضيح داد.  غيرنظامی منطقه زاپوروژيه به خبرگزاری تاس گزارش داد–اصلی اداره نظامی 

ھای غربی مانند گاردين، بيانيه من در مورد رفراندوم را نقل کردند، ظرف  ھا، از جمله رسانه به محض اينکه رسانه

، اسپانيا، ايتاليا، کانادا، اياالت متحده، فرانسه، سوئيس و چندين نفر دريافت المانانيا، چند ساعت پيشنھاداتی از بريت

چه زمانی ھمه پرسی :  از جمله مصر، نيجريه، سوريه و آفريقای جنوبی که به من گفتندئیکشورھای آفريقا. کردم

شھروندان بيش از ده . ده مردم را ببينيمم و روند بازگرداندن عدالت تاريخی و ارائيبرگزار می شود؟ما می خواھيم بيا

 ".ًکشور قبال درخواست کرده اند که به عنوان ناظر حضور داشته باشند
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 برای الحاق منطقه زاپوروژيه به فدراسيون روسيه ھنوز مشخص نشده و تاريخ دقيق برگزاری ئیروند نھا: وی افزود

نظامی بر حل مشکالت فوری اجتماعی -داره غير نظامیدر حال حاضر، ا. ن نشده استئيھمه پرسی احتمالی ھنوز تع

 .جمعيت و احيای صنعت متمرکز است

 جمھوری خلق لوگانسک ھمچنان زير آتش نيروھای اوکراينی قرار دارد

 و ھماھنگی اين جمھوری گزارش داد که نيروھای اوکراين روز چھارشنبه سه بار شھرھای کنترولمرکز مشترک 

 :اين مرجع در تلگرام اعالم کرد. گلوله باران کردندجمھوری خلق لوھانسک را 

و )  پرتابه٨(، تانک )گلوله BM-21 (40 اندازھای متعدد نيروھای مسلح اوکراين سه بار با استفاده از راکت

  .شھرھای کرمننايا و پروومايسک را گلوله باران کردند) چھار مين(متری   ميلی١٢٠ھای  خمپاره

 .فر در گلوله باران شھر کرمننايا زخمی شد و سه خانه در پروومايسک آسيب ديدبه گفته اين مرکز، يک ن

  

 مقامات خرسون کيف را به تحريکات عمدی متھم می کنند

اين را کريل استرموزوف، معاون . مقامات کيف به تحريکات ھدفمند خود در مرزھای منطقه خرسون ادامه می دھند

 :او گفت. تی اشاره کرداداره نظامی و مدنی منطقه به ريانووس

کند و منطقه را از مواضع  ًدھد و عمدا اوضاع را در مرزھای منطقه تشديد می ف به تحريکات ھدفمند خود ادامه میئيک"

 ".کند تا مردم را در ترس دائمی نگه دارد دور گلوله باران می

 و ھرگونه ادعای رژيم کی يف مبنی –استرموزوف اطمينان داد که از منطقه خرسون به طور قابل کامل دفاع می شود 

 :وی تاکيد کرد. بر تصرف منطقه بی معنی است

 ".ھا متوقف خواھد شد، ھمانطور که چندين بار اتفاق افتاده است ھای آن تمام تالش"

 . و حفاظت نيروھای مسلح روسيه استکنترولکل قلمرو منطقه خرسون تحت : اين مقام افزود

  

 در حال آماده سازی يک تحريک جنگ کيميائی در سومی است SBU مخفی اوکراينسرويس : وزارت دفاع روسيه

 در سومی، کيميائیدر حال آماده سازی يک تحريک جنگ  SBU گفته می شود که مقامات سرويس مخفی اوکراين

ئيل سرھنگ ژنرال ميخا. اين را خبرگزاری روسی ريانووستی گزارش داده است. شھری در شمال شرق اوکراين ھستند

ميزينتسف، رئيس مرکز ملی مديريت دفاعی، گفت که سرويس مخفی اوکراين قصد دارد دست به يک عمليات پرچم 

  .دروغين بزند و روسيه را برای آن مقصر معرفی کند

ای را به مناطق مرزی روسيه  ھای نيروھای مسلح اوکراين حمالت توپخانه ، يگان"نويسان کيف نامه فيلم"بر اساس طرح 

پس از حمله تالفی جويانه ای که گفته می شود توسط نيروھای روسی . ھای منطقه سومی انجام خواھند داد شھرکاز 

  .ئی بسيار سمی را در منطقه تحريک آميز پخش کنندکيمياانجام شده است، سرويس ھای ويژه اوکراين قصد دارند مواد 

  .او در يک جلسه توجيھی گفت

به . اند  دريافت کردهکيميائیھای حفاظت  ًھای دفاع سرزمينی قبال لباس ھای يگان و جنگندهدر سومی، سربازان اوکراينی 

سازمان منع سالح ھای ". آيد، رفتار کنند  به صدا در میکيميائیآنھا آموزش داده می شود که چگونه وقتی زنگ خطر 

 : نيز در اين سناريو نقش دارد"کيميائی

 ثبت شده و قرار است از آن برای متھم کردن نيروھای کيميائین منع تسليحات اين واقعيت توسط کارشناسان سازما

  . عليه غيرنظاميان استفاده شودکيميائیمسلح روسيه به استفاده از سالح ھای 
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  .مينتسف توضيح داد

اساس  استفاده نمی کنند و تمامی ذخاير روسيه بر کيميائینيروھای مسلح روسيه از تسليحات : وی خاطرنشان کرد

 .معاھدات منعقد شده منھدم شده است

  

 .وزارت دفاع روسيه فاش می کند که شبه نظاميان اوکراينی در مدارس نيکواليف مخفی شده اند

 و ٣٢ميخائيل ميزينتسف، رئيس مرکز نظارت دفاع ملی روسيه فاش کرد که شبه نظاميان اوکراينی در مدارس شماره 

 .ط تيراندازی و استحکامات توپخانه ای خود را تجھيز کردند در نيکواليف مستقر بودند و نقا٤٣

 در خيابان بوگوياولينسکی، افراد مسلح ٤٣ در خيابان اوبرگوايا و ٣٢در مدارس نيکواليف شماره ": مزينتسف گفت

 .گردان ھای دفاع منطقه ای مستقر ھستند، نقاط تيراندازی و مواضع توپخانه در حال آماده شدن ھستند

زارت دفاع روسيه اعالم کرد که شبه نظاميان اوکراينی خودروھای زرھی مستقر کرده و مواضع آتشباری خود پيشتر و

 .را در انبارھای انبار در مناطق خارکف و سومی در شرق اوکراين و در مناطق جمھوری خلق دونتسک آماده کرده اند

 وزارت دفاع روسيه: منبع

  

 .اين کشور به رومانی در حال انجام است" سياسی و نظامی"ده سازی برای الحاق آما: رئيس جمھور سابق مولداوی

ثباتی اين کشور است تا الحاق رومانی و  جمھور سابق مولداوی ھشدار داد که غرب در حال بی ايگور دودون، رئيس

 .استقرار نيروھای ناتو را در خاک اين کشور توجيه کند

مايا ساندو و اربابان خارجی اش ) رئيس جمھور مولداوی(واضح است که : وشتدودون امروز چھارشنبه در تلگرام ن

سناريوی اوکراينی را دنبال می کنند که منجر به بی ثباتی عمدی می شود و برخی از بازيگران سياسی در غرب می 

 منطقه در حال وقوع علوفه در نبرد ژئوپليتيکی که در حال حاضر در. خواھند از مولداوی به عنوان توپ استفاده کنند

و مقدمات الحاق کشور ما از نظر نظامی و سياسی به خاک رومانی و در عين حال کنار گذاشتن بی طرفی در … است

 .حال انجام است

دودون معتقد بود که تسليحات و ھيستری ضد روسی به طور خاص برای توجيه حضور نيروھای ناتو در خاک 

 . خواھند داشتراکتستان در فقر و سرما زندگی می کنند، اما توپ و مولداوی تشديد می شود، آنھا در زم

ًبه منظور آماده سازی الحاق عملی، الزم است مولداوی ثابت کند که نمی تواند مستقال امنيت اقتصادی، ": وی افزود

ی انحالل اين اتحاديه اکنون مايا ساندو و حزب حاکم اقدام و ھمبستگی قدم به قدم برا. انرژی و منطقه ای را تضمين کند

 ."از نظر اقتصادی، اخالقی و سياسی حکومت کنيد. تالش می کنند

از (الزم به ذکر است که مقامات رومانی امروز چھارشنبه اعالم کردند که حدود يک ميليون نفر از ساکنان مولداوی 

 . را کسب کرده اندئیتابعيت رومانيا)  ميليون نفر٢.٦حدود 

 .دھد که ايده اتحاد با رومانی در مولداوی منفور است ن میھا نشا اما نظرسنجی

 درصد از شھروندان مولداوی می خواھند کشور خود ٥٩.٩بر اساس نظرسنجی گروه اينتلکت که در آوريل منتشر شد، 

پا و  درصد خواھان پيوستن به اتحاديه ارو٢٢.٦را در آينده به عنوان يک کشور مستقل و بی طرف ببينند، در حالی که 

 درصد از پاسخ ٣.٣اتحاديه، در حالی که آنھا حمايت نکردند تنھا .  درصد خواھان پيوستن به اقتصاد اوراسيا ھستند١٠

 .دھندگان به رومانی می پيوندند

 نووستی: منبع
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 کنند، تضمين کند ھای حامل غالت را که از اوکراين حمل می روسيه آماده است تا امنيت کشتی: الوروف

وروف، وزير امور خارجه روسيه از آمادگی روسيه برای حفاظت از کشتی ھای حامل غالت که از بنادر سرگئی ال

 .اوکراين عبور می کنند، خبر داد

الوروف با اشاره به اينکه کيف با امتناع از حل مشکل مين در دريای سياه موانعی را ايجاد می کند، در حالی که 

روسيه به تالش ھای بين المللی در اين زمينه عالقه : د نمی کند، خاطرنشان کردکشورش ھيچ مانعی در اين زمينه ايجا

 .مند است

 در جھان واقعی است و نه تنھا به صادرات غالت ئیوزير امور خارجه ترکيه نيز به نوبه خود با بيان اينکه بحران غذا

روسيه و اوکراين در اين : طرنشان کرداز اوکراين، بلکه به صادرات غالت و کود از روسيه نيز مربوط می شود، خا

 يک سوم توليد غالت جھان. زمينه نقش دارند

: ھا اشاره کرد و خاطرنشان کرد چاووش اوغلو در ھمين زمينه به امکان ايجاد کريدورھای بشردوستانه امن برای کشتی

اين منطقی است و روسيه بايد در  و ما معتقديم که "ھا خارج نشوند نظاميان از اين کشتی روسيه اصرار دارد که شبه"

 .اين موضوع مشارکت کند

وزير امور خارجه ترکيه ھمچنين با بيان اينکه کشورش به تحريم ھا عليه روسيه نپيوسته، با اشاره به اينکه زلنسکی از 

لماسی شرايط بسيار متشنج است و خواستار برداشتن گام ھای معقول و بازگشت به ديپ: اين موضوع راضی نيست، گفت

 .شد

 RT :منبع

  

واشنگتن پيش از ديدار با بن سلمان، رياض را ستايش کرده و توضيح می دھد که منظور بايدن از اين که عربستان 

 .است، چه بوده است" کشور منحوس"سعودی يک 

مورد  است، در امريکا راھبردی "شريک"د کرد که عربستان يک ئي، تاامريکاجان کربی، سخنگوی سابق وزارت دفاع 

 . است، اظھار نظر کرد"منحوس" مبنی بر اينکه عربستان سعودی امريکااظھارات جو بايدن، رئيس جمھور 

  :ان گفت ان وگو با شبکه سی کربی در گفت

اين قتلی است که اين دولت در واقع برای اجرای مقاصد … داد جمھور به قتل جمال خاشقجی پاسخ می البته رئيس"

اما عربستان سعودی شريک مھمی است و رئيس جمھور به آن اعتقاد . ستان سعودی انجام دادپيشگيرانه امنيتی عرب

 ".دارد

رئيس جمھور ھمچنين معتقد است که برای او مھم است که مايل و قادر به ديدار با رھبران در سراسر جھان، صرف "

واقع منافع امنيت ملی اياالت متحده را بھبود نظر از اينکه چه کسانی ھستند، و چه کسانی را نمايندگی می کنند، اگر در 

 " .بخشد

 CNN :منبع

  

  دادگاه يونان حکم مصادره محموله نفت ايران توسط امريکا را لغو کرد

 اجازه مصادره محموله نفت ايران امريکاخبرگزاری رويترز گزارش داد که دادگاه يونان روز چھارشنبه حکمی که به 

  .، لغو کرده استداد در سواحل اين کشور را می
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صدور مجوز مصادره نفت ايران به واکنش خشمگينانه تھران منجر شد و نيروھای : رويترز بامداد پنجشنبه نوشت

اقدامات "ايرانی ماه گذشته دو نفتکش يونانی را در خليج فارس توقيف کردند؛ زيرا تھران ھشدار داده بود عليه آتن 

  . انجام خواھد داد"تنبيھی

قی يونانی که خواست نامش فاش نشود، به رويترز گفت که ايران در خصوص تصميم اوليه دادگاه يونانی يک منبع حقو

  .درخواست تجديدنظر کرده بود

حکم (اقدام برای لغو حکم اوليه، مورد قبول دادگاه تجديد نظر قرار گرفته است و ديگر رد کردن آن ": اين فرد افزود

  ".وددشوار خواھد ب) دادگاه تجديد نظر

 يا يونان به اين حکم که در دادگاه استيناف منطقه چالکيس يونان صادر امريکاھنوز مشخص نيست که آيا دولت ھای 

  .شده است، اعتراض خواھند کرد يا خير

  .بنا به گزارش رويترز، نتيجه دادگاه ھنوز علنی نشده است

 خدمه روسی ١٩را با پرچم ايران و ) پگاس سابق(النا اين پرونده زمانی آغاز شد که مقامات يونانی دو ھفته پيش کشتی 

  .در نزديکی ساحل جزيره جنوبی اوبويابی يونان به دليل تحريم ھای اتحاديه اروپا توقيف کردند

 بخشی از محموله نفت امريکاپس از تصميم اوليه دادگاه يونان، . ھای مالکيتی بسرعت آزاد شد کشتی به دليل پيچيدگی

  .ن کشتی مصادره و به کشتی ديگری منتقل کردايران را در اي

 به يک شرکت کشتيرانی ئیدر يک پرونده جداگانه، مقامات يونانی النا را با حکم دادگاه موقت به دليل بدھی ھای ادعا

  .ديگر، با وکالت جورج کوزانيديس، دوباره توقيف کردند

دداری کرده است؛ اما به رويترز گفت که اين پرونده کوزانيديس از افشای نام شرکتی که وکالتش را بر عھده دارد خو

  .کشی است مربوط به عدم پرداخت خدمات يدک

 

  ھای جديد امريکا عليه کوريای شمالی دفاع چين و روسيه از وتوی تحريم

 از کوريای شمالی عليه امريکامجمع عمومی سازمان ملل روز چھارشنبه به وقت محلی در پی وتوی قطعنامه پيشنھادی 

  .سوی چين و روسيه، برای نخستين بار اين موضوع را بررسی کرد

اين قطعنامه مجمع .  را بررسی کرد٧۶/٢۶٢مجمع عمومی سازمان ملل متحددر واقع، برای نخستين بار قطعنامه 

عمومی را موظف می کند که پس از ھر بار استفاده اعضای دارای حق وتوی شورای امنيت از اين حق، يک جلسه 

  . روز در مورد آن تشکيل شود١٠ظرف 

 کوريای شمالیھای بيشتر سازمان ملل عليه   برای اعمال تحريمامريکاچين و روسيه ششم خرداد ماه قطعنامه پيشنھادی 

  .ی اخير اين کشور وتو کردندراکتھای  را به بھانه آزمايش

  .د شده بود، رای مثبت دادند پيشنھاامريکاای که توسط  عضو ديگر شورای امنيت به پيش نويس قطعنامه  ١٣

 

  امريکا گامھای مثبت کوريای شمالی را ناديده گرفته است: چين

 را ناديده گرفته است کوريای شمالی گام ھای مثبت امريکاژانگ جون سفير و نماينده دائم چين در سازمان ملل گفت که 

  . بازگشته استکوريای شمالی ھا عليه  و افزايش تحريمصحبتو به مسير قديمی خود يعنی شعارھای توخالی برای 

  . و بن بست در مذاکرات شده استامريکا به کوريای شمالیوی گفت اين امر موجب بی اعتمادی کامل 
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 بستگی دارد و نکته کليدی اين است که آيا واشنگتن امريکاسفير چين تاکيد کرد وضعيت کنونی تا حد زيادی به اقدامات 

  .داری انجام دھد و شود، نگرش منطقی نشان دھد و اقدامات آشکار و معنیتواند با اصل مشکل روبر می

 

  انتظار خلع سالح بدون قيد و شرط کوريای شمالی و تحت تھديد تحريم ھا بيھوده است: روسيه

ست  به بن بکوريای شمالیھای جديد عليه   معاون سفير روسيه در سازمان ملل نيز با بيان اينکه تحريم"آنا اوستيگنيوا"

ھای کنونی سازمان ملل نتوانسته امنيت منطقه را تضمين کند و ما را به سمت حل و  خواھد رسيد، تاکيد کرد که تحريم

  .ای سوق نداده است ھای ھسته راکتفصل مسائل مربوط به عدم اشاعه 

 خلع سالح بدون قيد  پرداخته اند، می دانند که انتظارکوريای شمالیکسانی که به طور جدی به مشکل : وی تصريح کرد

، امريکاھای نظامی جديد در منطقه مانند اتحاد  ايجاد بلوک. و شرط پيونگ يانگ تحت تھديد تحريم ھا، بيھوده است

  .کند انگليس و و استراليا، حسن نيت اين کشورھا را با ترديد جدی مواجه می

  

  چين پيام ارسال کرده ايماز کانال / بدنبال صحبتی بدون شرط با کوريای شمالی ھستيم: امريکا

کوريای  در سازمان ملل نيز در اين نشست مجمع عمومی گفت در حالی که امريکا معاون سفير "جفری دالورنتيس"

ی را راکتای احتمالی آماده می شود، اين کشور تعداد بی سابقه ای از آزمايش ھای   برای ھفتمين آزمايش ھستهشمالی

  .انجام داده است

 و آنتونی بلينکن، وزير امريکا خواند و ادعا کرد جو بايدن رئيس جمھوری "بی دليل" را ريای شمالیکواو اقدامات 

 با پيونگ يانگ بدون پيش شرط است و صحبت به دنبال امريکاامور خارجه اين کشور مکررا و علنا اعالم کرده اند که 

  . ارسال شده استلیکوريای شمااين پيام از طريق کانال ھای خصوصی از جمله چين برای 

 در مورد کاھش تحريم ھا برای دستيابی به خلع سالح اتمی کامل شبه جزيره صحبت کامال آماده امريکاوی مدعی شد 

  . به اقدامات بی ثبات کننده خود ادامه داده استکوريای شمالیکره است اما 

تعداد : امنيت در سراسر جھان شد و گفت برای صلح و کوريای شمالی مدعی تھديد تسليحات ھسته ای امريکانماينده 

ھای مربوطه شورای امنيت   به سرعت در حال افزايش است و برخالف قطعنامهکوريای شمالیی راکتھای  آزمايش

  .است

  .ھا جايگزينی برای ديپلماسی نيستند، بلکه پاسخی به تشديد رفتار ھستند تحريم: وی در عين حال تاکيد کرد

  

  تسليحات را برای دفاع از خود مدرن سازی می کنيم/ ه پيشنھادی امريکا غيرقانونی بودقطعنام: کوريای شمالی

 در سازمان ملل روز چھارشنبه به وقت محلی در نشست مجمع عمومی کوريای شمالی سفير و نماينده دائم "کيم سونگ"

 را امريکاعنامه پيشنھادی ھای سازمان ملل و قط  در سازمان ملل، تمامی تحريمکوريای شمالیسازمان ملل سفير 

سازی  ھا منشور سازمان ملل و حق کشورش برای دفاع از خود برای آماده  خواند و گفت که اين تحريم"غيرقانونی"

  .کنند برای ھرگونه بحران امنيتی احتمالی در شبه جزيره کره و منطقه را نقض می

اس حق عادالنه و مشروع دفاع از خود است و با مدرن سازی تسليحات ما براس:  گفتکوريای شمالینماينده دولت 

اين اقدامات در : وی افزود.  استامريکاھدف تضمين امنيت و منافع اساسی کشور در برابر تھديدات مستقيم از سوی 

 کوريای شمالیشرايطی انجام می شوند که واشنگتن ھمچنان به گسترش توان نظامی در شبه جزيره کره برای مقابله با 

  .می دھدادامه 
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 به طور منظم تسليحات را مطابق با طرح ملی کوريای شمالی:  در سازمان ملل اضافه کردکوريای شمالینماينده 

 و ئیًاين آزمايش ھای تسليحاتی به صورت کامال ايمن در خاک، حريم ھوا. نوسازی توان دفاعی خود آزمايش می کند

  .جام شده و ھيچ آسيبی به کشورھای ھمسايه وارد نکرده است و ھمچنين در دريا انکوريای شمالیآب ھای سرزمينی 

ای را تصويب کرد که بر اساس آن، ھر  به گزارش ايرنا، مجمع عمومی سازمان ملل ھفتم ارديبھشت ماه امسال قطعنامه

  .دبار که يکی از اعضای دائم شورای امنيت از حق وتوی خود استفاده کند، اين نھاد ملزم به تشکيل جلسه می شو

اين قطعنامه توسط کشور ليختن اشتاين ارائه شد و حمايت . اين قطعنامه بدون رای گيری و با اجماع به تصويب رسيد

  . را برخوردار بودامريکا کشور از جمله ٨٣

، در )١٢ منشور و البته با رعايت مفاد ماده ١٠در پرتو ماده  (٢٠٢٢ آوريل ٢۶ مصوب ٧۶/٢۶٢بر اساس قطعنامه 

ھر قطعنامه ای در شورای امنيت توسط ھر يک از اعضای دائم، مجمع عمومی تشکيل جلسه خواھد داد صورت وتو 

  .تا ھمه اعضای ملل متحد به بحث و بررسی پيرامون وتو قطعنامه مورد نظر بپردازند

 امنيت از قطعنامه تصميم می گيرد که پس از استفاده يک يا چند عضو دائمی شورای: در متن اين قطعنامه آمده است

حق وتو، رئيس مجمع عمومی ظرف ده روز کاری جلسه رسمی مجمع را تشکيل دھد تا در مورد وضعيت و دليل 

  . شود، مشروط بر اينکه يک جلسه فوق العاده مجمع عمومی در ھمين مورد تشکيل نشودصحبتاستفاده از وتو 

 و متحدانش امريکادر پی جنگ اوکراين، . بوداين قطعنامه برای اولين بار، دوسال قبل مطرح شد ولی متوقف شده

 .روسيه را به سوء استفاده از حق وتو در نشست شورای امنيت متھم کردند

  

  


