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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 جوالی ٠٨
  

 ١٣۴  –  در اوکراينروسيه" ۀعمليات ويژ"اخبار گزيدۀ 

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تا ساعت (

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

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

  

 .پوتين رئيس جمھور روسيه پنجشنبه گفت که غرب به دنبال شکست مسکو در ميدان نبرد است

  .خواھد تا آخرين فرد اوکراينی با ما بجنگد ايم که غرب می ما بارھا شنيده. ھا سعی خود را بکنند بگذاريد آن

رسد ھمه وقايع به سوی  ، اما به نظر میاين يک امر غم انگيز برای مردم اوکراين است: رئيس جمھور روسيه ادامه داد

  .رود اين ھدف پيش می

پوتين گفت که کشورھای غربی اکنون به دنبال مقصر جلوه دادن روسيه برای ايجاد بحران غذای در حال ظھور در 

  .جھان ھستند

د و به اين دليل که گيری کرونا پديدار ش دانند که اين بحران در طول مبارزه با ھمه کارشناسان می: وی تاکيد کرد

يافته از موقعيت انحصاری خود در حوزه پولی سوء استفاده کردند و پول زيادی را در اين زمينه چاپ  کشورھای توسعه

  .نمودند
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رئيس جمھور روسيه در بخش ديگری از اظھارات خود اعالم کرد که جمعيت دونباس به مدت ھشت سال شاھد انزوا و 

  .اند نسل کشی بوده

 تاکيد کرد که روسيه تمام تالش خود را برای احيای کامل شرايط زندگی در جمھوری مردمی لوگانسک و برای پوتين

  .ھمه ساکنان اين منطقه انجام خواھد داد

سرگئی شويگو وزير دفاع روسيه پيش از اين اعالم کرد که تالش برای تضمين زندگی مسالمت آميز در قلمروھای 

  .ه در اوکراين ادامه خواھد يافت نظاميان روسيکنترولتحت 

پشتيبانی ھمه جانبه به عمل ) در جريان عمليات ويژه نظامی(نيروھای روسی از مردم شھرھای آزاد شده : شويگو افزود

  . روسيه ادامه خواھد داشتکنترولھا برای تضمين زندگی صلح آميز در قلمروھای تحت  آورند و تالش می

 اصلی برای نيروھای مسلح روسيه در حال حاضر، حفظ جان و سالمت نظاميان و ھای وی تاکيد کرد که اولويت

  .ھمچنين امنيت جمعيت غيرنظامی است

 

 اوکراين سفير ترکيه را احضار کرد

پس از خروج يک کشتی روسی حامل غالت از بندری در ترکيه، اوکراين سفير ترکيه در کی يف را به صورت 

 .اعتراضی احضار کرد

رويترز، وزارت امور خارجه اوکراين روز پنجشنبه اعالم کرد يک کشتی روسی حامل غالت اوکراينی به گزارش 

 . خواند"وضعيت غيرقابل قبول"اجازه خروج از بندر کاراسو ترکيه را يافته و چنين موضوعی را 

 .وزارت خارجه اوکراين در ھمين ارتباط از احضار سفير ترکيه ھم خبر داده است

متاسفيم ": ، سخنگوی وزارت خارجه اوکراين حساب کاربری خود در توئيتر نوشت"اولگ نيکولنکو"باط، در ھمين ارت

که کشتی روسی ژيبک ژولی که مملو از غالت دزديده شده اوکراينی بود، با وجود ارائه مدارک مجرمانه مرتبط به 

 ".مقامات ترکيه، اما اجازه خروج از بندر کاراسو ترکيه را پيدا کرد

خنگوی وزارت خارجه اوکراين ھمچنين افزوده است که سفير ترکيه در کيف به وزارت امور خارجه دعوت خواھد س

 .شد تا اين وضعيت غيرقابل قبول را روشن کند

گيرد که سفير اوکراين در ترکيه روز  خروج اين کشتی روسی از بندر کاراسو ترکيه چھار روز پس از آن صورت می

بر اساس اعالم اين خبرگزاری، سفير . ه گمرک ترکيه يک کشتی باری روسی را توقيف کرده استيکشنبه اعالم کرد ک

اوکراين در اين باره گفت که گمرک ترکيه يک کشتی باری روسی را توقيف کرده است که به ادعای وی حامل غالت 

 .اوکراين بوده است

 انتقال امن غالت اوکراين با ھمکاری ترکيه بوده و برای تا کنون مقامات روسيه چندين بار اعالم کرده اند که حاضر به

 .طی اين فرايند نيز از سوی مسکو ھيچ مشکلی وجود ندارد

ھای حامل غالت اوکراين را فراھم  روسيه نيز پيش تر اعالم کرده که حاضر است امنيت گذرگاھی برای عبور کشتی

 .کند

 .ا مين گذاری کرده استھا ر مسکو تأکيد دارد که اوکراين مسير عبور کشتی

گفتنی است که مولود چاووش اوغلو وزير خارجه ترکيه در ديدار با ليز تراس ادعا کرده بود غالتی را که اوکراين 

 .مدعی است از سوی روسيه به سرقت رفته است را آزمايش خواھد کرد
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  دلقک احمق رفت

  . قدرت واکنش نشان دادندسياستمداران روس به کناره گيری اجباری نخست وزير انگليس از

  .استعفای تحت فشار نخست وزير انگليس با واکنش سياستمداران روسی ھمراه شد

 را دلقک احمقی توصيف کردند که سرانجام مزد عادالنه ای "بوريس جانسون"به نوشته رويترز، سياستمداران روسی 

  .برای تجھيز تسليحاتی اوکراين در برابر روسيه دريافت کرد

او ما را :  سخنگوی کرملين، ساعاتی پيش از اعالم استعفای جانسون در داونينگ استريت گفت"ری پسکوفديميت"

  .دوست ندارد، ما ھم او را دوست نداريم

او يکی از . دلقک می رود:  رئيس مجلس سفلی روسيه نيز در واکنش به کناره گيری جانسون گفت"وياچسالو ولودين"

  .سران اروپايی بايد به نتيجه چنين سياستی بينديشند. عليه روسيه تا آخرين اوکراينی بودحاميان ايدئولوژی اصلی جنگ 

 سخنگوی وزارت خارجه روسيه نيز کناره گيری جانسون از قدرت را نشانه ای بر انحطاط غرب "ماريا زاخارووا"

  .ستدانست که به گفته وی در اثر بحران سياسی، ايدئولوژيک و اقتصادی رو به نابودی ا

روسيه را نمی توان . ديپلمات ارشد روس تاکيد کرد که نتيجه اخالقی اين اتفاق اينست که به دنبال نابودی روسيه نباشيد

  .نابود کرد

نخست وزير مستعفی انگليس يکی از سران کشورھای اروپايی بود که از ابتدای جنگ اوکراين اھتمام ويژه ای را 

د و با ارسال محموله ھای تسليحاتی پی در پی به اوکراين مانع سرد شدن صرف به اصطالح کمک به اين کشور کر

  .آتش جنگ در اين کشور شد

استعفاھای پی در پی وزرای کابينه . جانسون ساعاتی پيش استعفای خود از سمت نخست وزيری انگليس را اعالم کرد

در کابينه انگليس پس از آن به راه افتاد که موج استعفاھای . انگليس، جانسون را مجبور به کناره گيری از قدرت کرد

  .جانسون بدليل سوءاستفاده جنسی يکی از اعضا ارشد کابينه تحت فشار قرار گرفت

در اواسط ماه مه، يک نماينده . ھای جنسی مواجه شده است ھای اخير با يک رشته رسوايی حزب حاکم انگليس در ماه

 .داشت شدمجلس به ظن تجاوز به عنف به طور موقت باز

 

  با کالينينگراد را رد کرد" راھروھای سبز"ليتوانی ايجاد 

به .  را برای ترانزيت کاالھای روسيه به منطقه کالينينگراد نمی دھد"کريدورھای سبز"ويلنيوس امکان به اصطالح 

. شور اعالم کردگزارش ريانووستی، مشاور رئيس جمھور ليتوانی آستا اسکايسگيريته در راديو و تلويزيون ملی اين ک

  :او توضيح داد

 بايد حفظ کنترولعنصر .  بوده استکنترولسياست ليتوانی تاکنون ممنوعيت ترانزيت کاالھای تحريم شده و اعمال "

ی بر آنچه در کجا و چرا در قلمرو کنترولًشود و وقتی کسی علنا در مورد کريدورھای سبز صحبت می کند، نمی تواند 

  " . نداشته باشداو اتفاق می افتد وجود

مشاور رئيس جمھور تاکيد کرد که ديپلمات ھای ليتوانی در حال حاضر در حال گفتگو بر روی متن سند آينده برای 

  .توضيح ترانزيت با کميسيون اروپا ھستند

: ست، ويلنيوس ترانزيت کاالھای مشمول تحريم ھای اتحاديه اروپا به منطقه کالينينگراد را متوقف کرده اجون ١٨از 

 درصد ۵٠ در مجموع حدود –مصالح ساختمانی، فلزات، چوب، سيمان، کودھا، الکل، خاويار و ساير دسته ھای کاال 

 .از کل ترانزيت
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  .تبادل نظر کردند G20 سرگئی الوروف و وانگ يی در مورد عمليات نظامی ويژه روسيه در اوکراين در اجالس

 در اندونزی، وانگ ٢٠ستی در حاشيه نشست وزرای خارجه گروه سرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه در نش

به گزارش تاس، وزارت خارجه . يی، ھمتای چينی خود را در جريان روند عمليات نظامی روسيه در اوکراين قرار داد

  :روسيه روز پنجشنبه در بيانيه ای اعالم کرد

ه ھمتای چينی خود در مورد اجرای وظايف اصلی الوروف ب. توجه ويژه ای به وضعيت در اوکراين و اطراف آن شد"

عمليات نظامی ويژه نيروھای مسلح روسيه با ھدف حفاظت از غيرنظاميان در دونباس، غيرنظامی سازی و غيرنظامی 

وزيران ارزيابی ھای خود را از اقدامات کشورھای غربی در ارتباط با مناقشه اوکراين . سازی اوکراين توضيح داد

ھای يکجانبه غيرقانونی با دور زدن سازمان ملل تاکيد   ھر دو طرف بر غيرقابل قبول بودن اعمال تحريم.تبادل کردند

  " .کردند

در اين گفت وگوھا، دو ديپلمات ارشد از ھماھنگی نزديک بين دو کشور در تريبون ھای سازمان ملل از جمله در 

  :يه آمده استدر اين بيان. موضوع اصالح اين سازمان ابراز خرسندی کردند

وزيران تاکيد کردند که با وجود شرايط دشوار ژئوپليتيکی، روسيه و چين به گسترش ھمکاری ھای استراتژيک خود 

آنھا ھمچنين . ادامه می دھند و مواضع مشترک يا بسيار مشابھی در مورد اکثريت مطلق موضوعات مورد بحث دارند

 . خارجی تاييد کردندتمايل خود را برای تعميق بيشتر ھماھنگی سياست

 

  وزارت دفاع روسيه اعالم کرد؛جنگنده روسی، جزيره مار اوکراين را ھدف قرار داد

وزارت دفاع روسيه روز پنجشنبه اعالم کرد که يک ھواپيمای جنگی روسيه شبانه جزيره مار اوکراين را در دريای 

 کردند پرچم خود را بر فراز اين جزيره برافراشته اين در حاليست که نظاميان اوکراينی ادعا. سياه را ھدف قرار داد

  .اند

 سخنگوی وزارت دفاع روسيه در نشست خبری روزانه وزارت دفاع اعالم کرد که بخشی "ايگور کوناشنکوف"ژنرال 

  .از يگان نظامی اوکراينی در جزيره مار نابود شده اند

وز پنجشنبه ويدئويی در شبکه اجتماعی تلگرام  رئيس دفتر رئيس جمھور اوکراين ر"آندری يرماک"از سوی ديگر 

  .منتشر کرد که نشان می دھد سه سرباز اوکراينی، پرچم بزرگ اين کشور را در جزيره برافراشته اند

ای اعالم کرد که اين کشور به نشانه حسن نيت، نظاميان خود از جزيره مار  پيشتر وزارت دفاع روسيه در بيانيه

 ی سياه را خارج کرده استدر دريا (Snake) (اسنيک(

 

  اميدواريم افراد حرفه ای در انگليس به قدرت برسند: کرملين

به گزارش ايرنا ديميتری پسکوف، سخنگوی رياست جمھوری روسيه روز پنجشنبه در گفت و گو با خيرنگاران با بيان 

: امات روسيه باشد، تصريح کرداينکه کرملين معتقد است که بحران دولتی در بريتانيا نمی تواند اولويت اصلی مق

  ".جانسون عالقه ای به روسيه ندارد، ما نيز متقابال عالقه ای به او نداريم"

او اشاره کرد شايد جانسون . ًفردی که اصال حمايت عمومی نداشته باشد، نمی تواند حکومت را رھبری کند: وی گفت

  .يکی از آن سياستمداران باشد
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 "سياستمداران حرفه ای بيشتری که درک کنند مشکالت از طريق گفتگو حل شود"رد که اين سخنگو ابراز اميدواری ک

ھنگامی که از وی پرسيده شد که آيا استعفای جانسون مقدمه ای برای يک بحران سياسی جھانی . بايد به قدرت برسند

  .است، او پاسخی نداد

ليس را به يک وضعيت بحرانی کشانده که در نزديک کار انگ موجی از استعفا در کابينه بوريس جانسون، دولت محافظه

  .منابع خبری گزارش دادند که نخست وزير استعفا خواھد داد. سابقه است به يک قرن گذشته بی

وزيری  کار استعفا دھد و مقام نخست بوريس جانسون در ساعات گذشته تالش کرد تا صرفا از رھبری حزب محافظه

  .دھند که او ھمزمان از ھر دو سمت استعفا خواھد  میاما منابع خبری گزارش. حفظ کند

 

 ناتو در صورت جنگ با روسيه به پولند کمک نخواھد کرد: سياستمدار پولندی

متحدان ناتو در صورت اعزام داوطلبانه نيروھای ورشو به اوکراين و درگيری مستقيم نظامی با روسيه به کمک ورشو 

  .اشاره کرد Ukraina.ru  به پورتالپولندی، معاون سابق سجم اين را ماتئوش پيسکورسک. نخواھند آمد

ايده ورشو برای اعزام نيرو به قلمرو جمھوری شوروی سابق تحت عنوان يک ماموريت حافظ : وی خاطرنشان کرد

  . پشتيبانی نمی شودپولندصلح، حتی توسط نزديکترين متحدان 

ت که روسيه عمليات نظامی ويژه خود را در سراسر اوکراين اين سياستمدار يادآور شد که خطر برای ورشو اين اس

. ی، البته فقط به مناطق غربی اين کشور، به معنای درگيری آشکار با مسکو استپولندانجام می دھد و ورود نيروھای 

 :پيسکورسکی توضيح داد

ه پايان می يابد؟ منظورم شرکای ی ھا محافظت نمی کند، چنين درگيری چگونپولندبا توجه به اينکه ھيچ کس به ويژه از 

 وارد يک جنگ واقعی با پولند.  و نه ناتو درک می کنندپولندآنھا اين مشارکت را تنھا به عنوان ابتکار . ناتو است

بنابراين اگر اعزام گروھی به اوکراين بدون . روسيه، در خاک اوکراين و در نتيجه اقدامات نظامی خود خواھد شد

ی انجام شود و آنھا به تنھايی اين کار را انجام دھند، نمی توان انتظار پولنديی و انگليسی مقامات اامريکرضايت مقامات 

  . کمک کندپولندداشت کسی به ھيچ وجه به 

ی به اوکراين اعزام پولندوی افزود که معتقد است تنھا در صورتی که واشنگتن و لندن تصميمی اتخاذ کنند، نيروھای 

  .ستمدار در عين حال تاکيد کرد که نمی توان چنين تحولی را رد کرداين سيا. خواھند شد

 

   .بنای يادبود سيصدمين سالگرد اتحاد مجدد اوکراين با روسيه در نزديکی کيف تخريب شد: گزارش رسانه ھا

ن  را به مناسبت سيصدمي١٩٦١در منطقه کيف اوکراين دستور تخريب بنای يادبود سال  Pereyaslavl مقامات شھر

در کانال  Strana.ua اين مطلب را پورتال خبری اوکراينی. سالگرد اتحاد مجدد اوکراين با روسيه صادر کردند

  .رسانه ھای محلی نيز تصاويری از اين بنای تاريخی برچيده شده منتشر کردند. تلگرامی خود گزارش داده است

 بنای تاريخی مرتبط ٤٠مه ھای دولت برای تخريب حدود در ماه مه، شھردار پايتخت اوکراين، ويتالی کليچکو، از برنا

به گفته کليچکو، آنھا سپس به موزه توتاليتاريسم که پروژه آن در حال حاضر در دست توسعه است، . با روسيه خبر داد

  .تحويل داده می شود

 

 گمرک روسيه از گلوله باران مداوم پست ھای بازرسی توسط اوکراين خبر داد
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ًسی سرويس گمرک فدرال روسيه در مرز با اوکراين مرتبا توسط نيروھای مسلح اوکراين گلوله باران پست ھای بازر

  .روسالن داويدوف، معاون اول رئيس آژانس به ريانووستی گفت. می شود

 به گفته اين مقام، بيشتر حمالت توسط ھواپيماھای بدون سرنشين حامل مواد منفجره يا نارنجک انجام می شود و سپس

 :او توضيح داد. آنھا را بر روی ايست ھای بازرسی پرتاب می کنند

در ھمان .  از مرز عبور می کنند ضربه بزنند– پناھجويان اوکراينی –آنھا سعی می کنند در لحظه ای که غيرنظاميان 

  .زمان، اوکراين ما را به تخريب زيرساخت ھای گمرکی متھم می کند

 عيف نيروھای کيف در آرتموفسک اشاره می کندجمھوری خلق لوھانسک به روحيه ض

در بازرسی رھبری اوکراين از نيروھای مسلح اوکراين مستقر در آرتموفسک روحيه ضعيفی در ميان سربازان مشاھده 

او . روز پنجشنبه به تاس گفت (LPR) آندری ماروچکو، يک افسر در شبه نظاميان خلق جمھوری خلق لوھانسک. شد

  .س اطالعات دفاعی جمھوری اشاره کردبه داده ھای سروي

   .اين بازرسی ھمچنين کمبود سالح و تجھيزات را نشان داد

 

  برکناری خاخام اعظم يھوديان مسکو

  .خاخام اعظم يھوديان مسکو به دليل مخالفت با عمليات ويژه نظامی روسيه در اوکراين، برکنار شد

بنجامين " در سرتاسر روسيه، امروز "آژانس يھود"ليت پس از صدور حکم دادگستری روسيه مبنی بر توقف فعا

 .ھا بود، از سمت خود برکنار شد ، که خاخام اعظم مسکو و رئيس دادگاه خاخام"کنيسه کرال" خاخام "گلداشميت

ھای اخير بنجامين گلداشميت در مصاحبه با کانال انگليسی زبان ميشپاخا، عمليات نظامی ويژه فدراسيون  در روز

روسيه در حال بازگشت به دوران اتحاد جماھير شوروی و انزوای : ر اوکراين را محکوم و تاکيد کرده بودروسيه د

  .کامل است

اند و  از آغاز عمليات ويژه نظامی روسيه در اوکراين، بسياری از اعضای برجسته جامعه يھودی مسکو را ترک کرده

  .ه را ترک کردبنجامين گلداشميت نيز امروز پس از برکناری، خاک روسي

 .کردند  کار کرده و به پناھندگان اوکراينی کمک میپولندبر اساس برخی گزارش ھا، خانواده او به عنوان داوطلب در 

از ماه گذشته ميالدی بسياری از مقامات سياسی روسی خواستار برخورد دولت روسيه با اقدامات روس ستيزانه سران 

  .ھا و موسسات سياسی، فرھنگی و اجتماعی اسرائيل در خاک روسيه شده بودند سياسی و مذھبی يھودی و تعطيلی کنيسه

ستيز اين رژيم از آغاز جنگ روسيه و اوکراين تشديد شده و تداوم اين  حمايت رژيم اسراييل از اوکراين و اقدامات روس

  .اقدامات مسکو را به واکنش واداشته است

 

  دگاه بين المللی را اعالم کرددونتسک موافقت موقت سوريه برای شرکت در دا

سوريه موافقت اوليه خود را برای شرکت در دادگاه بين المللی عليه جنايتکاران جنگی در جمھوری خلق دونتسک اعالم 

ناتاليا نيکونورووا، وزير امور خارجه جمھوری خلق لوگانسک در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت که . کرده است

  :او توضيح داد. رکت خواھد کردجمھوری خلق لوگانسک نيز ش

اول و مھمتر از . در حال حاضر درک درستی وجود دارد که کدام کشورھا می توانند به شکلی در دادگاه شرکت کنند"

عالوه بر اين، نمايندگان نھادھای مربوطه فدراسيون روسيه در حال انجام . ھمه، جمھوری خلق لوگانسک برادر ما است
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در جريان سفر خود به سوريه، ما به رئيس جمھور بشار اسد پيشنھاد داديم که . وری ھا ھستندتحقيقات در قلمرو جمھ

  ".امکان مشارکت جمھوری عربی سوريه در دادگاه بين المللی را بررسی کند و موافقت موقت دريافت کرديم

او . دادگاه بين المللی استنيکونوروا در ادامه تصريح کرد که يکی از مھمترين وظايف اين وزارتخانه تھيه منشور 

 :افزود

مايلم اشاره کنم که اين دادگاه . ای از جمله محکوميت مجرمان بر اساس اين منشور انجام خواھد شد تمام اقدامات رويه"

 ".شود المللی تشکيل می بر اساس يک معاھده بين

 

  قديروف بازگشت جنگجويان چچنی را پس از آزادسازی لوھانسک اعالم کرد

 قديروف، رھبر چچن با فرماندھان و جنگجويان نيروھای ويژه احمت که پس از آزادی جمھوری خلق رمضان

  :وی در کانال تلگرامی خود نوشت. لوھانسک به چچن بازگشته اند، ديدار کرده است

ديمير من از طرف خودم و وال. روز چھارشنبه در فضايی شاد با فرماندھان و رزمندگان ممتاز کارکنان ديدار کردم

  ".پوتين، رئيس جمھور روسيه، صميمانه از سربازانمان که وظيفه خود را با افتخار انجام داده اند، تشکر کرده ام

بر اساس فرمان رئيس جمھور روسيه، قديروف مدال و نشان ھای فدراسيون روسيه و جمھوری چچن روسيه را به 

  :رھبر چچن افزود. چندين فرمانده و رزمنده اھدا کرد

آنھا به ھمه گمانه زنی ھا . روھای ويژه ما در جريان عمليات ھای نظامی ويژه به موفقيت ھای عظيمی دست يافته اندني

  .در مورد جدايی مردم چچن از ميھن باشکوه ما روسيه پايان داده اند

 

  غرب خود را برای جنگ در جبھه شرقی آماده کرده است: ستاد کل ارتش بالروس

يس اداره اصلی اطالعاتی ارتش و معاون رئيس ستاد کل نيروھای مسلح بالروس ھشدار داد که روسالن کاسيگين، رئ

  .شوند کشورھای غربی برای انجام عمليات نظامی در جھت گيری شرقی آماده می

، گواه بر توسعه سيستماتيک واشنگتن و پولندمجموعه تدارکات نظامی غرب، از جمله در خاک ": اين مقام نظامی گفت

بندی نيروھا برای استفاده احتمالی آنھا  وکسل به بھانه مھار تھديدات از جانب شرق، سازوکارھايی برای ايجاد گروهبر

 ".ترين زمان ممکن است در مناطق عملياتی مربوطه و ھمچنين اطمينان کامل از اقدامات آنھا در کوتاه

 در واقع مقدماتی برای انجام عمليات نظامی در جبھه اين اقدامات: رئيس ستاد کل نيروھای مسلح بعنوان جمع بندی گفت

  .شرقی اروپاست

پيش از اين، ينس استولتنبرگ، دبيرکل پيمان آتالنتيک شمالی، در يک کنفرانس مطبوعاتی در آستانه نشست سران اين 

 ھزار نفر ١٠٠يش از ھای نظامی خود در جناح شرقی را به ب ائتالف در مادريد، گفته بود که ناتو قصد دارد تعداد گروه

  .به گفته وی، در شرق اروپا قرار است انبارھای تسليحاتی مجھزی نيز ايجاد شود. افزايش دھد

 ستراتيژيک خوانده شد و در دکترين جديد "تھديد جدی برای صلح و امنيت"روسيه در نشست سران ناتو در مادريد يک 

عالوه بر اين گزارش شده که ائتالف در حال . ر نشده استناتو نيز، فدراسيون روسيه ديگر به عنوان يک شريک ذک

ھای جديد برای دفاع است که طبق آن تعدادی از واحدھای نظامی ناتو ھمواره در حالت آماده باش  آماده سازی طرح

 .گيرند قرار می

 

  روسيه ھيچ قصدی برای آغاز مذاکره با اياالت متحده ندارد
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 تاکيد کرد، تا زمانی که ھيچ ارسال عالمتی از سوی "ايزوستيا"گو با روزنامه يک مقام آگاه بلندپايه روس در گفت

 .واشنگتن مبنی بر عالقه به مذاکره ارسال نشده باشد، مسکو خود آغازگر گفتگو با اياالت متحده نخواھد بود

فدراسيون روسيه وجود ھيچ حرکتی به سمت گفتگو با ) ھا يیامريکا(از طرف آنھا : اين منبع که نامش فاش نشده، گفت

در مسکو اين درک وجود دارد که اولين کسی نباشيم که گفتگو را آغاز خواھيم کرد، ما در حال حاضر به . ندارد

، ھيچ مالقاتی با اياالت متحده يا ساير کشورھای G20 وضوح مواضع خود را اعالم کرده و در حاشيه نشست گروه

  .غربی برنامه ريزی نشده است

ن مقام، اگر واشنگتن پيشنھادی برای مذاکره ارائه دھد، سازماندھی اين نشست از لحاظ فنی در خاک کشور به گفته اي

 .ثالث يا با ميانجيگری سازمان ملل دشوار نخواھد بود، ولی طرف روسی مبتکر اين اقدام نخواھد بود

 

 اوکراين ممکن است از نقشه جھان ناپديد شود: مشاور سابق پنتاگون

اين را داگالس . ھای درگير در آينده نزديک به توافق نرسند، اوکراين ممکن است از نقشه جھان محو شوداگر طرف 

 بود، امريکا که مشاور وزير دفاع در زمان دونالد ترامپ، رئيس جمھور سابق امريکامک گرگور، سرھنگ بازنشسته 

 :يوز استراليا بيان کرد و گفتوی اين ديدگاه را روز چھارشنبه در مصاحبه با اسکای ن. اشاره کرد

من . اوکراين در حال حاضر يک کشور شکست خورده است، می تواند به طور کامل از روی نقشه جھان محو شود

من . استراليا بايد آن را بخواھد زيرا ھيچ کس در واشنگتن اين کار را نخواھد کرد. معتقدم که بايد آتش بس برقرار شود

. لندن می شنوم که حمايت فزاينده ای از ايده اصرار بر آتش بس و نوعی توافق وجود دارداز مردم برلين، پاريس و 

 ".چون ما نمی توانيم تا آخرين اوکراينی بجنگيم

 

 نيروھای اوکراينی روستای نکيسليتسی در منطقه بريانسک روسيه را گلوله باران کردند

به گفته . در منطقه بريانسک روسيه را گلوله باران کردندگفته می شود نيروھای اوکراينی روستای مرزی نکيس ليزی 

  .الکساندر بوگوماس، فرماندار منطقه، اين حمله کشته و يا مجروحين داشته است

خدمات . به گفته اين مقام، در اين حمله به زيرساخت ھای شھرداری يا ساختمان ھای مسکونی آسيبی وارد نشده است

  .عملياتی در محل فعال است

به گفته ديميتری . ش از اين، چندين منطقه روسيه در مرز اوکراين مرحله زرد تھديد تروريستی را گسترش دادندپي

 .پسکوف، سخنگوی کرملين، اين تصميم با وضعيت فعلی مطابقت دارد

 

 بايد تروريست ھای فراری از چچن در اوکراين را از بين ببريم: قديروف

از بين بردن : عدی خود را در عمليات ويژه روسيه در اوکراين اعالم کردرمضان قديروف، رھبر چچن، وظيفه ب

  .تروريست ھايی که زمانی از چچن گريخته بودند ضروری است

قديروف گفت که ھمه جنگجويان . آنھا اکنون در کيف ھستند. ما در جستجوی تروريست ھای فراری ھستيم:وی افزود

 :وی تاکيد کرد. منتظر لحظه ای ھستند که دستور مناسب صادر شودچچنی به شدت در حال آماده شدن ھستند و 

ما مدتھاست که به . برای ما، تسويه حساب با اين شياطينی که در جمھوری چچن شورش کردند يک مسئله اصولی است

 .دنبال آنھا بوده ايم

 سالح مخوف روسی که قاتل پھپادھا در اوکراين است
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 .دی پرداشت که قاتل پھپادھا در جنگ اوکراين استيک منبع نظامی روسی از سالح جدي

بر اساس اين گزارش، اين منبع نظامی روسی از عملکرد فوق العاده اين سالح سخن گفت و اينکه استفاده از آن بسيار 

 .آسان است

 .دھاستمنبع مذکور اعالم کرد که نام اين سالح استوبور است که سالح الکترومغناطيسی پيشرفته روسيه عليه پھپا

اين منبع گفت که سيستم ھای الکترومغناطيسی برای اولين در جريان جنگ اوکراين عليه پھپادھای اوکراينی مورد 

 .استفاده قرار داد

 .اين سالح از کارايی بااليی برخوردار است: منبع مذکور تاکيد کرد

سمت ھدف می گيريم و و به سادگی با سيستم نشانه گيری سالح استوبور را به : درباره سازوکار اين سالح ھم گفت

 .فشار بر روی يک دکمه عملکرد پھپاد مختل می شود و اين پھپاد مجبور به فرود در منطقه تعيين شده می شود

ًمنبع مذکور اشاره ای به اين نکرد که اين سالح دقيقا در کجا مورد استفاده قرار گرفته است اما به استفاده موفق در 

 .مقابله با پھپادھای اوکراينی اشاره کردغرب دونتسک برای 

 .گفتنی است که نيروھای اوکراينی در جنگ از پھپاد به ويژه پھپادھای بيرقدار ترکيه استفاده زيادی می کنند

 

  ايران، روسيه و چين در امريکای التينمانور

 سه جانبه مانوری التين امريکا کشور ايران، روسيه و چين در صدداند تا در ٣، "واشنگتن فری بيکن"به نقل از وبگاه 

 .نظامی را برگزار کنند

 "تک تيراندازی مرز" تلقی شده و با عنوان امريکا به نوعی نمايش قدرت به مانوربر اساس اعالم اين وبگاه، اين 

 .برگزار خواھد شد

اھد داشت و نظاميان ايران، روسيه و چين قصد دارند برای برگزاری آن  مذکور را ونزوئال بر عھده خومانورميزبانی 

 .ی التين و کارائيب شوندامريکاعازم 

 يکی از آشکارترين نشانه ھا تا به امروز از شکل گيری "تک تيراندازی مرز" مانور، "واشنگتن فری بيکن"به نوشته 

 .د به شمار می آيامريکای التين عليه امريکايک ائتالف در 

 در ونزوئال در آستانه مانورمسکو و متحدانش، ايران و چين با حضور در اين : گزارش مذکور در ادامه اضافه می کند

با عادی سازی تحرکات نظامی دشمنان اياالت متحده در دريای کارائيب، ما . نمايش قدرت بزرگی در ماه اگوست ھستند

 .شتی التين قرار خواھيم داامريکادر معرض خطر در 

 . شرکت کرده بود٢٠٢٢ مرکب کمربند امنيت دريايی مانوراين در حاليست که ايران پيشتر نيز در 

 مرکب امنيت مانور:  در اين خصوص گفته بود٢٠٢٢ مرکب کمربند امنيت دريايی مانورالدينی سخنگوی  امير تاج

 در منطقه "دنا"ومی جمھوری اسالمی ايران  با برگزاری رژه يگان ھای شرکت کننده از مقابل ناوشکن ب٢٠٢٢دريايی 

 .شمال اقيانوس ھند پايان يافت

 از نيروی دريايی ارتش جمھوری اسالمی ايران، نيروی ورماندر اين مراسم کليه شناورھای شرکت کننده در اين 

 .ا رژه رفتنددريايی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نيروی دريايی کشورھای چين و روسيه از مقابل ناوشکن دن

 

  مسکو و بيجينگ استستراتيژيکامريکا درصدد تخريب شراکت : ديپلمات روس
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 درصدد اعمال فشار بر چين امريکاالکسی زايتسف معاون سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه روز چھارشنبه گفت 

 . استبيجينگ بين مسکو و ستراتيژيکبه منظور از بين بردن شراکت 

به نظر . چين با فشار جدی روبه روست که اغلب بدون تعارف اعمال می شود: اس، وی افزودبه گزارش خبرگزاری ت

می رسد کسانی که اعمال فشار می کنند، فراموش کرده اند که با يکی از بزرگترين قدرت ھا در جھان امروز سر و 

 .کار دارند

 بين ستراتيژيکی ازبين بردن شراکت چنين رويکردھايی به وضوح تالش ھای فزاينده واشنگتن برا: زايتسف گفت

ما به اين نتيجه می رسيم تعامل بين کشورھای ما که به سطح بی سابقه ای رسيده .  را نشان می دھدبيجينگمسکو و 

 .است، با موفقيت آزمايش می شود و تاکتيک ھايی از اين دست محکوم به شکست است

، تاثيری حياتی بر ھمکاری رو به امريکاورھای ثالث از جمله مناسبات روسيه با کش: اين ديپلمات روسی اضافه کرد

 .رشد با چين که مبتنی بر ھمگرايی منافع اصلی و اعتماد متقابل عميق است، ندارد

 .روسيه نه تنھا گفت و گوی سياسی تمام عيار را با چين حفظ می کند، بلکه بدنبال گسترش آن است: وی تاکيد کرد

 

 کند  در اندونزی شرکت می٢٠-در نشست گروه" پوتين"

سرگئی : به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، وزارت خارجه روسيه امروز چھارشنبه با صدور بيانيه ای اعالم کرد

 . در مسکو شرکت کند"دونتسک" جوالی در مراسم افتتاح سفارت ١٢الوروف وزير خارجه روسيه قرار است 

 ھای ارتش خود   رئيس جمھور روسيه به ژنرال"ديمير پوتينوال"پس از تسلط ارتش روسيه بر شھر ليسيچانسک، 

 .فرمان پيش روی به سمت دونتسک را صادر کرد

 ھا در شرق اوکراين،  مقامات اوکراينی ھمزمان با دستور رئيس جمھور روسيه به ارتش اين کشور به ادامه پيشروی

 در شرق اوکراين ايجاد کرده و قصد دارند "سکدونت"اعالم کردند که نيروھای اوکراينی خطوط دفاعی جديدی را در 

 .در جنوب اين کشور حمالت متقابلی را آغاز کنند

مسکو اندونزی را از قصد : در بيانيه صادره از سوی وزارت خارجه روسيه در اين خصوص اضافه شده است

 . مطلع کرده است٢٠والديمير پوتين برای شرکت در نشست سران گروه 

، دعوتنامه ٢٠-در رابطه با نشست نوامبر گروه:  تاس، بيانيه مذکور در اين باره اضافه کردبه گزارش خبرگزاری

جاکارتا به طور .  رئيس جمھور اندونزی خطاب به رئيس جمھور روسيه دريافت شده است"جوکو ويدودو"رسمی از 

به روند شرايط در جھان و با قالب مشارکت .  برای شرکت در اين نشست مطلع شد"والديمير پوتين"غيرقطعی از قصد 

البته، سرگئی الوروف وزير امور .در نظر گرفتن وضعيت بھداشتی و اپيدميولوژيک در جنوب شرق آسيا بستگی دارد

 ٨ تا ٧ در جزيره بالی اندونزی در ٢٠خارجه روسيه ھيئت روسی را در نشست حضوری وزرای خارجه گروه 

 . مديريت خواھد کردجوالی

 را به عنوان مجمع پيشرو برای ھمکاری ھای اقتصادی بين المللی ٢٠ -روسيه گروه: سيه تأکيد کردوزارت خارجه رو

و به عنوان مکانيسمی مؤثر برای حکمرانی چندجانبه می داند که بر اساس آن بايد تصميمات سنجيده ای در راستای 

 .منافع کل جھان اتخاذ شود

 

 کاھش شديد و بی سابقه ارزش يورو
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 درصد از ارزش يورو در ٩، از ابتدای سال جاری تاکنون بيش از (ECB) زارش بانک مرکزی اروپابر اساس گ

 . کاھش يافته استدالربرابر 

ًضعف در نرخ مبادله يورو عمدتا به دليل کندی اخير رشد اقتصادی در اروپا و بازنگری در انتظارات بانک مرکزی 

ين، انتظارات بازار برای افزايش بيشتر نرخ بھره فدرال رزرو در پايان عالوه بر ا. اروپا برای افزايش نرخ بھره است

 . شده استامريکا دالرماه جوالی باعث تقويت نرخ برابری 

خواھد نرخ بھره را برای مھار کردن تورم افزايش دھد، کند  فعاالن بازار بر اين باورند که بانک مرکزی اروپا که می

ھای جنوب اروپا  ه افزايش نرخ بھره به افزايش فشار بدھی در برخی از کشورعمل نکرده است، اما نگران است ک

 .منجر شود

ھای پولی خود کمتر  يی خود برای تشديد سياستامريکارسد، بانک مرکزی اروپا در مقايسه با ھمتای  به نظر می

 .تھاجمی عمل کند و بر فشار نزولی پول رايج بيفزايد

اين بانک در ماه جوالی نرخ بھره را افزايش . ه برنامه خريد اوراق قرضه پايان داد بجونبانک مرکزی اروپا در ماه 

با وجود اين، پس از اعالم تصميم بانک مرکزی اروپا برای افزايش نرخ بھره، اوراق قرضه دولتی برخی . خواھد داد

 ھای عضو از جمله ايتاليا به ميزان قابل توجھی افزايش يافته است از کشور

 

 قزاقستان به توقف انتقال نفت اين کشور به اروپاواکنش 

به دنبال تصميم روسيه :  ای در اين خصوص اعالم کرد  وزيری قزاقستان با انتشار بيانيه  ای نھاد نخست دفتر رسانه

 وزير قزاقستان نشست   اف نخست  روزه فعاليت کنسرسيوم خط لوله خزر، علی خان اسماعيل٣٠برای توقف 

 .ا مقامات دولتی اين کشور برگزار کرداضطراری را ب

در اين نشست اقدامات الزم برای به حداقل رساندن خسارات وارده به بودجه دولتی ناشی از محدوديت صادرات نفت 

 .قزاقستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

 خزر را به دليل تخلفات  واقع در روسيه فعاليت کنسرسيوم خط لوله"نووراسييسک"گفتنی است که امروز دادگاه منطقه 

 . روز تعليق کرد٣٠زيست محيطی به مدت 

 تواند عواقب جبران ناپذيری برای   ھايی که می کنسرسيوم خط لوله خزر نيز اعالم کرد، به دليل توقف ناگھانی فعاليت

 .توليد داشته باشد، از دادگاه تغيير در تصميم اتخاذ شده مذکور را درخواست کرده است

 . دھد  درصد از حجم پمپاژ شده از طريق اين خط لوله را تشکيل می٨٠تان نفت قزاقس

 درصد، شرکت شورون خزر با ٣١ درصد، قزاقستان با ٢۴سھامداران کنسرسيوم خط لوله خزر شامل روسيه با 

  درصد، ھلدينگ٧.۵شل با - درصد، روس نفت١٢.۵ درصد، خط لوله خزر موبيل با ١۵ درصد، لوکارگو با ٢٠.٧۵

"Overseas Holding Limited"  درصد ھستند١.٧۵ درصد و اوريکس خزر پايپ الين با ٢ِ درصد، انی با ٧.۵با . 

 

 غيرنظاميان قربانی حمالت کور ارتش اوکراين می شوند 

ھای اوکراينی قرار دارد؛ ما به يکی از مناطقی که امروز صبح  دونتسک برای دومين روز پياپی زير آتش بی امان نيرو

ھای اوکراينی تبديل شده است، زيرا احتمال  ف قرار گرفت سر زديم، بازاری مانند اين به ھدفی معمول برای نيروھد

 .در آن بيشتر است تا اراده مردم دونباس برای حمايت از روسيه در ھم شکسته شود) غير نظاميان(کشتار 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

اميان را بکشند؛ اين بسيار تکان دھنده است، ناتو چه توانند غير نظ ھا چطور می آن: گويد يک بانوی ساکن اين منطقه می

خواھيم  خواھيم، می ھا نداشتيم، ما صلح می کند؟ به دنبال چه ھدفی از اين کار خودشان ھستند؟ ما که کاری به کار آن می

ما . ن بمانيمکار کنيم، بچه ھايمان را بزرگ کنيم، اتفاقاتی وحشتناک در جريان است و بايد بدون غذا و آب در زيرزمي

 .خواھيم صلح می

در حال حاضر راننده به ما گفته است که بايد شتاب کنيم، زنی که با او مصاحبه کرديم ھم به ما گفت که : ميلر گفت

در حال حاضر البته ھمه . خيلی سريع از اين منطقه خارج شويم، زيرا ممکن است ھر لحظه گلوله توپی به سوی ما بيايد

 .ای ھدف قرار گيرد ممکن است ھر لحظه، ھر نقطهجا ساکت است، ولی 

سوزد؛ اين ھتل امروز صبح  ھتلی که پشت اين بازار قرار داشت ھنوز در آتش می: خبرنگار پرس تی وی ادامه داد

گويند ھمين محل چند ساعت بعد، به اميد اينکه کسانی را که برای ارزيابی خسارت آمده  ھا می محلی. ھدف قرار گرفت

 .از ترکشی مرگبار در اين گوشه افتاده است ای تکه. ند، دوباره بمباران شداند بکش

ای مسکونی قرار داريم که با بازار فاصله دارد؛ شنيده ايم که پيشتر چند نفری در اينجا کشته  حال در منطقه: وی گفت

شدند به ما گفتند که چند يک گلوله توپ به اينجا برخورده کرده است؛ زن و کودکی که پشت پنجره ظاھر . شده اند

 .ھا را نيز شکسته بود انفجار شيشه پنجره آن. ساعت پيش اينجا را ھدف قرار دادند

دوند و ما نيز به دنبال سرپناه دويديم و چند دقيقه قبل بود که  رسيد که افراد به دنبال پناھگاه می به نظر می: ميلر گفت

کنيم زنی را که دو نفر  تالش می. گيرد ست و ھر لحظه ھدف قرار میاين منطقه ھنوز خيلی خطرناک ا. صدای توپ آمد

 .از بستگانش کشته شده اند بيابيم، خوشبختانه تيم ما موفق شده اند از اينجا خارج شوند، چون خطر خيلی زياد است

ردم به صورتی زنی که با او صحبت ک. در بازار، خشمی که در ميان اين مردم ايجاد شده است، مشھود است: وی افزود

 .کامال عيان از اينکه فھميد من انگليسی ھستم خشمگين بود

کشند، بيش از دويست نفر در ماه گذشته در  کشند، کودکان را می شرم بر آنانی باد که غيرنظاميان را می: زن محلی گفت

ن بسيار ناراحت کننده است، اي. کودکان زيادی کشته شده اند. ھا ديگر برايتان نگويم دونستک کشته شده اند، از زخمی

چرا از کشور . کشند ھا يک مشت قاتل ھستند که مردم عادی را برای منافع خودشان می اين ديگر بخشودنی نيست؛ آن

 .توانی بکنی کنی؟ اين بھترين کاری است که می خودت شکايت نمی

ھمه چيز در اينجا نابود . ی خوردن بخرممن به فرزندم چه بگويم؟ اينکه ديگر پولی ندارم که چيزی برا: زنی ديگر گفت

ھايی بخرم، حال من از کجا پول در بياورم؟  برای چه اينجا آمده ای؟ به من پول بدھی؟ بايد برای فرزندم چيز. شده است

 .و ھمه چيز حاال تمام شده است! بيست سال! کردم من بيست سال بود که اينجا کار می

ھا تمرکز خود  ھای آن ھا و رسانه توان در اينجا ديد؛ در حالی که غربی ھر روز میھايی مانند اين را  صحنه: ميلر گفت

ھا و مھمات اين  سالح. دھد ھای ادعايی جنگی روسيه قرار داده اند، اوکراين به جنايت خود ادامه می را روی جنايت

 کشته شدند، پنج نفر پريروز و امروز سه نفر ديروز. کنند ھای ناتو تامين می حمله را نيز از پول ماليات پردازان کشور

ھای مدام، اين غير نظاميان ھستند که قربانی و کشتار  تا حال، دختری ده ساله کشته شده اند و در حمالت و انفجار

 .شوند می

 

 ھای نظامی پولند را ھدف قرار خواھيم داد زيرساخت

 آميز نظامی عليه ما انجام شود، اولين ھدف  تحريکاگر اقدام : ستادکل ارتش بالروس امروز در بيانيه ای اعالم کرد

 . خواھد بودپولندحمالت ما 
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اگر اقدام تحريک آميز نظامی : ای اعالم کرد به گزارش الميادين، ستادکل ارتش بالروس امروز چھارشنبه در بيانيه

 . اولين ھدف حمالت ما خواھد بودپولندھای نظامی  عليه ما انجام شود، زيرساخت

از آنجايی که تھاجم ترکيبی واشنگتن و : نيه صادره از سوی ستادکل ارتش بالروس در اين خصوص آمده استدر بيا

ای را در بر نداشته است، ممکن است آنھا به اقداماتی در  بروکسل برای رويارويی مسلحانه با مينسک و مسکو نتيجه

 .اين باره روی بياورند

ھای سنتی تھاجم ترکيبی عليه بالروس و  غرب متوجه شده است که روش: دکن بيانيه مذکور در اين باره اضافه می

کنند که حتی در حال آماده سازی خود  رسد و در اين زمينه واشنگتن و بروکسل پنھان نمی روسيه به نتايج مطلوبی نمی

 .برای انجام اقداماتی ھستند

د که نيروھای ناتو در حال تشديد استقرار خود اين در حاليست که ستادکل ارتش بالروس پيشتر نيز اعالم کرده بو

 .نزديک مرزھای مسکو و مينسک ھستند

، اعالم کرد که با ) اسفند ماه سال گذشته۵( سال جاری ميالدی فبروری ٢۴به گزارش خبرگزاری مھر، روسيه در 

ليات ويژه نظامی ھدف نازی زدايی و دفع مخاطرات حضور و گسترش ناتو در اوکراين و تھديدات عليه مسکو، عم

 .خود را آغاز کرده است

اين در حالی است که کرملين تاکنون بارھا تاکيد کرده است در صورتی که اوکراين از اقدامات خصمانه خود دست 

 بردارد و تھديدات عليه روسيه را متوقف کند، مسکو نيز حاضر است عمليات ويژه نظامی را متوقف کند

 

 ی باالتر انرژی در راه استقيمت ھا: وزير اقتصاد المان

 بر اين باور است که قيمت المان، رابرت ھابک، وزير اقتصاد "فرانکفورتر آلگماينه سايتونگ"به نقل از روزنامه  

 .انرژی به ميزان قابل توجھی در کشورش افزايش پيدا خواھد کرد

د در اين شرايط سقفی برای قيمت گاز جريان گاز روسيه محدود شده است، بنابراين اين سوال مطرح است که آيا باي

 .تعيين شود؟ رابرت ھابک که انتظار افزايش بيشتر قيمت انرژی را دارد با اين مسئله مخالف است

افزايش قيمت ھا يک شوک خارجی است و نمی تواند به : ی امروز چھارشنبه در سخنانی اظھار داشتالماناين مقام 

 .ايد اين بار را در فرمی ديگر تحمل کندکشور ب. طور کامل توسط دولت جذب شود

 .ھابک تعيين سقف قيمت گاز را از نظر اقتصادی ھم يگ سيگنال غلط ارزيابی کرد

 يورو در ھر ١٦٠ افزايش يافته و به بيش از الماندر اين ھفته قيمت عمده فروشی گاز طبيعی به ميزان قابل توجھی در 

اگر . که ھزينه ھای خريداران در عرض يک ماه دو برابر شده استاين بدان معناست . مگاوات ساعت رسيده است

کنندگان انرژی اکنون مجبور به خريد گاز طبيعی اضافی باشند، زيرا به عنوان مثال، گاز روسيه به اندازه کافی  تامين

 شوند، اما دير يا زود ًبه گفته ھابک لزوما قيمت ھا فورا منتقل نمی. ھا بايد ھزينه بيشتری بپردازند وجود ندارد، شرکت

 .به دست مشتريان نھايی می رسند

ما ھمچنان با افزايش : وی گفت. ھابک ھمچنين در مورد بارھای سنگين پيش رو با چشم انداز زمستان آينده ھشدار داد

ت ھای به گفته ھابک، با اين حال، دولت فدرال می خواھد اطمينان حاصل کند که بار قيم. شديد قيمت ھا مواجه ھستيم

ای برای ھمه مشتريان گاز  ھزينه ريزی اضافه از جمله، دولت فدرال در حال برنامه. باالی گاز عادالنه توزيع می شود

ھای ناشی از تحويل  ھدف از اين کار، توزيع ھزينه: کنندگان بايد به طور مساوی آن را بپردازند است که ھمه مصرف

 .ھا اکنون مجبورند گاز طبيعی بيشتری تھيه کنند تکمتر گاز از روسيه است، زيرا برخی از شرک
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 خانوارھا و صنعت را به مصرف کم گاز فراخوانده المان، رئيس آژانس شبکه فدرال گاز "کالوس مولر"در اين شرايط 

 .است

وی امروز چھارشنبه در . مولر ھمچنين مطمئن نيست که آيا ھدف ذخيره سازی در زمستان محقق می شود يا خير

ھمين گونه می توانيد از :  در نيدرزاکسن گفتالمان بازديد از سايت بزرگترين تاسيسات ذخيره گاز طبيعی در جريان

 .ھنوز چيزھای غيرقابل تصور زيادی وجود دارد. من در مورد پيش بينی آب و ھوا برای پاييز بپرسيد

 

  به سمت کشاورزان معترض تيراندازی کردھالندپليس 

ی به سياست ھای زيست محيطی دولت، ھالند، در حاشيه اعتراضات کشاورزان المان "دی ولت"به نقل از روزنامه  

 .پليس برای اولين بار به سمت معترضان تيراندازی کرد

 روز سه شنبه به سمت تظاھرات دھقانان ھالنداين خبر به سرعت در شبکه ھای اجتماعی پخش شد مبنی بر اينکه پليس 

 .اندازی کرددر نزديکی شھر گرونينگن تير

اند وسايل نقليه خود را به سمت نيروھا و  پليس در توجيه اين اقدام خود اعالم کرده که تظاھرکنندگان سعی کرده

بر اساس اعترافات، پليس، سپس تيرھای ھدفمند و اخطار از طرف نيروھای پليس . خودروھای خدماتی ھدايت کنند

 .شليک شد

عيت بسيار تھديد آميزی برای مأموران صحبت کرده و اعالم کرد که کسی در امروز چھارشنبه پليس در راديو از وض

گفته می شود ويدئوھا و عکس ھايی که در شبکه ھای اجتماعی . جريان اين اتفاقات زخمی نشد و سه نفر دستگير شدند

 .دست به دست می شود اين حادثه را نشان می دھد

ای زيست محيطی دولت چندين روز است که اعتراضاتی را به راه ھ ی در اعتراض به سياستھالندکشاورزان خشمگين 

 .ھا استفاده کرده و دسترسی به بنادر را مسدود کردند انداخته اند و از تراکتور برای جلوگيری از تحويل به سوپرمارکت

مرکزی تجارت انجمن . معترضان با تراکتور و بسته ھای يونجه راه ھای دسترسی را در چند نقطه کشور مسدود کردند

 .مواد غذايی اين محاصره را غيرقابل قبول خوانده و نسبت به تنگناھای عرضه در مغازه ھا ھشدار داد

در نتيجه، به گفته مالکان کشتی، . برخی از بنادر نيز توسط ماھيگيرانی که از کشاورزان حمايت می کنند مسدود شد

شرکت ھای حمل و نقل به مسافران . ن کشور از خروج باز ماندندھای تمام جزاير دريای وادن در شمال اي تقريبا کشتی

 .کشاورزان اقداماتی را اعالم کرده و خواستار فلج کردن کل کشور شده بودند. در مورد تاخيرھای طوالنی ھشدار دادند

ھای   در شامگاه دوشنبه، قفسهھالندھای زيست محيطی مقامات  اقدامات ھماھنگ کشاورزان در اعتراض به سياست

 .ھای اين کشور را از مواد غذايی خالی کرد ھا و فروشگاه سوپرمارکت

ی بارھا به شدت به الزامات کاھش انتشار نيتروژن برای تحقق اھداف زيست ھالنددر چند ھفته گذشته، کشاورزان 

مقابل خانه به عنوان مثال، کشاورزان از يک تراکتور برای شکستن موانع پليس در . محيطی دولت اعتراض کردند 

 .وزير محيط زيست استفاده کردند و يک مخزن کود مايع را در آنجا خالی کردند

، محصوالتی به ارزش ٢٠٢١در سال .  يکی از بزرگترين صادرکنندگان محصوالت کشاورزی در جھان استھالند

لودگی اروپا را رعايت برای چندين دھه، اين کشور استانداردھای آ.  ميليارد يورو از اين کشور صادر شد١٠٥حدود 

 حکم داد که ديگر نبايد از استانداردھای نيتروژن تجاوز ٢٠١٩با اين حال، دادگاه عالی اين کشور در سال . نکرده بود

 .کرد
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بر اساس تصميمات اتخاذ شده قرار . بر اساس ارزيابی دولت به ويژه دامداری مسئول مشکل افزايش نيتروژن است

بر اساس برآوردھای دولت، اين امر .  درصد کاھش يابد٧٠ای در مناطق طبيعی بيش از  هاست انتشار گازھای گلخان

 . درصد از دامداری ھا خواھد شد٣٠منجر به از بين رفتن حدود 

 

 ای پاک و سبز شد ناگھان انرژی ھسته

در اتحاديه اروپا می ، از اين پس سرمايه گذاری در برخی نيروگاه ھای گازی و ھسته ای المان "ان تی وی"به نقل از 

مخالفان اين طرح در پارلمان اروپا نتوانستند به چنين روندی پايان . تواند به عنوان سازگار با آب و ھوا طبقه بندی شود

 . نماينده در جلسه عمومی استراسبورگ به اين طرح قانونی رای منفی دادند٢٧٨ نماينده الزم، تنھا ٣٥٣به جای . دھند

ای در رده  بندی گاز و انرژی ھسته  اروپا امروز چھارشنبه به پيشنھاد کميسيون اروپا مبنی بر دستهنمايندگان پارلمان

 .ھای سبز رای مثبت دادند انرژی

 نماينده موافق، راه را برای تصويب اين پيشنھاد کميسيون اروپا ھموار کردند، ٣٢٨در نشست پارلمان اروپا در مجموع 

 . نفر نيز در اين نشست غايب بودند٣٣ف و  نماينده مخال٢٧٨در حالی که 

ھای گازی برای  کنند و نيروگاه اکسيد کربن توليد نمی ای که دی ھای ھسته  در ساخت نيروگاه گذاری بدين ترتيب، سرمايه

ترين  شود، مشروط بر اين که از پيشرفته  بندی می توليد برق در چارچوب تالش برای تحقق اھداف توسعه پايدار طبقه

 .سنگی فراھم کند ھای آالينده زغال ھا استفاده شود و نيز شرايط را برای تعطيلی نيروگاه اوریفن

گذاری بخش خصوصی در اين نوع  کميسيون اروپا معتقد است که با تصويب اين پيشنھاد از سوی پارلمان اروپا سرمايه

 که اروپای بدون ٢٠٥٠تعيين شده برای سال کند و راه را برای تحقق ھدف  ھای توليد برق افزايش پيدا می از پروژه

 .توليد گازھای کربنی را مد نظر دارد ھمواره خواھد کرد

ای به عنوان ابزار مبارزه با تغييرات آب و ھوايی،  پيشنھاد کميسيون اروپا برای رسميت شناختن انرژی گاز و ھسته

يط زيستی و سياستمداران طرفدار آنھا مواجه بوده ھای مح گذرد با انتقاد سازمان  ماھی که از طرح اوليه آن می٥طی 

ھای پاک و   و سوء استفاده از تالش عمومی برای توسعه انرژی"سبزشويی"آنھا کميسيون اروپا را به تالش برای . است

 .اند تجديدپذير متھم کرده

سخگوی تقاضای فزاينده برق باشند توانند پا ھای تجديدپذير به تنھايی نمی در مقابل، کميسيون اروپا معتقد است که انرژی

تر  کنترولھای پايدارتر و قابل  گذاری در انرژی و به ھمين دليل، در يک دوره انتقالی ھمچنان نياز به تشويق سرمايه

 .ای وجود دارد مانند گاز و ھسته

يا نيروی باد را به به عنوان اولين قدم، سال گذشته تصميم گرفته شد که توليد برق با پنل ھای خورشيدی، برق آبی 

عالوه بر اين، معيارھايی برای بسياری از بخش ھای اقتصادی ديگر . عنوان سازگار با آب و ھوا طبقه بندی کنند

به عنوان مثال، آنھا تنظيم می کنند که قطارھای مسافری و باری را می توان به عنوان سازگار با آب . تعريف شده است

 .طبقه بندی کرد CO2 و ھوا بدون انتشار مستقيم

در پايان سال گذشته، تحت فشار برخی از کشورھای عضو، کميسيون اتحاديه اروپا پيشنھادھای قانونی ارائه کرد که 

. بندی کند ای را تحت شرايط خاص به عنوان سازگار با آب و ھوا طبقه ھای گازی و ھسته گذاری در نيروگاه سرمايه

می بيند و مايل است به صادرات  CO2  يک فناوری کليدی برای اقتصاد بدونفرانسه که انرژی ھسته ای را به عنوان

 تنھا از برچسب سبز الماندر مقابل، . اين فناوری به ساير کشورھا ادامه دھد، نقش تعيين کننده ای در اين امر ايفا کرد

 .برای گاز به عنوان يک فناوری انتقالی حمايت کرد
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 جوالی به ١١ درصد از کل جمعيت اتحاديه را تشکيل می دھند، تا ٦٥اروپا که  کشور اتحاديه ٢٠حاال اگر حداقل 

با اين حال، با توجه به . نيروھای مخالف اين طرح بپيوندند ھمچنان می توان از اجرای پيشنھاد کميسيون جلوگيری کرد

 شورای اتحاديه اروپا غيرممکن عالقه بسياری از کشورھا به استفاده از انرژی ھسته ای، دستيابی به اکثريت متناظر در

 .تلقی می شود

قبل از اين رای گيری، طرفداران محيط زيست از نمايندگان پارلمان اروپا خواسته بودند که عليه اين قانون طبقه بندی 

د می از جمله، آنھا از اين واقعيت انتقاد می کنند که گازھای گلخانه ای با استفاده از گاز طبيعی تولي. جديد رای دھند

ًاخيرا، مخالفان ھمچنين . در مورد انرژی ھسته ای، مشکل اصلی ضايعات و ھمچنين حوادث احتمالی مطرح است. شود

استدالل کرده اند که انگيزه ھای سرمايه گذاری در ساخت نيروگاه ھای گازی جديد در تضاد کامل با تالش ھا برای 

 .مستقل شدن از گاز روسيه است

 

 روسيه دست بردارد" تھديد کيميايی"ساندن جھان نسبت به غرب از تر: زاخاروا

ھای  ، زاخاروا که در جريان يکصدمين سالگرد شورای اجرايی سازمان منع سالح"راشا تودی"به گزارش شبکه خبری 

خواھد که از ارعاب جامعه جھانی نسبت  يی سخن می گفت، افزود که مسکو از اداره سياسی کشورھای غربی میکيميا

 .يی روسيه که بی اساس است، دست بکشندکيمياھديد به ت

يک بار ديگر متحدان اروپايی اقيانوس اطلس به سرکردگی اياالت متحده يک موضع ويرانگر در قبال : وی افزود

اند، به طوری که روند سياست زده کردن اين سازمان چند جانبه را  يی را در پيش گرفتهکيمياھای  سازمان منع سالح

 .اند ادهافزايش د

وار و بی اساس مبنی بر نقض کنوانسيون منع  نه تنھا سوريه، بلکه روسيه نيز ھدف اتھامات ديوانه: زاخاروا تأکيد کرد

 .يی قرار گرفته استکيمياتسليحات 

تر در خصوص موضوع سرگئی اسکريپال و  ھايی که پيش به جز اشاره: سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه افزود

کسی ناوالنی شده بود، اتھاماتی درخصوص آماده سازی برای استفاده مسکو، دونتسک و لوھانسک از مسموم شدن ال

 .يی درچارچوب عمليات نظامی در اوکراين مطرح شده استکيمياھای سمی و  سالح

ف ي با وجود خرابکاری نازيھای اوکراينی در جنوب و جنوب شرق اين کشور، اما دولت کی: وی در پايان تأکيد کرد

  اساس است کند که اتھامی بی يی متھم میکيمياھمچنان روسيه را به استفاده 

 

 


