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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 ٢٤
 

 ١٢٠  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢٤تاساعت (

  

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

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

  

  کنند اعضای بريکس ارز بين المللی خود را ايجاد می: پوتين

  .ھای روسيه به روی کشورھای عضو گروه بريکس باز است رئيس جمھور روسيه اعالم کرد سيستم مالی بانک

ميان کشورھای عضو بريکس بايد افزايش به گزارش شبکه سی ان بی سی، رئيس جمھور روسيه اعالم کرد روابط 

  .يابد

  . خواستار تقويت روابط ميان کشورھای عضو بريکس، بلوک پنج کشوره شامل چين و ھند شد"والديمير پوتين"

ھای بين المللی را محکوم کرد و آنھا  رئيس جمھورروسيه ضمن انتقاد از رويکرد تحريمی غرب عليه مسکو، اين تحريم

  .سياسی خواندرا دارای انگيزه 
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پوتين ھمچنين يادآور شد اقتصاد کشورھای عضو بريکس درصدد ايجاد يک ارز ذخيره بين المللی با استفاده از سبد 

رسانی مالی روسيه به روی ارتباط با  آن گونه که در اظھارات پوتين آمده است سيستم پيام. ارزھای خود ھستند

  .ن سيستم پرداخت روسيه نيز رو به گسترش استھمچني. ھای کشورھای عضو بريکس باز است بانک

 بانک بزرگ اين کشور به شبکه سوئيفت قطع ٣بنا به جزئيات بسته ششم تحريمی اتحاديه اروپا عليه روسيه دسترسی 

  .شده است

سران کشورھای برزيل، روسيه، ھند، چين و آفريقای جنوبی امروز پنجشنبه به منظور حضور در چھاردھمين نشست 

  .ه گروه بريکس گرد ھم می آيندساالن

 

  روسيه ھيچ غالتی را از اوکراين سرقت نکرده است: کرملين

  .سخنگوی کرملين ادعاھای کی يف در خصوص سرقت غالت از اوکراين، که از سوی ترکيه ھم تکرار شد، را رد کرد

اوکراين پاسخ داد و آن را به گزارش فايننشال پست، سخنگوی کرملين به ادعاھای ترکيه در خصوص سرقت غالت از 

  .تکذيب کرد

ای   امروز پنج شنبه در واکنش به طرح ادعای سرقت غالت از سوی ترکيه، گفت روسيه ھيچ غله"ديميتری پسکوف"

  از اوکراين را دزدی نکرده است

بر اينکه  وزير خارجه ترکيه مبنی "مولود چاووش اوغلو"سخنگوی کرملين در پاسخ به سوالی درباره اظھارات اخير 

روسيه ھيچ . اين را بايد از وزارت خارجه پيگير باشيد: آنکارا در مورد ادعای غالت مسروقه تحقيق خواھد کرد، گفت

  .ندزديده است) از اوکراين(ای را  غله

 مدعی شد خريداران ترک از جمله کسانی ھستند که غالتی را که روسيه از اوکراين جونسفير کی يف در آنکارا اوايل 

 و دستگيری افراد ئیديپلمات اوکراينی افزود که او از ترکيه خواسته است برای شناسا. ديده، را دريافت کردنددز

  . اقدام کندئیھای ادعا  محمولهمسؤول

دھد چنين  کند و اجازه نمی دولت ترکيه به تازگی اعالم کرده است که اتھامات مطرح شده از سوی کی يف را بررسی می

  .کشور شودغالتی وارد اين 

 برای حل بحران غذا ناشی جنگ در "ديپلماسی خط قرمز"ھای ديپلماتيک ترکيه موسوم به  اين در حاليست که تالش

  .رود طور مطلوبی پيش می ھای حامل غالت از بنادر اين کشور به کشور اوکراين و خروج کشتی

 

   کردند ساعت نابود٢٤گرای اوکراينی را در   ملی٦٥٠نيروھای روسيه بيش از 

 ملی گرای ٦٥٠ًی و توپخانه ای نيروھای روسيه در شب گذشته ظاھرا باعث کشته شدن بيش از راکت، ئیحمالت ھوا

به گزارش ريانووستی، وزارت دفاع روسيه .  تانک و ساير تجھيزات نظامی شده است١٧اوکراينی و انھدام ) نازی(

 .روز پنجشنبه اعالم کرد

 

   امريکا را تائيد کردمارچکتی ھاياوکراين ورود پرتابگرھای را

 به امريکاھای نظامی   به عنوان بخشی از کمکمارچاندازھای چندگانه ھاي راکتوزارت دفاع اوکراين اعالم کرد که 

 خود برای امريکائیتر از لويد آستين ھمتای ئي در توامريکاالکسی رزنيکوف، وزير دفاع . اند کيف وارد اوکراين شده

  :او اضافه کرد. نه ای تشکر کردسيستم ھای توپخا
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 ".و آخرين تابستان برای برخی از آنھا. تابستان برای اشغالگران روس گرم خواھد بود"

 

  روسيه با دقت تمام حوادثی را که در آن سالح ھای غربی توسط اوکراين استفاده می شود، ثبت می کند: پسکوف

اين را سخنگوی مطبوعاتی ديميتری . ط غرب را مستند می کندمسکو به دقت استفاده کيف از تسليحات ارائه شده توس

ھای اوکراين به  وی با اشاره به تضمين. پسکوف رئيس جمھور روسيه روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اعالم کرد

  :کشورھای غربی مبنی بر عدم استفاده از تسليحات آنھا در حمالت به خاک روسيه، گفت

اگر ھر يک از اين سالح ھا به مواضع .  به استفاده از اين سالح ھا را ثبت می کنيمما با دقت تمام حوادث مربوط

  ".پيشروی راه پيدا کند و توسط نيروھای ما منھدم نشود، نحوه استفاده از آنھا را پيگيری خواھيم کرد

 

  سفير جمھوری خلق لوھانسک از محاصره شھرھای گورسکويه و زولوتويه خبر می دھد

واحدھای نظامی جمھوری خلق : نيک سفير جمھوری خلق لوگانسک در روسيه به ريانووستی گفتروديون ميروش

به گفته وی، اين شھرک ھا در ھشت سال گذشته . لوگانسک شھرھای گورسکويه و زولوتويه را محاصره کرده اند

  .پايگاھی برای گلوله باران ارتش اوکراين در جمھوری بوده است

 از ستيزه جويان اوکراينی محاصره شده دريافت شده است که برخی از آنھا آماده ئیسيگنال ھاًميروشنيک گفت که قبال 

 پرسنل نظامی اوکراينی در اين دو شھر ٢٠٠٠ تا ١۵٠٠به گفته وی، بين . ھستند سالح ھای خود را زمين بگذارند

  .حضور دارند

 

   تراژدی اوکراين را مقصر می دانند٧رھبران گروه : سناتور روس

اين نظر روز . منجر به فاجعه در اوکراين شد (G7) يتی و خودخواھی ژئوپليتيکی رھبران گروه ھفتمسؤولی ب

اين سناتور در کانال تلگرامی خود . پنجشنبه توسط کنستانتين کوساچف، معاون رئيس شورای فدراسيون روسيه بيان شد

  :نوشت

يتی مسؤولم بی ئي فاجعه اوکراين ھستند يا بھتر است بگو مستقيممسؤول ٧سران کشورھا و دولت ھای کشورھای گروه "

  ."و خودخواھی ژئوپليتيکی آنھا

 جون ٢٨-٢۶ در ٧ که در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت که رھبران گروه امريکائیوی در مورد بيانيه يک مقام ارشد 

راحت باشد و نه بر زور، تجاوز می خواھند ديدگاھی از صلح را ترويج کنند که مبتنی بر اصول آزادی و ص" الماندر 

  :گفت. "و حوزه ھای نفوذ

ديدگاه صلح مبتنی بر اصول آزادی و گشاده "اگر رھبران کيف که پس از مايدان به قدرت رسيدند، در کشور خود "

و باقی می ماند .  را ترويج می کردند، صلح در اوکراين برقرار می شد" و نه بر اجبار، تجاوز و حوزه ھای نفوذئیرو

  .خود اوکراين به غرب و شرق تقسيم نمی شد

 

 زند ھای ضد روسيه به امريکا آسيب می بايدن اعتراف کرد که تحريم

 و اروپا می دانند که اعمال تحريم ھا عليه روسيه به دليل حوادث اوکراين نمی تواند بدون عواقب برای بازار امريکا

اظھار ) در ابتدا(او . سخنرانی ويژه خطاب به ملت اين را گفت در يک امريکاجمھور  جو بايدن، رئيس. انرژی باشد

 :داشت
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ما عرضه نفت به اياالت متحده را متوقف کرديم و شرکای . روسيه يکی از بزرگترين توليدکنندگان نفت در جھان است

  .شويمما در اروپا نيز ھمين کار را کردند زيرا می دانستند که ما بايد با قيمت ھای باالتر گاز روبرو 

بايدن ھمچنين اذعان کرد که قيمت گاز در اياالت متحده از زمان آغاز عمليات ويژه روسيه در اوکراين به طور متوسط 

 . و حتی در ساير کشورھا بيشتر شده استدالر ٢

 

 ھا کنترول دو شھر ديگر در شرق اوکراين را به دست گرفتند روس

 . دو شھر ديگر در شرق اوکراين را به دست گرفتندکنترولھای خود  نيروھای روسيه در ادامه پيشروی 

 و "ليسيچانسک"به گزارش ايرنا ازالجزيره، ستاد کل ارتش اوکراين اعالم کرد، نيروھای روسيه دو شھر در جنوب 

 . خود درآوردندکنترول در شرق اين کشور را به "سورودوينسک"

 تنھا مسير پشتيبانی نيروھای کنترول که نيروھای روسی  طلب لوگانسک اعالم کردندئیساعتی پيش، مقامات جدا

 .اوکراينی در شھر ليسيچانسک را به دست گرفتند

 کيلومتری جنوب ۵ سازمان اطالعات نظامی انگليس اعالم کرده بود که نيروھای روسی تا – پنجشنبه –صبح امروز 

 .دونباس پيشروی کرده اند

 حالی که روسيه تمرکز خود را بر منطقه دونباس در شرق روسيه معطوف در: امروز، تارنمای خبری ھيل گزارش داد

داشته و اوکراين با اين بحث مواجه بوده که برای صلح بخش ھای از قلمرو خود را واگذار کند، خواستار دريافت 

 .تسليحات سنگين و مھمات بيشتری شده است

ی دولت بايدن، اين اقدام را برای عقب راندن قوای ی از سودالرمقامات اوکراينی با وجود اعالم کمک يک ميليار

  .روسيه از خاک اوکراين کافی نمی دانند

 

  و فنالند نداردسويدنای برای  نشست ناتو آورده: روسيه

 به ناتو در نشست آتی اين سويدنديپلمات ارشد روسيه در اتحاديه اروپا احتمال پيشرفت در برنامه پيوستن فنالند و 

 . از ذھن دانستائتالف را دور

به گزارش خبرگزاری تاس، نماينده دائم روسيه در اتحاديه اروپا معتقد است نشست آتی ناتو دستاوردی از جھت ھمواره 

 . به اين ائتالف نظامی در بر نخواھد داشتسويدنسازی الحاق فنالند و 

ل دستيابی به موفقيت در مورد  اعضای ناتو، اعالم کرد که احتماجون در خصوص نشست اواخر "والديمير چيزوف"

 . به ناتو در نشست آتی اين ائتالف بسيار اندک استسويدنالحاق فنالند و 

ًاکنون کامال آشکار و علنا تأ: نماينده روسيه در بروکسل گفت د شده است که شانس پيشرفت بر سر پيوستن فنالند و ئيً

 . به ناتو در نشست آتی اين ائتالف بسيار کم استسويدن

ژنرال .  روسيه عليه خود گفتئیش از اين فرمانده نيروھای مسلح فنالند از آمادگی کشورش برای مقابله با حمله ادعاپي

ای گفت که فنالند دھه ھاست برای حمله روسيه آماده شده و در صورت   روز چھارشنبه در مصاحبه"تيمو کيوينن"

 .ای مقاومت سختی از خود نشان خواھد داد وقوع چنين حمله

 ماه مه به اين سو به دستاويزی وقوع جنگ در ١٨ کيلومتر مرز مشترک با روسيه، از ٣٠٠فنالند با حدود ھزار و 

 .اوکراين، راھبرد چند دھه بی طرفی خود را کنار گذاشت و عضويت در ائتالف نظامی ناتو را علم کرده است
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 ھزار ١٠٠د رخ داده است که در نتيجه آن حدود  ميالدی دو بار درگيری نظامی ميان روسيه و فنالن١٩۴٠در دھه 

 .فنالندی کشته شدند و فنالند يک دھم خاک خود را نيز از دست داد

 

 را به دست گرفتند Seversk-Lisichansk نيروھای جمھوری خلق لوگانسک کنترول جاده

داد که واحدھای روديون ميروشنيک سفير جمھوری خلق لوگانسک در روسيه در کانال تلگرامی خود گزارش 

 :او نوشت.  می کنندکنترولجمھوری خلق لوھانسک اکنون تنھا جاده ارتباطی بين شھرھای سورسک و ليسيچانسک را 

. را در دست گرفته اند Lisichansk به Seversk  تنھا جادهکنترولشبه نظاميان مردمی جمھوری خلق لوگانسک "

 ".وی اوکراينی در ليسيچانسک اکنون از دسترس خارج شده اند جنگج٧٠٠٠ تا ٥٠٠٠يک گروه اوکراينی متشکل از 

 

 ھا عليه روسيه خودداری کرد وزير خارجه مولداوی از حمايت کشورش از تحريم

. کيشيناو نمی تواند به طور کامل از تحريم ھای اتحاديه اروپا عليه روسيه به دليل ضعف اقتصاد مولداوی حمايت کند

  . اعالم کرد١ن نخست وزير و وزير امور خارجه در يک برنامه از تلويزيون مولداوی اين را نيکالی پوپسکو معاو

اين ديپلمات خاطرنشان کرد که کشورش با اين وجود اقدامات محدودکننده خاصی را عليه مسکو در بخش ھای مالی و 

 :او اضافه کرد. بانکی اعمال کرد

 حل ھمه مسائل، اجازه نمی دھد در حال حاضر بسته بزرگی از  کشور ما برایئیدر عين حال، سطح پايداری و توانا"

 ".اقدامات محدودکننده اعمال کنيم

به . يسا گفته بود که مولداوی می خواھد وضعيت يک کشور بی طرف را حفظ کنداپريلپيش از اين، نخست وزير ناتاليا گ

 .ت داردگفته او، کيشيناو اقداماتی را انجام می دھد که با منابع کشور مطابق

 

  زلنسکی اوکراين را به نابودی کشيده است: سرھنگ سابق ارتش امريکا

ای اعالم کرد که سياست  ، مشاور سابق وزير دفاع اياالت متحده در مصاحبه"داگالس مک گريگور"سرھنگ بازنشسته 

عنوان يک کشور والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين به اين واقعيت منجر شده است که اين کشور ديگر به 

  .وجود نداشته باشد و اوکراين اکنون يک کشور فروپاشيده شده و شکست خورده است

نيروھای اوکراينی حتی با . ف نمی تواند در جنگ با روسيه برنده شوندئياين مقام نظامی سابق يادآور شد که مقامات ک

به ھمين دليل : مک گريگور گفت. ح روسيه نيستندحمايت اياالت متحده ھم ديگر قادر به مقاومت در برابر نيروھای مسل

  .شوند  برای حمايت از ارتش اوکراين، مرتکب اشتباه بزرگی میدالرساده، مقامات واشنگتن با اختصاص ميلياردھا 

ھای نظامی به اوکراين ادامه خواھد  چند روز قبل ينس استولتنبرگ، دبيرکل ناتو اعالم کرد که اين ائتالف به ارائه کمک

، اما با وجود ھزينه زياد، "ھا طول بکشد ممکن است سال"عالوه بر اين، او رد نکرد که درگيری بر سر اوکراين . داد

  .ف را متوقف کندئيپيمان آتالنتيک شمالی نبايد کمک خود به ک

به ارزش يک پيش از اين، جو بايدن، رھبر اياالت متحده به زلنسکی وعده داد که واشنگتن يک بسته کمک نظامی جديد 

ھای  کند که شامل قطعات توپخانه و دفاع ساحلی، و ھمچنين مھمات برای توپخانه و سيستم ف ارائه میئي به کدالرميليارد 

 .ی پيشرفته استراکت

 

  پيروزی روسيه در اوکراين برای ناتو بسيار گران تمام خواھد شد: استولتنبرگ
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م کرد که بھای پيامدھای پيروزی احتمالی روسيه در اوکراين برای ينس استولتنبرگ، دبيرکل ناتو روز چھارشنبه اعال

ف خواھد بود و به ھمين دليل بايد ھمچنان از اوکراين حمايت مالی و نظامی ئيناتو بيشتر از حمايت طوالنی مدت از ک

  .شود

به تمام اھداف  که اروپا در صورت دستيابی روسيه ئیبھا: وی طی يک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل يادآور شد

 شده خود در جنگ با اوکراين بايد بپردازد، بسيار بيشتر از قيمتی است که تا در حال حاضر برای حمايت از تعيين

  .کند اوکراين پرداخت می

بايد خود را برای کشيدن اين تسمه برای "دبيرکل ناتو ھمچنين ھشدار داد که کشورھای عضو پيمان آتالنتيک شمالی 

مھم نيست که چقدر طول بکشد، ما بايد تا : پيام سياسی من اين است":  وی در پايان گفت".نی آماده کنندمدت زمان طوال

  ".ف ادامه دھيمئيکشد، به حمايت اساسی خود از ک زمانی که برای برتری اوکراين به عنوان يک کشور مستقل طول می

ف می تواند به اوکراين اين فرصت را بدھد تا ئي کاستولتنبرگ پيش از اين نيز گفته بود که عرضه تسليحات مدرن به

ھای نظامی به اوکراين،  البته وی تاکيد کرد که ناتو با وجود ادامه کمک.  مناطق دونباس را دوباره به دست گيردکنترول

 .بخشی از درگيری نظامی کنونی با روسيه نيست

 

ھائی که توسط اياالت متحده و ترکيه به ارتش اوکراين رسانه ھا گزارش دادند که خلبانان اوکراينی از کارآمدی پھپاد

 .ارائه شده است، انتقاد کردند

 منتشر کرده است، به نقل از منابعی گفته است که خلبانان اوکراينی "فارين پاليسی"ات، گزارشی که مجله ئيدر جز

ترکيه عمال بی  "TP-2 Bayraktar" خطرناک است و "MQ-1C Grey Eagle" امريکائیمعتقدند استفاده از پھپاد 

  .فايده است

اين مجله به نقل از مقاماتی که نخواستند نامشان فاش شود، گفت که خلبانان خط مقدم و رئيس ستاد بر سر استفاده از 

ھواپيماھای بدون سرنشين اختالف نظر دارند، در حالی که مقامات اوکراينی و اياالت متحده به طور فزاينده ای نگران 

خلبانان ھمچنين ترديد .  پيشرفته روسيه می توانند عقاب خاکستری را سرنگون کنندئیه سيستم ھای دفاع ھواھستند ک

 . بياورند"دوام"دارند که پھپادھای اياالت متحده بتوانند بيش از يک يا دو ماموريت 

ران قيمتی در مورد ما به دليل استفاده از چنين پھپادھای گ": اين روزنامه به نقل از يکی از خلبانان اوکراينی نوشت"

 مقابله با پھپادھا را نداشته باشد ئیکه طرف مقابل توانا. اينجا افغانستان نيست.  حريف بسيار خطرناک استئیدفاع ھوا

 به درد مناطقی ميخورند که آن امريکاروسيه از توان دفاعی بسيار پرقدرت و مدرنی برخوردار است پھپادھای ترکيه و 

 "ً مقابله با آنھا را نداشته باشد برای اوکراين آنھا بی فايده و وسايلی کامال مزاحم ھستندیئکشور توانا

 روسيه، خلبانان اوکراينی استفاده از ئیاين مجله ھمچنين خاطرنشان می کند که به دليل تقويت نيروھای پدافند ھوا

ت ھای ويژه نادر مورد استفاده قرار می گيرند، محدود  شده اند و اکنون در عمليا"تقريبا بی فايده"پھپادھای ترکيه را که 

 .کرده اند

 اين کشور اعالم کرد که استفاده از پھپادھای ترکيه مايع تمسخر نيروھای روسيه می باشد ئی و نيروی ھوائیپدافند ھوا

 .زيرا برای آنھا ھدفی بسيار آسان بوده و مانند مگس آنھا را در آسمان آن را شکار ميکنند

 ريانووستی: منبع

 

  کشتی خارجی به دليل اقدامات طرف اوکراينی نمی توانند بندر را ترک کنند١٢: مقامات خرسون
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 کشتی خارجی در بندر خرسون وجود دارد ١٢: کريل استريموسوف معاون اداره نظامی و مدنی منطقه خرسون گفت

 . سياه شوندحيرۀبکه به دليل بسته شدن گذرگاه توسط ارتش اوکراين نمی توانند وارد 

کشتی ھای خارجی ھمچنان در بندر ھستند که بيشتر آنھا ترکيه ای ھستند و ھمچنين يک : استريموسوف توضيح داد

 .کشتی سوريه و يک کشتی با پرچم سيشل وجود دارد

در  Dnieper-Bug  سياه را از طريق دھانهبحيرۀبه گفته وی، کشتی ھا به دليل اقدامات ارتش اوکراين که خروجی به 

 .مين گذاری کردند، نتوانستند بندر را ترک کنند Mykolaiv در منطقه Ochakov نزديکی شھر

 منطقه خرسون و بخش آزوف در منطقه زاپوروژيه در جنوب کنترولدر جريان عمليات ويژه روسيه، نيروھای مسلح 

  .اوکراين را به دست گرفتند

 ريانووستی: منبع

 

  اياالت متحده پيشنھادھائی برای افزايش فشار بر روسيه ارائه می کنندمقامات: ٧نشست سران گروه 

 مقامات اياالت متحده تعدادی پيشنھاد ملموس برای افزايش فشار بر روسيه و حمايت از اوکراين در نشست گروه ھفت

(G7)  ايندگان عالی رتبه اين را يکی از نم.  برگزار می شود، ارائه خواھند کردالمان در جنوب جون ٢٨ تا ٢٦که در

 به نشست امريکای ويژه درباره سفر آتی جو بايدن رئيس جمھور تيلفون روز چھارشنبه در يک نشست امريکادولت 

 . و نشست سران ناتو در اسپانيا اعالم کردالمانسران کشورھای گروه ھفت در 

 

 ندغرب می خواھد ارتباط پرواز روسيه و ترکيه را مختل ک: وزارت خارجه روسيه

اين را يوری پيليپسون، مدير .  بين روسيه و ترکيه استئیھای کشورھای غربی جلوگيری از تردد ھوا ھدف تحريم

 :او توضيح داد.  وزارت خارجه روسيه در مصاحبه با خبرگزاری تاس اعالم کردئیبخش چھارم اروپا

 روسيه و ترکيه ئیاختالل در ترافيک ھواشما بايد به خاطر داشته باشيد که ھدف تحريم ھای غرب، از جمله، ايجاد "

بنابراين مقامات ذيربط ھر دو کشور سخت در تالش ھستند تا ھرگونه خطر و ناراحتی را برای گردشگران ما که . است

 " .به ترکيه سفر می کنند، از بين ببرند

 ضد روسيه را در پيش ھای آشکار المللی که چندين کشور سياست در شرايط کنونی بين: پيليپسون خاطرنشان کرد

شود، اھميت حفظ حقوق و منافع ھموطنان در ديپلماسی روزمره اھميت  ھا می گيرند و منجر به خصومت با روس می

 :او اضافه کرد. کار چندين برابر افزايش می يابد. دارد

ه مقاومت کرده و عليرغم فشارھای خارجی سخت، ھمکاران ترکيه ای در راستای منافع ملی خود با روسي: وی افزود"

به طور کلی، ما از تعھدات آنکارا برای ايجاد تمامی شرايط برای تعطيالت بدون . به ھمکاری خود ادامه می دھند

 ".ما اين موضوع را به عنوان يک اولويت زير نظر داريم. محدوديت و امن برای روس ھا در ترکيه راضی ھستيم

 

 به آتش کشيدارتش اوکراين سيلوی غالت را در روبشنويه 

پس از گلوله باران  LPR  ھزار تن در شھر روبشنويه٣٠به گزارش خبرنگار ريانووستی، يک انبار غله به ظرفيت 

  .نيروھای اوکراينی آتش گرفت

ھمانطور که از تصاوير مشخص .  از اين خبرگزاری نشان می دھد که سيلوھا توسط گلوله ھا تخريب شده اندئیويدئو

  . ارتش اوکراين استکنترول سمت ليسيچانسک شليک شده است که ھمچنان تحت است، گلوله ھا از



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

توده ھای عظيمی از محصوالت کشاورزی از بين رفته اند، دود سياه از محصوالت بلند می شود، دانه ھا تا حدی سياه 

  .زی شده اند و موجب آتش سو ًترکش ھا، احتماال از نارنجک ھا، در اطراف تأسيسات پراکنده شده. شده اند

اکنون . در ھمين حال، چندين نفر از مردم محلی برای جمع آوری غالت برای خانواده ھای خود به مجتمع سيلو می آيند

فقط چند مغازه در روبشنويه باز است و بسياری از مردم به سختی می توانند امرار معاش کنند زيرا حساب ھای آنھا در 

 .بانک ھای اوکراين مسدود شده است

 

 دھد روسيه به قوانين ابداعی امريکا تن نمی: الوروف

 با تامين سالح به اوکراين نمی تواند مسکو را از حق امريکاسرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه اعالم کرد 

 .ابراز نظر در امور بين الملل محروم کند و آن را به تبعيت از قوانين ابداعی واشنگتن وا دارد

 از امريکا با وی انجام داد و از او در مورد نيات ١به در مصاحبه ای که کانال تلويزيونی روسيه الوروف روز يکشن

ارسال محموله ھای مضاعف تسليحاتی به اوکراين سوال شد، يادآوری کرد که واشنگتن اين اھداف را برای مدت 

 .طوالنی اعالم کرده بود

 مدت ھا قبل اعالم کردند، اينکه روسيه بايد جايگاه خود را به ياد آنھا در حال دستيابی به چيزی ھستند که: وی افزود

 . تبعيت کندامريکا داشته باشد و روسيه بايد از قوانين ابداع شده ئیآورد، روسيه حق ندارد در امور بين الملل صدا

 .وزير امور خارجه روسيه در عين حال تاکيد کرد که آنھا به خوبی درک می کنند که موفق نخواھند شد

، امريکاپيشتر آناتولی آنتونوف سفير روسيه در اوکراين گفته بود که مسلح کردن دولت کی يف با تسليحات ساخت 

 جھان است که تبعات غيرقابل پيش بينی  نظامی مستقيم بين دو ابرقدرت ھسته ای بزرگئیمسيری منتھی به رويارو

 .شده ای دارد

 

  سال گذشته رسيد٧ارزش روبل مقابل دالر به باالترين ميزان در 

 از اليحه بودجه جديد، به ئیارزش روبل روسيه روز دوشنبه ھم زمان با ادامه نظارت دولت بر بازار سرمايه و رونما

 .ت ارزی مسکو رسيد در بازار معامالدالرباالترين سطح در برابر 

 در ۵۵.٧۵ درصدی به ١.٢با افزايش ) به وقت گرينويچ(به گزارش خبرگزاری رويترز؛ ارزش روبل در ميانه روز  

 . به اين سو به شمار می رود٢٠١۵ جوالی رسيد که باالترين جايگاه از اوايل دالربرابر 

 رسيد و به باالترين سطح در پنج سال ۵٨.۴٩ه  درصد افزايش ب٠.۶ارزش پول رايج روسيه در برابر يورو نيز با 

 .گذشته نزديک تر شد

باالرفتن ارزش روبل به درآمدھای باالی دولت روسيه از صادرات کاالھا و افت شديد واردات به ھمراه ممنوع شدن  

 .برداشت ارزھای پس انداز شده شھروندان در بانک ھا ارتباط داده می شود

 با توجه به فرارسيدن موعد پرداخت ماليات شرکت ھا و وادار شدن شرکت   ارزش روبلپيش بينی می شود که افزايش

 . خود به روبل، در روزھای آتی ادامه يابدئیی يا يورودالرھای صادرات محور به تبديل درآمدھای 

 

 مسکو از آغاز پخش تلويزيون روسيه در اوکراين خبر داد

ارش داد که تلويزيون اين کشور پخش برنامه ھای خود را از جنوب خبرگزاری فرانسه به نقل از ارتش روسيه گز

 .اوکراين آغاز کرده است
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ھای تلويزيونی در منطقه خرسون در جنوب اوکراين برای پخش برنامه  ارتش روسيه روز سه شنبه اعالم کرد که برج 

 .ھای تلويزيون روسيه بازتنظيم شدند

ھای مسلح روسيه ھفت برج تلويزيونی در منطقه خرسون را برای پخش نيرو: در بيانيه ارتش اين کشور آمده است

 .ھای تلويزيونی روسيه بازتنظيم کردند شبکه

 

  قرار دارد۵٠٠ –ارتش روسيه در مرحله استقرار دستگاه راکتی اس : پوتين

 به عنوان "اتسارم" راکتشنبه ضمن اعالم استفاده ارتش روسيه از  والديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه روز سه

 دفاع دستگاه گفت، ارتش در مرحله استقرار ٢٠٢٢ بالستيک قاره پيمای اين کشور در اواخر سال راکتجديدترين 

 .است) ی در روسيهراکت دفاع دستگاهترين  پيشرفته( ۵٠٠ –ی اسراکت

مايش موفقيت آميز آز: به گزارش اسپوتنيک، پوتين در نشستی با فارغ التحصيالن موسسات آموزش عالی نظامی گفت

 . بالستيک قاره پيمای سنگين سارمات انجام شده استراکت

 . در خدمت رزمی قرار گيردراکت برنامه ريزی شده است که پايان سال جاری اولين مجموعه از اين نوع  :وی افزود

ممکن است از  ھا طراحی شده و راکت که برای رھگيری ھواپيماھا و ۵٠٠ - ی اسراکت دستگاهپوتين ھمچنين گفت 

 ھای تسليحاتی پيشرفته،توان دستگاهوی تاکيد کرد که . ای نيز برخوردار باشد، در دنيا ھمتا ندارد قابليت ضدماھواره

 . خواھد کردتعيين را برای سال ھا و دھه ھای پيشرو بحریرزمی ارتش و نيروی 

ارمات برای تامين نياز ارتش  سراکت ۴۶ روسيه موسوم به روسکوسموس قصد دارد در مجموع ئیسازمان فضا

 .روسيه بسازد

 وزارت دفاع روسيه، سارمات از قابليت شليک به اھدافی با برد باال با استفاده از مسيرھای پروازی  براساس اعالم

 .ی موجود و مربوط به آينده غلبه کندراکتمختلف برخوردار بوده و تضمين شده است که بر ھر گونه سيستم دفاع 

 .انجام داد)  فروردين٣١ (اپريل ٢٠ سارمات را راکتاولين آزمايش ارتش روسيه 

 

 کند پراکنی می غرب در مورد علل بحران جھانی غذا دروغ: روسيه

روسيه روز چھارشنبه اعالم کرد غرب در مورد علل بحران جھانی غذا که به گفته مسکو تحريم ھای ضد روسی 

 .، دروغ پراکنی می کند و اتحاديه اروپا به آن دامن زده استامريکا

به گزارش خبرگزاری رويترز، عالوه بر مرگ و ويرانی ھای ناشی از حمله روسيه به اوکراين، اين درگيری و تالش 

غرب برای فلج کردن اقتصاد روسيه، قيمت غالت، روغن خوراکی، کود و انرژی را افزايش داده و به رشد جھانی 

 .لطمه زده است

خاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه به خبرنگاران گفت که از بيانيه ھای مکرر غرب در ھمين حال، ماريا زا

 . بحران جھانی غذاست، نااميد شده استمسؤولمبنی بر اينکه مسکو 

چگونه است که غرب می تواند ھمه اين تسليحات را به اوکراين . اتھاماتی از اين دست، کامال دروغ است: وی افزود

  داليلی ھيچ چيز را نمی توان از اوکراين خارج کرد؟برساند، اما به

 با جلوگيری ئی و اتحاديه اروپا که سالح در اختيار اوکراين قرار می دھند، روسيه را به دامن زدن به بحران غذاامريکا

 .از صادرات غالت از اوکراين را که حدود يک دھم صادرات جھانی گندم را تشکيل می دھد، متھم کرده اند
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ديمير زلنسکی رئيس جمھوری اوکراين چندی پيش ھشدار داد که ميليون ھا نفر ممکن است به دليل محاصره بنادر ولو

 . سياه اوکراين توسط روسيه، گرسنگی را تجربه کنندبحيرۀ

نده روسيه پس از اتحاديه اروپا بزرگترين صادرکن. اوکراين و روسيه دو توليدکننده مھم اقالم کشاورزی در جھان ھستند

 .گندم جھان است و اوکراين نيز بزرگترين صادرکننده دانه آفتابگردان در جھان به شمار می رود

زاخاروا در ادامه گفت که تحريم ھای غرب با ايجاد اختالل در سيستم ھای پرداخت، حمل و نقل و بيمه که مانع از 

 .اورزی را به لبه پرتگاه سوق داده است و کود از روسيه شده، بازارھای کشئیصادرات بخش زيادی از مواد غذا

براساس داده ھای سازمان ملل، اريتره، ارمنستان، مغولستان، جمھوری آذربايجان، گرجستان، سومالی، بالروس، 

 به روسيه ٢٠٢١ درصد از واردات گندم شان در سال ٧٠ترکيه، ماداگاسکار، لبنا، مصر و پاکستان برای بيش از 

 درصد از مايحتاج کود خود يا ۵٠ولستان، قزاقستان، مولداوی، صربستان، ھندوراس و غنا ھمچنين مغ. متکی بودند

 . از روسيه وارد کردند٢٠٢١بيش از اين رقم را در سال 

 

 المللی مبتنی بر سبد بريکس درحال بررسی است اندازی ارز ذخيره بين راه: پوتين

م کرد موضوع ايجاد يک ارز ذخيره بين المللی براساس والديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه روز چھارشنبه اعال

 .ارزھای کشورھای عضو بريکس در دست بررسی است

: به گزارش خبرگزاری تاس، پوتين طی سخنانی در مراسم استقبال از شرکت کنندگان مجمع تجاری بريکس،افزود

 .رسی قرار داردموضوع ايجاد ارز ذخيره بين المللی مبتنی بر ارزھای کشورھای ما درحال بر

 سريع در جھت ئیمحافل تجاری روسيه در ھماھنگی با جوامع تجاری بريکس در حال برداشتن گام ھا: وی افزود

 .توسعه زيرساخت ھای حمل و نقل، تنظيم مجدد مسيرھای لجستيکی و ايجاد زنجيره ھای توليد جديد ھستند

در ضمن تقويت پتانسيل ھای علمی، : نمی کند، ادامه داديرتغيرئيس جمھوری روسيه با تاکيد بر اينکه راھبرد روسيه 

اقتصادی و فنی خود، آماده ھمکاری با ھمه شرکای منصف براساس اصول رعايت منافع متقابل، برتری بی قيد و 

 . قانون بين الملل و برابری کشورھا و مردم ھستيم شرط

 

 پايان عصر جھان تک قطبی

 .يد جھان تک قطبی را فراموش کند باامريکا: سفير روسيه در ايران 

لوان جاگاريان سفير روسيه در ايران با تاکيد بر اينکه جھان تک قطبی پايان يافته است، در خصوص زمان اتمام 

برای مدتی طوالنی ما درباره اينکه اوکراين يک کشور بی طرف باشد : عمليات نظامی ويژه روسيه در اوکراين گفت

 و متحدانش به دنبال طرحی ھستند که از اوکراين امريکاما معتقديم .  را در اروپا برھم نزندصحبت کرديم تا توازن قوا

به ھمين خاطر ما مخالف عضويت . خواھند به منافع و امنيت روسيه آسيب وارد کنند آنھا می. ضد روسيه استفاده کنند

 به حق روسيه امريکا و ئیھای اروپا فانه کشوراما متاس. خواھيم اوکراين بی طرف باشد ما می. اوکراين در ناتو ھستيم

خواست با موضوع اوکراين توجه   میامريکا.  بودامريکامعتقدم که اين اقدامی تحريک آميز از طرف . بی تفاوت ھستند

 از امريکاتوانيد به تصاوير زمان عقب نشينی  می: وی افزود. جھانيان را از شکست شرم آور در افغانستان منحرف کند

خواستند عقب نشينی شرم آور خود را از افغانستان تکميل و بحران اوکراين را ايجاد و  ھا می آن. غانستان نگاه کنيداف

غيرنظامی سازی .  ھدف از عمليات ويژه نظامی خود در اوکراين داريم۵ما . توجھات را از اين شکست منحرف کنند

تعلق کريمه به . وھانسک و دونتسک به رسميت شناخته شوندھای ل خواھيم جمھوری ما می. يکی از اين اقدامات است
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 به عنوان يک ١٩۵۴اين منطقه در زمان شوروی در سال . روسيه که موضوعی تاريخی است به رسميت شناخته شود

اما در ھمه پرسی که فدراسيون روسيه انجام داد مردم منطقه خواھان الحاق به روسيه . ھديه به اوکراين داده شده بود

ھا در دونباس  مردم روسيه برای سال. ما مجبور شديم به خاطر دفاع از منافع مردم روسيه اين کار را انجام دھيم. دندش

 .با ھم زندگی کرده اند

ھا به دنبال دريافت دستورات خود از  آن.  استامريکااوکراين تحت فشار غرب و نفوذ : سفير روسيه در تھران گفت

ما شاھد يک رھبر منطقی در اروپا نيستيم و نظاره گر .  قرار دارندامريکاا ھم تحت فشار ھ ئیاروپا. واشنگتن ھستند

شعار . خواھند که ايران و روسيه مستقل باشند ھا نمی امريکائی:جاگاريان ادامه داد. ضعف رھبری در اروپا ھستيم

ره دوستان خود ھم اين کار را انجام داده ھا اين است که اگر شما موافق من نباشيد پس مخالف من ھستيد و دربا امريکائی

ما شاھد يک سياست عمل : وی افزود. ھای خود به ديگران ھستند ھا به دنبال ديکته کردن درخواست امريکائی. اند

آنھا به .  و متحدانش استامريکاروسيه ضد سلطه طلبی .  برای منافع مردم آن ھستيمھنگریگرايانه از طرف دولت 

شود و درباره اھداف ما  اين تنھا به اوکراين مربوط نمی. ھان ھستند و ما در يک لحظه حساس ھستيمدنبال سلطه بر ج

اين وضعيت سبب . دھند ھا تنھا وعده می  نه تنھا به روسيه بلکه به ايران و چين و ديگر کشورئیھای اروپا کشور. است

ھای ايران، چين، ھند و آفريقا از   کشور.شده است که تمايل سياسی و اقتصادی ما به طرف شرق و جنوب باشد

پردازند و ما به   با افزايش تورم بھای اقدامات خود را میئیھای اروپا کشور. ھای غرب ضد ما حمايت نکرده اند تحريم

ھای خود و اشتباھات خود  م که روسيه و پوتين را به خاطر مشکالت خود سرزنش نکنيد، بلکه بايد دولتئيگو ھا می آن

. ھا داشته ايم ما روابط خوبی با آن:  و پيوستن آنھا به ناتو گفتسويدنجاگاريان در رابطه با فنالند و . زنش کنيدرا سر

ھا تصميم به ملحق  متاسفانه آن.  قابل تمجيد استسويدنھای بی طرفی ھستند و سياست بی طرفانه فنالند و  ھا کشور آن

ھای غربی  ديدی برای اين دو کشور نيستيم و بسياری از اقدامات کشورشدن به ناتو گرفته اند، در حاليکه ما ھيچ تھ

چين، روسيه و ايران . تواند يک جھان تک قطبی ايجاد کند  بايد فراموش کند که میامريکا: وی افزود. است تبليغاتی

اين يک . اد کرده ايمتوانند حداکثر مقاومت را داشته باشند، ما يک جھان چند قطبی ايج ھای دوست ھم ھستند و می کشور

 .واقعيت است و اين يک مسير غيرقابل بازگشت است و گزينه ديگری در پيش نيست

.  اتحاد بين روسيه و چين و ايران استامريکابه اعتقاد برژينسکی، بدترين سناريو برای : مجری شبکه تلويزيونی گفت

ھا در غرب آسيا اين اقدامات را انجام  آن.  بوديمھا در قزاقستان  بر روسيه و دخالت آنامريکاھای  ما شاھد فشاری

اجازه بدھيد . کنند در شرق آسيا از موضوع تايوان برای فشار برچين استفاده می. آورند دھند و بر ايران فشار می می

ه روابط خوب بين دو کشور ايران و روسي. ما در آغاز ھستيم. درباره روابط راھبردی بين روسيه و ايران صحبت کنيم

ما شاھد فصل . ھا و مقامات ارشد دو کشور در تالشند که به مسائل رسيدگی کنند ديپلمات. تواند کمک کننده باشد می

ھای ديگر به ويژه گسترش  رئيس جمھور ايران بر گسترش روابط با کشور. جديدی از روابط بين ايران و روسيه ھستيم

 بود دالر ميليارد ۴سال گذشته تبادالت تجاری ما . ف مشابھی داريمما اھدا. ھای شرقی تاکيد کرده است روابط با کشور

 از تبادالت مالی خود حذف کنيم و تالش نمائيم از دالرما بايد . ھای دو کشور رقم ناچيزی است ئیکه با توجه به توانا

 .ھای غيرقانونی مبارزه کنيم م و با تحريمئيھای ملی خود استفاده نما ارز

 

 کا و فرانسه به مذاکرات قره باغ آسيب جدی زدندامري: زاخارووا 
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 امريکائیطی روزھای اخير، مشارکت در روند مذاکرت صلح قره باغ، به موضوع جنگ لفظی ديپلمات ھای روسی و 

 و فرانسه برای منزوی ساختن روسيه در صحنه بين المللی، کار گروه امريکابدل شده است و ماريا زاخاروا گفت که 

 .خسارات جبران ناپذير وارد کردند"وقف کرده و به آن مينسک را مت

 را مبنی بر امريکائیبه گزارش پايگاه خبری ارمنی ماسيس پست، روسيه روز چھارشنبه تضمين ھای يک مقام ارشد 

 .اينکه واشنگتن می خواھد به ھمکاری با مسکو برای تسھيل حل مناقشه قره باغ ادامه دھد، رد کرد

 و فرانسه اين امريکا روز يک شنبه ادعاھای روسيه مبنی بر اينکه امريکايار وزير امور خارجه کارن دونفريد، دست

 .ھمکاری را پس از حمله روسيه به اوکراين متوقف کردند، تکذيب کرده بود

 خود "در چارچوب بسيار مھم"او گفت که گروه مينسک سازمان امنيت و ھمکاری اروپا به رھبری سه قدرت ميانجی 

 .ی ميانجيگری در توافق صلح ارمنستان و آذربايجان ھمچنان فعال استبرا

 ". و روسيه در ھمين قالب به کار خود ادامه خواھند دادامريکافرانسه، ": دونفريد به سرويس ارمنی راديو آر اف گفت

 اجازه بدھم در خواھم به خودم من می": در مقابل، ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه بيان کرد

فرد گروه مينسک  گری منحصربه ًاگر واشنگتن و پاريس واقعا قالب ميانجی. صداقت اظھارات کارن دونفريد شک کنم

 ".د شده است غفلت کنندئيکننده تأ دادند از دستوری که توسط ھمه کشورھای شرکت دانستند، به خود اجازه نمی را مھم می

تظاھر به . نه ای تکرار نشودمسؤواليچ تضمينی وجود ندارد که چنين اقدامات غيرھ": او به خبرنگاران در مسکو گفت

 ".واقعيت ھای جديد بايد در نظر گرفته شود. اينکه ھيچ اتفاقی نيفتاده بی فايده است

ھای آذربايجان و ارمنستان برای رفع انسداد  روسيه به حمايت از تالش: زاخارووا در جريان کنفرانس خود گفت

 .ونقل در قفقاز جنوبی ادامه خواھد داد طات اقتصادی و حملارتبا

روسيه، (ما از تشديد فعاليت ھای کارگروه سه جانبه به رياست مشترک معاونان نخست وزير سه کشور : وی گفت

 .برای تسھيل ارتباطات اقتصادی و حمل و نقل در اين منطقه استقبال می کنيم) آذربايجان و ارمنستان

طرفين " خرداد، نشست منظم اين گروه برگزار شد که طی آن ١٣ امور خارجه يادآور شد که روز سخنگوی وزارت

ھا در حاشيه صحبت خرداد، ٢٧ تا ٢۶ و طی روزھای "مواضع خود را در مورد تعدادی از موضوعات نزديکتر کردند

 .ادامه يافت(SPIEF) نشست بين المللی مجمع اقتصادی سن پترزبورگ

 " .طرف روسی به ياری رسانی تنگاتنگ و نزديک به اين روند ادامه خواھد داد":  کردزاخارووا تاکيد

 

 درخواست بايدن از کنگره برای تعليق ماليات بنزين و اعتراف به آثار تحريمھای ضدروسی

له با  از کنگره خواست تا يک تعليق سه ماھه ماليات بر بنزين را برای کمک به مقابامريکاجو بايدن رئيس جمھوری 

 مشکل گرانی ئیسابقه قيمت بنزين در اين کشور تصويب کند اما در عين حال اذعان کرد اين اقدام به تنھا افزايش بی

 .ھا اعتراف کرد کند و به آثار تحريمھای ضد روسی بر اين گرانی بنزين را حل نمی

ر خواست تا يک تعليق سه ماھه  روز چھارشنبه به وقت محلی از کنگره اين کشوامريکاجو بايدن رئيس جمھوری  

 در امريکائی بنزين و کاھش ھزينه ھای خانواده ھای  ھای بی سابقه ماليات بر بنزين را برای کمک به مقابله با قيمت

 .طول فصل تابستان امسال تصويب کند

 .ھا کمک کنيم  خانوادهن بياوريم و بهئيتوانيم قيمت بنزين را پا ما می: بايدن در سخنرانی خود در کاخ سفيد ادعا کرد

 را که اغلب باالتر از  ھای اين کشور خواست تا ماليات ھای ايالتی بر سوخت  ھمچنين از ايالتامريکارئيس جمھوری 

 .نرخ ھای دولت مرکزی است، به حالت تعليق درآورند
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 در روز پنجشنبه ايده امريکاوی ادامه داد که از شرکت ھای نفتی بزرگ خواھد خواست تا در ديدار با وزير انرژی 

 . احيای ظرفيت پااليشی را ارائه کنند  در مورد چگونگیئیھا

 . تورم پااليش کنندکنترولبايدن ھمچنين از شرکت ھای نفتی خواست تا نفت خام بيشتری را برای 

می کند، اما  مشکل گرانی بنزين را حل نئی در عين حال اعتراف کرد که تعليق مالياتی به تنھاامريکارئيس جمھوری 

 . ھا کاھش می دھدامريکائیمدعی شد که تا حل شدن اين موضوع، اين اقدام فشار را بر 

 به دليل عدم واکنش به کاھش اخير قيمت نفت و در امريکابايدن در ادامه از شرکت ھای مالک جايگاه ھای سوخت در 

 .نتيجه عدم کاھش قيمت بنزين انتقاد کرد

ھا در جايگاه ھای  کنند و قيمت ھا را اداره می  که پمپ بنزينئیھا يام من برای شرکتپ:  گفتامريکارئيس جمھوری 

.  که ما در شرايط خطرناکی زندگی می کنيم، ما با جنگ در اوکراين مواجه ھستيم  می کنند اين استتعيينسوخت را 

ياوريد تا منعکس کننده ھزينه واقعی ن بئيھزينه ای را که در پمپ بنزين دريافت می کنيد، پا. اين يک زمان عادی نيست

 .ھمين امروز اين کار را انجام دھيد. محصول باشد

 ٣.٨( دولت او می تواند قيمت ھر گالن ً که اخيرا آنھا را معرفی کرده،ئیبايدن ادعا کرد که با ترکيب ھمه سياست ھا

 .بنزين را کاھش دھد) ليتر

رئيس جمھوری روسيه را مقصر افزايش ھزينه سوخت و ھمچنين  که بارھا والديمير پوتين، امريکارئيس جمھوری 

 و اتحاديه اروپا امريکا افزايش قيمت بنزين، اعتراف کرد که تصميمات   دانسته است، درباره داليلامريکاتورم در 

 .برای اعمال تحريم ھا عليه روسيه، به ويژه ممنوعيت خريد نفت، در اين گرانی ھا نقش داشته است

 را قطع کرديم و امريکاما واردات نفت روسيه به . وسيه يکی از بزرگترين توليدکنندگان نفت در جھان استر: وی گفت

ما . شرکای ما در اروپا نيز اقدامات مشابھی انجام دادند، ما می دانستيم که شاھد افزايش قيمت بنزين خواھيم بود

 .رفت، اما اين کار اشتباه بود  به اين شکل باال نمیتوانستيم اقدامات پوتين را ناديده بگيريم و قيمت بنزين می

 ١٨تعليق ماليات دولت بر بنزين می تواند :  نيز روز چھارشنبه به وقت محلی گفتامريکاجنيفر گرانھولم وزير انرژی 

ھم  کند و اين عالوه بر اقداماتی است که ما ئیدر ھزينه ھای مصرف کنندگان صرفه جو)  ليتر٣.٨( گالن سنت در ھر

 .ھا انجام می دھيم امريکائیاکنون برای کمک به کاھش قيمت بنزين برای 

 به مدت شش ماه آزاد می کنيم، شرکای بين امريکاما روزانه يک ميليون بشکه نفت از ذخاير راھبردی : وی افزود

 .المللی را متحد کرده ايم و دسترسی به سوخت ھای طبيعی و زيستی را گسترش می دھيم

 ادامه داد تا زمانی که وابستگی زيادی به سوخت ھای فسيلی داشته باشيم، در صورت وقوع امريکاژی وزير انر 

 .ھای قيمتی خواھيم بود بحرانی ديگر دوباره شاھد اين شوک

ما به سختی در تالش برای ايجاد بستر يک اقتصاد انرژی پاک ھستيم تا انرژی ارزان و قابل اعتمادی : وی اضافه کرد

 . ھا فراھم کنيمامريکائی را برای

 خرداد ماه به خبرنگاران گفته بود تا پايان ھفته جاری در مورد توقف اخذ ٣٠ پيش از اين در امريکاجمھوری  رئيس

 .ماليات دولتی بر سوخت تصميم گيری خواھد کرد

ھای موجود به يک  س دادهاميدوارم تا آخر ھفته بر اسا. من درحال بررسی آن ھستم: بايدن در دالور به خبرنگاران گفت

 .گيری برسم تصميم

 بدست آورد که چرا نفت بيشتری پااليش امريکائیوی تصريح کرده بود بايد پاسخ بيشتری از شرکت ھای انرژی 

 .کنند نمی
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ھای بزرگ نفتی  ای به شرکت کند، در نامه ھای مختلف از جمله انرژی دست و پنجه نرم می بايدن در حاليکه با بحران

ھا خواسته است توليد بنزين، گازوئيل و ساير محصوالت پااليشی را افزايش دھند تا بتواند با روند  ، از آنکشور

 .افزايشی قيمت سوخت مقابله کند

سابقه برای پااليش نفت به بنزين و  ھای نفتی گفت که کسب سود باالی بی  اين شرکتئی خود به مديران اجرا وی در نامه

ھای ناشی  ھا خواست با دولت او برای رسيدگی به افزايش قيمت  نيست و از شرکت"قابل قبول" گازوئيل در زمان جنگ

 .از تھاجم روسيه به اوکراين ھمکاری کنند

سابقه بنزين  ھای بی دھنده آخرين تالش بايدن برای رسيدگی به قيمت ، اين نامه نشانامريکاھای  بر اساس گزارش رسانه

رسيده و )  ليتر٣.٨( در ھر گالن دالر ۵طور ميانگين در سطح ملی به باالی  فته گذشته به است که در آخر ھامريکادر 

 . دامن زده استامريکابه تورم ھزينه سوخت بيشتر در 

 ميليون بشکه نفت از ۴۵   پيش از اين اعالم کرد که به عنوان بخشی از طرح پيشين دولت بايدنامريکاوزارت انرژی 

 .رساند به فروش میذخاير راھبردی نفت را 

 ٣٠ ماه اوت آغاز شده و تا ١۶اين وزارتخانه اعالم کرد که ارائه اين مقدار نفت فروخته شده از ذخاير راھبردی، از  

 .سپتامبر ادامه خواھد داشت

 درصد رسيده است و افزايش سرسام آور ٨.۶، تورم در ماه می در اين کشور به امريکابر اساس اعالم وزارت کار 

 . سال گذشته قرار دارد۴٠ ھا ھمچنان در باالترين سطح خود در قيمت

 حفظ کرده و بحران سياسی جو بايدن رئيس جمھوری امريکائیاين نرخ تورم، فشار ھزينه ھا را به خانوارھای 

 .دموکرات اين کشور را بدتر می کند

اعالم کرد که ھمچنان در باالترين سطح در  درصد ٨.٣را ) ماه گذشته ميالدی (اپريل، تورم در ماه امريکاوزارت کار  

 . درصد بود٨.۵   نيزمارچتورم در ماه .  گذشته است  سال۴٠

مشکالت در زنجيره تأمين، جنگ اوکراين و تقاضای بسيار از سوی مصرف کنندگان، قيمت کاالھا را ھمچنان در 

 . سال گذشته نگاه داشته است۴٠ در باالترين سطح خود در امريکا

 به طور متوسط امريکائی اطالعات انرژی نيز تخمين زده است که در تابستان امسال قبض برق خانوارھای سازمان

 . درصد افزايش خواھد يافت٣.٩

 

 


