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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 ١٩
   

 ١١۵  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای مرکزی٢۴تا ساعت (

  

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

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

  

  وجود داشته باشد" چيزی برای صحبت و کسی برای صحبت" با اوکراين اگستمدودف ترديد دارد که در مذاکرات 

ھای روسيه و اوکراين در  ديميتری مدودف، معاون رئيس شورای امنيت روسيه ترديد دارد که وقتی مذاکرات بين ھيئت

  ." وجود خواھد داشته باشدصحبت و کسی برای حبتصچيزی برای " از سر گرفته شود، گستاماه 

به گزارش خبرگزاری تاس، ديويد آراخاميه، رئيس ھيئت اوکراينی پيشتر از احتمال از سرگيری مذاکرات خبر داده 

  .بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی معتقد است که مذاکرات با روسيه می مذاکره کننده ارشد اوکراين": مدودف روز شنبه در کانال تلگرامی خود نوشت

 و با چه صحبت اين است که آيا چيزی برای سؤال. اين امکان پذير است.  از سر گرفته شوداگستتواند از اواخر ماه 

 ".کسی وجود خواھد داشت

ًکراينی احتماال  به مذاکرات با مسکو بازگردد، پس از اينکه طرف اواگستبه گفته اراخاميه، کيف می تواند تا پايان ماه 

از دست دادن قلمرو را "اين سياستمدار ھمچنين تاکيد کرد که اوکراين . در برخی مناطق حمله متقابل انجام خواھد داد

 مشابه آنچه در "ای سياسی معامله"توان  با اين حال، وی افزود که می. "نمی پذيرد، اين از نظر قانونی غيرممکن است

  . گرفتاستانبول پيشنھاد شد در نظر

 

 وزارت دفاع روسيه از تخريب انبارھای سوخت اوکراين در کرمنچوگ و ليسيچانسک خبر داد

ھمانطور که خبرگزاری روسی اينترفاکس گزارش می دھد، ارتش روسيه حمالتی را با سالح ھای بسيار دقيق به 

جمھوری / منطقه لوگانسک  (و ليسيچانسک) منطقه پولتاوا(انبارھای نفت و سوخت اوکراين در نزديکی کرمنچوگ 

  .انجام داده است) خلق لوگانسک

ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه گفت که اين تاسيسات در تدارکات ارتش اوکراين در دونباس ادغام 

  .شده است

 .ی کردراکت به پااليشگاه ھای نفت در کرمنچوگ حمله ٢٠٢٢ و می اپريلوزارت دفاع روسيه در 

  

 . تصرف متيولکينو در جمھوری خلق لوگانسک را اعالم کردقديروف

خبرگزاری روسی ريانووستی گزارش داد که رمضان قديروف رھبر چچن از تصرف شھرک متولکينو در نزديکی 

  .سورودونتسک خبر داده است

متجولکينو در  روستای کنترول، (LVR) ، ھمراه با شبه نظاميان خلق جمھوری خلق لوگانسک"آچمات"واحد ويژه او 

اين را رمضان قديروف رئيس جمھوری چچن در کانال تلگرامی خود اعالم . نزديکی سورودونتسک را به دست گرفتند

  .کرد

 جنگجو از طرف اوکراينی کشته و ٧٠٠ تا ٦٠٠وی ھمچنين گفت که در درگيری ھای ھفته گذشته در اين منطقه بين 

  .زخمی شده اند

  .ن ھا و سيم کشی ھا از اين شھرک خارج می شونددر حال حاضر مي: وی افزود

 

   انبار نيرو و تجھيزات را ھدف قرار دادند١٨٠نيروھای توپخانه : وزارت دفاع روسيه

 ٣١٠ی و توپخانه روسيه بيش از راکتايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه روز شنبه گفت که نيروھای 

  .را در روز گذشته منھدم کردند Grad MLRS  تانک و سه خودروی١٠ملی گرا، 

 موضع توپخانه و ٣٢ پست فرماندھی و ١٦ انبار نيرو و تجھيزات، ١٨٠نيروھای راکت و توپخانه : وی تصريح کرد

  .خمپاره نيروھای مسلح اوکراين را مورد اصابت قرار دادند

خودروھای زرھی جنگی، سه گرا، ده تانک و ديگر   ملی٣١٠در نتيجه اين حمالت، بيش از " :کوناشنکوف گفت

  ." خودروی ويژه منھدم شدند١٤ قبضه توپ صحرايی و ٩انداز چندگانه گراد،  راکت دستگاهخودروی جنگی 
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  آيا پولند در حال برنامه ريزی برای ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز غرب اوکراين است؟

ند حريم ھوايی غرب اوکراين را برای جلوگيری از توا گزارشی مبنی بر اينکه ورشو می Ukraina.ru کانال تلگرامی

سرتيپ استانيسالو کوزيج، رئيس سابق .  توصيف کرد"پولنداظھارات بسيار خطرناک "ی روسيه ببندد، راکتحمالت 

  .، چنين گفتBNB یپولندسرويس ويژه 

د اوکراين محافظت کند، اگر به به گفته اين ژنرال، ناتو بايد از تجھيزات نظامی موجود در اختيار اوکراين حتی در خو

  .مرزھای ناتو نزديک باشد

قابل توجه است که ناتو بارھا تاکيد کرده است که ائتالف آسمان اوکراين را برای جلوگيری از رويارويی مستقيم با 

  .روسيه نخواھد بست

اما می توان فرض کرد  واشنگتن عمل می کند، "سگ زنجيری"در اين گزارش آمده است که ورشو بار ديگر به عنوان 

  . تاکنون از اقداماتی که برای بلوک غرب انتحاری است منصرف شده استپولندکه 

 

  . امريکا خبر داد٧٧٧وزارت دفاع روسيه از انھدام چھار قطار با ھويتزرھای ام 

 ژنرال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه گفت که نيروھای روسی چھار قطار اوکراينی حامل

دقيق دوربرد منھدم  ھای ھدايت راکتگراد را با ,اندازھای چندگانه  راکت و چھار قطار حامل امريکا ٧٧٧ھويتزرھای ام

  .کردند

تجھيزات نظامی ساخت اياالت متحده .  مرکز آتشباری مورد حمله قرار گرفته است١٢به گفته اين وزارت، در مجموع 

 اوکراين در جمھوری خلق کنترول، ووديانجه و ژالنوئه در قلمرو تحت در نزديکی شھرک ھای الستوچکينو، اوچرتينو

  . ھای گراد در نزديکی آوديوکا، و شھرک ھای کراميک و ژالنووه مستقر بودنددستگاه. دونتسک قرار داشت

 

  حمله به رئيس سيستم کيفری در خرسون: گزارش رسانه ھا

مات امنيتی روسيه گزارش داد که رئيس سازمان ندامتگاه خبرگزاری روسی ريانووستی به نقل از يک منبع در مقا

جان يوگنی سوبولف در . تان منتقل شده استمارچاوکراين در منطقه خرسون اوکراين در يک حمله مجروح و به بي

  . اين حمله ھستندمسؤولتروريست ھای اوکراينی . خطر است

اين . ديکی پارکينگ خودروی سوبولف متصل شده بودبر اساس گزارش رسانه ھا، اين ماده انفجاری به درختی در نز

پنجره ھای خانه ھای ھمسايه شکسته . انفجار نه تنھا راننده، بلکه يک دوچرخه سوار در حال عبور را نيز مجروح کرد

  .بود

  .ويدئويی در شبکه ھای اجتماعی دست به دست می شود که قرار است عواقب حمله ادعايی را نشان دھد

 

   اوکراين٢۵-  ميلھليکوپتر و يک ٢۵-پيماھای سوخوسرنگونی ھوا

 اوکراين را ٢۵- ميلھليکوپتر و يک فروند ٢۵-ھواپيماھای سوخو: وزارت دفاع روسيه امروز در بيانيه ای اعالم کرد

  .نزديک آرخانگلسک سرنگون کرديم

ظامی اين کشور در به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، وزارت دفاع روسيه امروز شنبه در خصوص عمليات ويژه ن

 منطقه تمرکز نيروھای اوکراينی را مورد ١٨٠نيروھای راکتی و توپخانه ای روسيه : اوکراين در بيانيه ای اعالم کرد

  . نازی کشته شده اند٣١٠اصابت قرار داده که در نتيجه آن بيش از 
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 ٢۵-يی روسيه ھواپيماھای سوخ وپدافند ھوا: در بيانيه صادره از سوی وزارت دفاع روسيه در اين خصوص آمده است

  . را در نزديکی آرخانگلسک سرنگون کردند٢۵-  ميل ھليکوپتراوکراين و يک فروند 

 را نيز نشان ۵٢- ھای کا ھليکوپتروزارت دفاع روسيه ويدئويی از انھدام استحکامات نيروھای مسلح اوکراين توسط 

  .داد

  .حمله کردند (AFU) گاه ھای نيروھای مسلح اوکراين روسيه به پاي۵٢-  کا ھليکوپتربه گزارش اسپوتنيک، 

در نتيجه استفاده .  کيلومتری به مواضع ارتش اوکراين حمله کردند۵ھای شناسايی و تھاجمی از فاصله بيش از ھليکوپتر

  .، سنگرھا و خودروھای زرھی نيروھای مسلح اوکراين منھدم شدندراکتاز 

سيه، ژنرال ايگور کوناشنکوف، گفته بود که ھوانوردی روسيه در يک ، نماينده رسمی وزارت دفاع روجون ١٧در 

  . منطقه را با نيروی انسانی و تجھيزات ارتش اوکراين مورد ھدف قرار داده است۵٨روز 

 فروند ٢٠٢در مجموع و از زمان آغاز عمليات نظامی ويژه در اوکراين، : کوناشنکوف پيشتر در اين باره گفته بود

 دستگاه تانک و ۵۴٨ ھزار و ٣ ضدھوايی، دستگاه ٣٣٨ فروند پھپاد، ٢٠۵، يک ھزار و ھليکوپتروند  فر١٣١جنگنده، 

 ھزار و ٣ قبضه توپ و خمپاره به ھمراه ٩۴٧ پرتاب چندگانه راکت، يک ھزار دستگاه ۵٢١ديگر خودروھای زرھی، 

  . دستگاه خودروی نظامی ويژه اوکراين منھدم شده اند۶٠۵

 

  روسيه در حال مطالعه سالح ھای غربی ھستند که در اوکراين دستگير شده اندموسسات تحقيقاتی 

به  (SPIEF) يوری بوريسوف معاون نخست وزير روسيه در حاشيه مجمع بين المللی اقتصادی سن پترزبورگ

ر خبرگزاری اينترفکس گفت که موسسات تحقيقاتی روسيه در حال مطالعه سالح ھای غربی ھستند که ارتش روسيه د

  .اوکراين مصادره کرده است

. اگر سالحی به دست ما برسد، معموال به موسسات خبره تحويل داده می شود تا آنھا را بررسی و تجزيه و تحليل کنند"

  ".ما تنھا کسانی نيستيم که اين کار را انجام می دھيم

ھای  راکتای پيشرفته روسی، مانند ھ در ھمان زمان، اين عضو بلندپايه دولت گفت که ھيچ خطری برای افتادن فناوری

به گفته بوريسوف، چنين سالح ھايی يک محصول فوق العاده . بيند ، به دست دشمن نمیKinzhal مافوق صوت از نوع

حتی اگر يک سالح پيشرفته را به قطعات جداگانه تقسيم کنيد و سعی کنيد آن را تکرار کنيد، مطمئن . پيچيده ھستند

  .مشخصات فنی را داشته باشدنيستيد که ماکت ھمان 

 

  گازپروم به طور موقت عرضه گاز از طريق ترک استريم را متوقف کرد

 صادرات گاز از طريق دو ساحل خط لوله ترک استريم را تضمين جون ٢٨ تا ٢١شرکت انرژی روسيه گازپروم از 

قطع گاز از قبل با ھمه طرف . ی شوداين مرحله با کار تعمير و نگھداری فنی برنامه ريزی شده توجيه م. نخواھد کرد

  .ھا توافق شده بود

تحويل ترانزيت به اروپای جنوبی و جنوب شرقی نيز از طريق . روسيه از طريق ترک استريم به ترکيه گاز می رساند

  .اين خط لوله انجام می شود

 

 اطراف ليسيچانسک امکان پذير تخليه غيرنظاميان از نيروگاه آزوت تنھا پس از انھدام مواضع اوکراين در: لوگانسک

  .است
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سفارت جمھوری خلق لوگانسک در فدراسيون روسيه، روديون ميروشنيک، معتقد است که تخليه کامل غيرنظاميان از 

يی آزوت در سورودونسک تنھا پس از تخريب مواضع شليک اوکراين در اطراف ليسيچانسک امکان کيمياکارخانه 

از .  خطر از محل شرکت نيست، بلکه از ارتفاعات غالب اطراف شھر ھمسايه استزيرا بزرگترين. پذير خواھد بود

ارتش روسيه و شبه نظاميان خلق لوگانسک در حال از . آنجا سورودونتسک با توپ و خمپاره گلوله باران خواھد شد

  .بين بردن اين تھديد ھستند

بشردوستانه از منطقه صنعتی و تسليم شبه نظاميان به گفته ميروشنيک، ھنوز ھيچ توافقی در مورد افتتاح يک کريدور 

  .اوکراينی وجود ندارد

  ".مھمترين دليل اين است که اوکراين از تضمين آتش بس که بدون آن امکان تخليه وجود ندارد، امتناع می ورزد"

 نترولکاين شھر تحت . يی آزوت در شھر سورودونتسک در جمھوری خلق لوگانسک واقع شده استکيمياکارخانه 

با اين حال، تعدادی از سربازان اوکراينی در محوطه شرکت پنھان . ارتش روسيه و شبه نظاميان خلق لوگانسک است

به گفته وزارت دفاع روسيه، آنھا چندين غيرنظامی را نگه داشته و از آنھا به عنوان سپر انسانی استفاده می . شده اند

  .کنند

 

   استاگستبا روسيه اما در ماه اوکراين خواھان از سرگيری مذاکرات 

ديويد آراخاميه، مذاکره کننده ارشد اوکراينی، پس از انجام ضدحمله ھا، نمی خواھد مذاکرات صلح با روسيه را تا پايان 

، اوکراين اگستتا پايان ماه :  که روز شنبه منتشر شد، گفتامريکااو در مصاحبه ای با صدای .  از سر بگيرداگستماه 

  .ری در مذاکره خواھد داشتموقعيت بھت

  ".فکر می کنم عملياتی را با ضدحمله در جاھای مختلف انجام خواھيم داد"

  .آراچاميجا ھيچ جزئياتی ارائه نکرد

، در جريان مذاکرات در مارچدر پايان ماه . مذاکرات برای حل و فصل صلح اندکی پس از شروع جنگ آغاز شد

مذاکرات .  که در صورت دريافت تضمين ھای امنيتی بين المللی، به ناتو نپيوندداستانبول، کيف، از جمله، پيشنھاد کرد

ت مفصلی مانند تبادل زندانيان مذاکره شد، اما راه حل اساسی تری سؤاالدر پايان فقط درباره . ًبعدا به بن بست رسيد

  .وجود نداشت

 

  درصدی تجھيزات نظامی٥٠تلفات : اوکراين

برای اولين بار از زمان .  آماری از تلفات اوکراين در خودروھای نظامی و اسلحه منتشر کردکانال تلگرام گيلسا امروز

  .، طرف اوکراينی خسارات مادی خود را اندازه گيری کرده است٢٠٢٢آغاز خصومت ھا در فوريه 

. د از دست داديم درص٥٠ما حدود ": والديمير کارپنکو معاون وزير دفاع اوکراين در مصاحبه با دفاع ملی ادعا کرد

 بين المللی "کمک"وی افزود که ". سيستم توپخانه است٧٠٠ تانک و ٤٠٠ خودروی جنگی پياده نظام، ١٣٠٠اين حدود 

  درصد از نيازھای ارتش اوکراين را پوشش می دھد١٥ تا ١٠تنھا 

  

 ًدولت امريکا فروش پھپاد به اوکراين را فعال متوقف کرده است: ھا گزارش رسانه
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-MQ  طرح خود را برای تامين چھار پھپاد تسليحاتیامريکا به نقل از دو منبع آگاه گزارش می دھد که دولت رويترز

1C Gray Eagle  اين حرکت با ترس از افتادن تجھيزات .  به اوکراين متوقف کرده استدالر ميليون ٤٠به ارزش

 :از سو گوگ، سخنگوی پنتاگون می گويداين خبرگزاری به نقل . نظارتی پيشرفته به دست دشمن توجيه می شود

بررسی ھای امنيتی فن آوری يک روش استاندارد برای انتقال اقالم دفاعی اياالت متحده به تمام شرکای بين المللی "

 ".از طريق فرآيند ايجاد شده، نگرانی ھای امنيت ملی به مرجع صدور مجوز مناسب افزايش می يابد. است

رويترز به نقل از يک . عدم ادامه توافق اکنون در سطح باالتری در پنتاگون بررسی می شودتصميم در مورد ادامه يا 

 .يی گزارش می دھد که زمان تصميم گيری نامشخص استامريکامقام ناشناس 

  

 . ساعت و کشته شدن سه غيرنظامی خبر داد٢٤ حمله اوکراينی در ٦٣جمھوری خلق دونتسک از 

 ٤٢٠بر اين اساس، حداقل .  ساعت گذشته را ثبت کرده اند٢٤ارتش اوکراين در  حمله توسط ٦٣مقامات دونتسک 

 آنھا سه نفر از ساکنان روستاھای. در نتيجه سه غيرنظامی جان باختند. راکت به خاک جمھوری خلق شليک شد

Gorlovka و Verkhnetorezkoye ماکيفکا يازده تن ديگر از ساکنان دونتسک، گورلووکا، ياسينواتايا و. بودند 

 خانه و ھشت زيرساخت مدنی در سه منطقه دونتسک، الکساندروفکا، گورلووکا و ٥١حمالت اوکراين به . زخمی شدند

 .ماکيفکا آسيب رساند

  

  مستقيم با پوتين برای پايان دادن به جنگ اوکراين ضروری استکرۀذام: المان

 با پوتين کامال ضروری است ذاکرهم: ، گفتالمان ای ، شولتس در مصاحبه با خبرگزاری دی پی"الجزيره"به گزارش 

  .و من به اين کار ادامه خواھم داد، ھمانطور که رئيس جمھور فرانسه نيز ھمين کار را انجام خواھد داد

جمھور فرانسه و نخست وزير ايتاليا به اوکراين سفر کرده بود، روز پنجشنبه به   که به ھمراه رئيسالمانصدر اعظم 

  .دھد  گفت که کشورش به اوکراين وعده حمايت پايدار را میالمانه بيلد روزنام

  .کنيم تا زمانی که الزم باشد، از اوکراين در جنگ عليه روسيه حمايت می: وی خاطر نشان کرد

نار ھا با يک قطار شبانه در ک خبرگزاری رويترز نيز به نقل از روزنامه الرپوبليکا ايتاليا گزارش داد که اين مقام

  .يکديگر اين سفر را انجام دادند

ھا را متھم کرده بود که در ارسال تسليحات   و فرانسه و تا حدودی ايتاليا انتقاد کرده و آنالمانپيش از اين، اوکراين از 

  .کنند ُيف کند عمل می به کی

توجھی غرب  با انتقاد از بی )١۴٠٠دوم اسفند  (٢٠٢٢ فوريه ٢١به گزارش ايرنا، والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه 

ھای خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسميت شناخت  ھای امنيتی مسکو، استقالل جمھوری به نگرانی

 خواند، عليه "عمليات ويژه"نيز عملياتی نظامی که آن را ) ١۴٠٠ اسفند ۵( فوريه ٢۴و سه روز پس از آن، پنجشنبه 

  .يف به رويارويی نظامی تغيير کرد  کی–ط پرتنش مسکو اوکراين آغاز کرد که رواب

ھا به تھاجم روسيه، ارسال تسليحات به اوکراين و بروز تبعات  جنگ اوکراين وارد چھارمين ماه شده است و واکنش

 .ھای سياسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی ھمچنان ادامه دارد تازه آن در زمينه

  

 اپيروزی اقتصاد روسيه بر تحريم ھ

 . افزايش تورم جھانی و تشديد بحران غذايی ھستندمسؤولھای غربی  رئيس جمھور روسيه گفت کشور
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اين گزارش می افزايد والديمير . ، اقتصاد روسيه بر تحريم ھا پيروز می شود"آسوشيتدپرس"به گزارش خبرگزاری 

بی "ھای  تصاد اين کشور بر تحريماق: پوتين رئيس جمھور روسيه، روز جمعه در ھمايش سرمايه گذاری روسيه گفت

پوتين در آغاز سخنرانی خود در نشست اقتصاد بين الملل سن پترزبورگ، . آيد  فائق می"مالحظه و ديوانه وار

 . را که خواھان تضعيف روسيه ھستند، محکوم کردامريکاھايی نظير  کشور

 را به عنوان پيام رسانان خداوند بر روی زمين در جنگ سرد اعالم پيروزی کرد و در ادامه خودشان" امريکا: او گفت 

ای  ھای روسيه و ادارات دولتی به شکلی حرفه شرکت. ھا کارساز نشدند تحريم" : پوتين در اين زمينه گفت".تلقی کردند

ر  ب".کنيم ھای مالی، نظام بانکی و تجاری را تثبيت می ما شرايط اقتصادی را عادی خواھيم کرد و بازار. عمل کردند

ھا روبرو شد  ای از تحريم اساس اين گزارش، روسيه پس از اعزام نيروھايش به اوکراين در ماه فوريه، با طيف گسترده

رئيس . ھا شرکت خارجی فعاليت خود را در روسيه تعليق کردند يا به طور کامل از اين کشور خارج شدند و صد

 .نی و تشديد بحران غذايی دانست افزايش تورم جھامسؤولھای غربی را  جمھور روسيه، کشور

  

 کرملين امکان ادامه مذاکرات بين روسيه و اوکراين را ممکن دانست

جمھوری روسيه در جمع خبرنگاران اعالم کرد که مذاکرات روسيه و  ديميتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی رئيس

 .ی در اين زمينه حاصل نشده استگفته وی، البته ھنوز ھيچ پيشرفت به. اوکراين ممکن است ھمچنان ادامه يابد

ھا منتشر شد مبنی بر اينکه  طالعاتی در برخی رسانه بيان کرد که امسأله را در تفسير اين مسألهسخنگوی کرملين اين 

ھای روسيه و  المللی دومای دولتی روسيه که در مذاکرات قبلی بين ھيئت لئونيد اسلوتسکی، رئيس کميته امور بين

 .ھا صحبت کرده استصحبتاوکراين شرکت داشت، از ادامه احتمالی 

وفصل  وکراين نيز اعالم کرد که ھنوز زمان ديپلماسی برای حلبا، وزير امور خارجه ا در اين رابطه، ديميترو کوله

يف،  پيش از اين و پس از سفر رھبران کشورھای اروپايی به کی. اوضاع در اوکراين و دونباس فرا نرسيده است

 .اطالعاتی نيز در خصوص نزديک شدن به مذاکرات با طرف روسی در اوکراين منتشر شده است

  

  منجر به رويارويی روسيه با امريکا می شودارسال سالح به اوکراين

يی که درصدد تحميل شکست به مسکو ھستند تالش می کنند تا تسليحاتی امريکا گفت که مقامات امريکاسفير روسيه در 

 . پيامدھايی غير قابل پيش بينی در پی خواھد داشتمسألهبيشتر به اوکراين ارسال کنند که اين 

 منتشر شده "نيوزويک"ای که در نشريه   سفير روسيه در واشنگتن در مقاله"ولی آنتونوفآنات"به گزارش ريانووستی، 

 ھشدار داد که سرازير کردن سيل تسليحات به اوکراين راھی است که منجر به رويارويی مسألهاست، نسبت به اين 

 .شود  میامريکاروسيه با 

نخبگان محلی که . ھا در شرايط کنونی نيز مشھود است يیيکاامرکوته فکری : ای در ھمين رابطه گفت آنتونوف در بيانيه

ھا ھستند و  تحت تأثير تمايل و تفکر جھت تحميل شکستی راھبردی به روسيه قرار گرفته اند، در حال تشديد تنش

بين ًآيا واقعا واضح نيست که اين مسيری است برای رويارويی نظامی مستقيم . کنند تسليحات به رژيم کی يف ارسال می

 ای، مملو از پيامدھای غيرقابل پيش بينی؟ ھای ھسته بزرگترين قدرت

وی در . ھا نيز کارساز نيست  برای خفه کردن روسيه با تحريمامريکاھای  سفير روسيه در واشنگتن تاکيد کرد که برنامه

شود که در  يعنی معلوم می. ندک ھا فقط وضعيت اقتصاد اياالت متحده را بدتر می ارائه بدون فکر محدوديت: اين باره گفت

 .رسد نظر می  پوچ بهمسألهاين . جنون ضد روسيه، واشنگتن آماده است به پای خود شليک کند و ھمزمان برقصد
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ھای اياالت متحده به ھيچ وجه بر عزم نيروھای مسلح روسيه برای  آنتونوف در عين حال خاطرنشان کرد که تالش

 و ھمچنين برای دستيابی به "دونباس"ليات ويژه نظامی برای محافظت از ساکنان انجام وظايف تعيين شده در طول عم

 .غير نازی و غيرنظامی کردن اوکراين تأثير نخواھد گذاشت

 خواست که توھمات سرگرم کننده امريکاوی با تاکيد بر عدم وجود جايگزينی برای روابط عملگرايانه با روسيه، از 

 .نددرباره شکست روسيه را متوقف ک

 است که آمادگی کشورھای "آزمايش تورنوسل"در مورد خود اوکراين، روند تحوالت اين کشور يک : آنتونوف گفت

پيشرفت بيشتر در جھت تثبيت امنيت اروپا به نتيجه . دھد ھای روسيه نشان می غربی را برای در نظر گرفتن نگرانی

 .روند حل و فصل بحران در اوکراين بستگی دارد

ھای امنيتی را روی ميز مذاکره گذاشته  ھای خود در زمينه تضمين  در پايان تاکيد کرد که روسيه پروژهوی ھمچنين

 .ھا تطبيق داده شود البته پس از اتمام عمليات ويژه نظامی، الزم است محتوای آنھا با واقعيت: آنتونوف افزود. است

  

 سکی به مذاکره با مسکودادن زلن تکذيب شايعات درباره تالش رھبران غربی برای سوق

جمھوری اوکراين شب گذشته اعالم کرد که اوالف شولتز، صدراعظم  سرگئی نيکيفوروف، دبير مطبوعاتی رئيس

يف و  جمھوری فرانسه و ماريو دراگی، نخست وزير ايتاليا، در جريان سفرشان به کی ، امانوئل ماکرون، رئيسالمان

عد کردن والديمير زلنسکی، رھبر اوکراين برای نشستن بر سر ميز مذاکره ، ھيچ تالشی برای متقا"پشت درھای بسته"

 .با روسيه انجام ندادند

تواند  عکس، روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک تأکيد کردند که تنھا اوکراين می گفته وی، رھبران اروپايی به به

 مذاکره با روسيه بنشيند، عالوه بر اين، شرکای زمانی و تحت چه شرايطی بر سر ميز طور مستقل تعيين کند که چه به

جانبه خود  مند ھستند که اوکراين در سودمندترين موقعيت مذاکره قرار بگيرد و در اين راستا به حمايت ھمه غربی عالقه

 .از اوکراين ادامه خواھند داد

  

 دندنمايندگان کشورھای آسيايی و آفريقايی به اوکراين پيشنھاد توقف مقاومت را دا

نوشته  (Foreign Affairs) "فارين افرز"ای که برای مجله  با، وزير امور خارجه اوکراين در مقاله ديميتری کوله

اند که از مقاومت در برابر  يف پيشنھاد داده است، با اعالم اينکه برخی کشورھای آسيايی و آفريقايی مؤدبانه به کی

 اخير برای سازش با مسکو، محصول جانبی خستگی فزاينده از ھای روسيه دست بردارد، يادآور شد که درخواست

 .ازای صلح اسمی قربانی خواھد کرد بحران کنونی است، ولی اوکراين مردم، سرزمين و حاکميت خود را به

دليل  خواھند غالتی که به اين يک پيشنھاد غيرقابل تصور است، البته استدالل آنھا ساده است؛ آنھا می": وی افزود

ره دريايی روسيه در بنادر ما به دام افتاده است آزاد شود و به دست آنھا برسد، ولی اين کشورھا مايلند اوکراين محاص

 ".استقالل خود را برای به دست آوردن غالت قربانی کند

کند و روسيه به ساير نقاط جھان نيز حمله "با، سازش با روسيه به مقامات مسکو شجاعت خواھد داد تا  عقيده کوله به

وی در عين حال يادآور شد که در نھايت ھر درگيری دير يا زود از راه . "قوانين مربوط به نظم جھانی را بازنويسی کند

 .يابد ديپلماسی خاتمه می

  

 سقوط نظم امريکايی منشأ درگيری بر سر اوکراين است: سفير روسيه
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است که منشأ بحران کنونی در جھان که پيرامون روند  معتقد امريکاآناتولی آنتونوف، سفير روسيه در اياالت متحده 

 .محور است يیامريکاوجود آمده است، در افول الگوی نظم جھانی  اوضاع اوکراين به

ھای  دھد که ريشه دادن است نشان می ماھيت جھانی آنچه در حال رخ": ای در نيوزويک نوشت اين ديپلمات در مقاله

تر شکست تالش اياالت متحده  طور دقيق محور است و بهامريکاين افول نظم جھانی ا. درگيری کنونی در اوکراين نيست

 ". برای ھمه کشورھاست"ستاره راھنما"عنوان   بهامريکاگری خود و ادعای  برای حفظ نقش سلطه

ع اين کشور ساز در نظم جھانی و مناف عنوان يک عامل نظام  نبايد روسيه را بهامريکاگفته اين ديپلمات، طبقه حاکم  به

آنتونوف گفت که پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی، اياالت متحده خود را به پيروزی در جنگ . گرفت ناديده می

يی، باعث اين برداشت اشتباه شده و امريکاسرد متقاعد کرد، ولی يک سری اشتباھات محاسباتی جدی از سوی نخبگان 

 .وضعيت کنونی در جھان را رقم زده است

  

 اوکراين ديگر قادر نخواھد بود مرزھای قديمی خود را حفظ کند: رووازاخا

ماريا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسيه در مصاحبه با اسکای نيوز عربی اعالم کرد که اوکراين 

اش  اوکراينی که شما و ما آن را با مرزھای قبلی": وی گفت. ديگر در مرزھای سابق خود وجود نخواھد داشت

 ". امکان ندارد و اين يک واقعيت آشکار استمسألهشناختيم، در آينده ديگر وجود نخواھد داشت، اين  یم

شده به عمليات ويژه در اوکراين ادامه خواھد داد و  زاخارووا ھمچنين تأکيد کرد که مسکو تا رسيدن به اھداف تعيين

 .اند دهبست رسان يف را متھم کرد که مذاکرات صلح را به بن مقامات کی

  

 مادگی باکو برای تامين گاز اروپا اعالم آ

حکمت حاجی اف معاون رئيس جمھور آذربايجان روز جمعه در حاشيه نشست مجمع جھانی باکو در خصوص جنگ 

 آذربايجان آماده  به عنوان جمھوری: روسيه و اوکراين و بحران انرژی که دنيا با آن دست به گريبان است گفت

 .ين بحران جھانی انرژی ھستيمجايگزينی و رفع ا

گرد . ھمچنين مشکالت غذايی نيز ممکن است آغاز شود. دنيا در حوزه انرژی يک مشکل بسيار جدی دارد: وی افزود

به عنوان جمھوری آذربايجان نيز در حوزه انرژی . آمدن ھمه کشورھای دنيا برای بررسی اين مسائل بسيار مھم است

 .عات درگير استبصورت دو جانبه در اين موضو

جمھوری آذربايجان برای افزايش امنيت اروپا در حوزه انرژی ھر اقدامی که : معاون رئيس جمھور آذربايجان ادامه داد

  .از دستش برآيد را انجام خواھد داد

 .با افزايش نگرانی اروپايی ھا در حوزه انرژی، برخی کشورھا برای تامين گاز آنھا اعالم آمادگی کرده اند

  

ھا را  بحران کمبود سوخت، سريالنکايی: س از گرانی سرسام آور سوخت در جھان به خاطر تحريم ھای روسيهپ

 نشين کرد خانه

دولت سريالنکا به دليل کمبود سوخت و مواجھه با بدترين اوضاع آشفتگی اقتصادی طی ھفت دھه گذشته، به کارمندان 

ھمزمان با بحران سوخت در سريالنکا، خطر کمبود مواد غذايی . دبخش عمومی دستور داد از خانه دورکاری انجام دھن

 .ميليون ھا نفر از مردم اين کشور را تھديد می کند
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، سريالنکا که در تقال برای يافتن ارز جھت پرداخت وجه برای واردات سوخت به "رويترز"به گزارش خبرگزاری 

به نظر می رسد ذخاير بنزين . شته دست و پنجه نرم می کندترين اوضاع مالی طی ھفت دھه گذ اين کشور است، با آشفته

 .و گازوئيل در چند روز آينده در اين کشور رو به اتمام است

به گزارش رويترز، برخی مشکالت مربوط مديريت دولت و نيز برخی مشکالت حاصل از ھمه گيری کرونا، اين 

 ١٩۴٨سوق داد که از زمان استقالل از انگليس در سال ترين بحران اقتصادی   ميليون نفری را به سوی عميق٢٢کشور 

 .به خود نديده بود

ھای جدی  با درنظر گرفتن محدوديت": وزارت امور داخلی و مديريت دولتی سريالنکا در ارتباط با اين موضوع گفت

بسيار در ذخاير سوخت، سيستم ضعيف حمل و نقل عمومی و دشواری استفاده از خودروھای شخصی، تنھا تعداد 

 .محدودی از کارمندان از روز دوشنبه می توانند به صورت حضوری در محل کار خود حاضر شوند

براساس اين دستور تقريبا يک ميليون کارمند دولت که خدمات ضروری مانند بخش بھداشت و سالمت را تامين می 

  .کنند، به کار در محل به شکل حضوری ادامه خواھند داد

 روز کاری در ھفته برای کارمندان بخش عمومی را پذيرفت تا به آنھا ۴ولت سريالنکا موضوع در روزھای اخير، د

ھا شکل  ھای طوالنی چند کيلومتری در پمپ بنزين اين ھفته صف. کمک کند با مشکالت کمبود سوخت سازگار شوند

  . ساعت در انتظار ماندند١٠گرفت و برخی بيش از 

قرار است روز دوشنبه ھياتی . وق بين الملل پول برای دريافت بسته کمک مالی استاين کشور در حال مذاکره با صند

  .در اين رابطه در پايتخت اين کشور مذاکرات را انجام دھند

 ھزار ٧٠٠ برای کمک به يک ميليون و دالر ميليون ۴٧از سوی ديگر سازمان ملل متحد طرحی را ارائه کرده تا 

  . ماه آينده در اختيار دولت قرار دھد۴قتصادی بيشترين آسيب را ديدند در سريالنکايی که از اين بحران ا

 ميليون ۵ نخست وزير اين کشور منتشر شد حدود "رانيل ويکريمسينگ"ای که روز گذشته از سوی دفتر  در بيانيه

  .ھای آينده با مشکالت کمبود مواد غذايی مواجه شوند سريالنکايی ممکن است مسقيما در ماه

ھا قبل دچار بحران اقتصادی ناشی از کمبود ارز است که به کمبود مايحتاج ضروری ھمچون سوخت،  النکا از ھفتهسري

 .غذا و دارو منجر شده است

  

 صادرات نفت ونزوئال به اروپا از سر گرفته شد

بار در دو سال اخير  بود، به اروپا برای نخستين امريکاھای  نخستين صادرات نفت خام ونزوئال که پيشتر تحت تحريم 

 .آغاز شده است

، (Refinitiv Eikon) "رفينيتيو ايکون"ھا  ھای تارنمای رديابی کشتی  بر اساس داده به گزارش نشريه ال اکونوميستا،

 (Eni) "ِانی"ای نفت از ونزوئال برای نخستين بار در دو سال اخير توسط شرکت ايتاليايی   ھزار بشکه۶۵٠اين محموله 

 .شود صادر میبه اروپا 

ھايی به شرکت انی ايتاليا و رپسول اسپانيا اجازه داد تا خريد نفت   در ماه می با ارسال نامهامريکاوزارت امور خارجه 

 بدھی و سود سھام اين کشور عضو اوپک از سر دالرخام از ونزوئال را به عنوان راھکاری برای پرداخت ميلياردھا 

 .بگيرند

 که توسط شرکت انی اجاره شده است نيز به سمت ونزوئال "پانتاناسا" شده، نفتکش دوم به نام ھای ارائه بر اساس داده

 .رود دو ميليون بشکه نفت خام رقيق شده نيز توسط اين نفتکش به اروپا منتقل شود در حرکت بوده و انتظار می
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ِبه انی تحويل داده  (PDVSA) نزوئالرود اين محموله دوم تا اواخر ماه جاری ميالدی توسط شرکت دولتی و انتظار می
ھای  شود و بر اساس اسناد ارائه شده، بخشی از اين محموله به شرکت رپسول اسپانيا فروخته شده و به پااليشگاه

 .ِکارتاخنا و بيلبائو تحويل داده خواھد شد

 .تی در بندر آموا دريافت کندکش پانتاناسا با پرچم مالت قرار است نفت ونزوئال را از طريق انتقال کشتی به کش نفت

 . ماه گذشته رسيد١٩ترين ميزان در  صادرات نفت ونزوئال در ماه مه به پايين

رسيد،   ھزار بشکه می٧٠٠ ميالدی به توليد روزانه سه ميليون و ١٩٧٠اوج توليدات صنعت نفت اين کشور که در سال 

 برای قطع کامل صادرات نفت اين کشور با امريکادامات تحت تاثير اق)  مرداد-تير (٢٠٢٠ھمچنين در ماه ژوئيه سال 

؛ زمانی که جمعيت ونزوئال، يک دھم جمعيت ) ھزار بشکه در روز٣٣٩( ميالدی برابری کرد ١٩٣۴حجم توليدی سال 

 .فعلی بود

عالم ھا عليه ونزوئال را ا ، لغو بخشی از تحريم) ارديبھشت٢٧( می ١٧ در امريکاجمھوری   رئيس"جو بايدن"دولت 

 .ھای خود در ونزوئال را از سر بگيرند  و اروپا اجازه داد مذاکرات و فعاليتامريکاھای نفتی  کرد و به شرکت

 .با اين حال، دولت ونزوئال خواستار لغو ھمه اقدامات قھری يکجانبه اعمال شده توسط واشنگتن عليه کاراکاس است

  

  غذا خواھد بودسال آينده سخت ترين سال برای بازار جھانی: روسيه

از نظر شرايط : معاون نخست وزير روسيه با بيان اينکه ھنوز برای صحبت در مورد کاھش قيمت ھا زود است، گفت

 . سخت ترين سال برای بازار جھانی غذا خواھد بود٢٠٢٣بازار جھانی مواد غذايی، سال 

 سخت ترين سال برای بازار جھانی ٢٠٢٣سال : به گزارش خبرگزاری روسی تاس، ويکتوريا آبرامچنکو تصريح کرد

 .مواد غذايی خواھد بود و ھنوز خيلی زود است که در مورد کاھش قيمت ھا صحبت کنيم

تھديد :  روسيه در حاشيه اجالس اقتصادی سنت پترزبورگ خاطرنشان کرد"آر بی سی"وی در مصاحبه با تلويزيون 

. وضعيت فقط بدتر خواھد شد.  غذا يک واقعيت عينی استقحطی جھانی ناشی از عدم دسترسی اقتصادی و فيزيکی به

 .اين شرايط، ھمه طرف ھا را در بازار تحت تاثير قرار خواھد داد اما در فقيرترين کشورھا بسيار شديد خواھد بود

 اين نمی تواند) فائو(اين مقام روس با بيان اينکه ھيچ کس به جز سازمان ملل و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

 .حل اين مشکل نيازمند واکنش فوری جامعه بين الملل است: مشکل را حل کند، گفت

بايد از تاثيرگذاری مسائل سياسی بر کل زنجيره تامين مواد غذايی جلوگيری شود، به ويژه زمانی که : آبرامچنکو گفت

 . تحت تاثير قرار می دھداين مداخله نابخردانه سياسی منجر به عواقب فاجعه باری می شود که کل جھان را

: معاون نخست وزير روسيه درباره تبعات تحريم کود و ديگر محصوالت روسی بر کشاورزی جھان ھشدار داد و گفت

برخی کشورھا نتوانستند کود مورد نياز برای کشاورزان خود را تھيه کنند که اين موضوع می تواند فرايند کاشت 

 .توليد محصوالت کشاورزی را کاھش دھدمحصول در اين مناطق را مختل کند و 

بعيد است که اين تحوالت بر روسيه تأثير : آبرامچنکو در عين حال، تحريم ھا را بر روسيه تاثيرگذار ندانست و افزود

 .ًبگذارد، زيرا اين کشور قبال بر روش ھای مھار تورم در بازار داخلی تسلط يافته است

صلی غالت، کود، نھاده ھای دامی و دانه ھای روغنی جھان ھستند و بسته شدن روسيه و اوکراين از تامين کنندگان ا

بنادر اوکراين در کنار تحريم ھای غرب عليه روسيه بعد از شروع عمليات ويژه روسيه، مانع دسترسی کشورھای فقير 

 .به اين محصوالت شده است
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 پايان ھمکاری ھسته ای روسيه و اروپا

ای اروپا در کليه موسسات مستقر در روسيه و بالروس به حالت تعليق  ھای ھسته پژوھشمشارکت دانشمندان سازمان 

 .درآمد

ای  ھای ھسته اين گزارش می افزايد سازمان پژوھش. اروپا ھمکاری ھسته ای خود با روسيه و بالروس را قطع می کند 

ای  ھای ھسته اين به ھمه ھمکاری، روز جمعه اعالم کرد به علت تجاوز روسيه به خاک اوکر(CERN) اروپا، سرن

اين سازمان که آزمايشگاه معتبر علمی اروپا در زمينه ھسته ای به شمار می . دھد خود با روسيه و بالروس پايان می

 پايان ٢٠٢۴ھای ھمکاری با روسيه و بالروس پس از انقضای آنھا در سال  آيد، تصريح کرد بدين منظور ھمه قرارداد

ھای ھمکاری بين  ای اروپا روز پنجشنبه اعالم کرد که قصد دارد به توافقنامه ھای ھسته مان پژوھششورای ساز. يابد می

 خاتمه دھد و در عين حال آماده ٢٠٢۴المللی با فدراسيون روسيه و جمھوری بالروس در تاريخ انقضای آنھا در سال 

 .ھای جديد با توجه به تحوالت اوکراين است تصميم گيری

اوضاع و شرايط : ای مطبوعاتی اضافه کرد دھنده ذرات در ژنو است، در بيانيه ه ميزبان بزرگترين شتاباين سازمان ک

فابيوال . را به دقت رصد خواھد کرد و شورا آماده اتخاذ ھر تصميم جديد با توجه به تحوالت اوضاع در اوکراين است

تصميم سرن، محکوميت : رگزاری فرانسه گفت با خبصحبتای اروپا در  ھای ھسته جيانوتی، رئيس سازمان پژوھش

کند، اما ھمچنان در صورتی که اوضاع و شرايط در آينده  قاطعانه تھاجم روسيه به اوکراين با کمک بالروس را تاييد می

سرن در بيانيه خود خاطر نشان کرده است . گذارد ھا را برای ادامه ھمکاری علمی با اين دو کشور باز می تغيير کند، در

ھا و مردمان در جھت دستيابی صلح آميز به علم ايجاد  ه اين سازمان در پی جنگ جھانی دوم برای گردھم آوردن ملتک

 .ھا است اين نھاد تاکيد کرد تجاوز يک کشور به کشور ديگر در تضاد با اين ارزش. شد

ھای علمی موسسات مستقر در  ھای عضو سرن ھمچنين مشارکت دانشمندان و پژوھشگران اين نھاد در کليه کميته کشور

ھايی نيز که  ھا و رويداد ھمه نشست. فدراسيون روسيه و جمھوری بالروس و بالعکس را به حالت تعليق درآورده اند

. قرار بود به طور مشترک توسط سرن و موسسات مستقر در روسيه و بالروس برگزار شوند، تعليق يا لغو شده اند

کشد و عموما به طور خودکار برای  کند معموال پنج سال طول می ھا امضا می  کشورھای ھمکاری که سرن با قرارداد

 و قرارداد با روسيه در دسامبر ھمان سال به پايان ٢٠٢۴ جونقرارداد با بالروس در . شود مدت مشابه تمديد می

 .رسد می

  

 


