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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 ١٦
  

 ١۴٢  – در اوکراينروسيه" عمليات ويژۀ"و  جھاناخبار 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

  !کنيم ن ترتيب از خوانندگان عذرخواھی می آنھا وجود داشته باشد، به ايۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

  ايران به اوکراين اطمينان داد که ھيچ ھواپيمای بدون سرنشين به روسيه تحويل نمی دھد

. حسين اميرعبداللھيان، وزير امور خارجه ايران به اوکراين اطمينان داده است که پھپاد به روسيه ارسال نخواھد کرد

  :با گفت ی کولهاميرعبداللھيان روز جمعه به ھمتای خود ديميتر

 به امريکا در اين زمينه بی اساس و بيشتر يک اقدام تبليغاتی در آستانه سفر جو بايدن، رئيس جمھور امريکاادعاھای 

  .اسرائيل بود

به گزارش خبرگزاری ايرنا، رئيس ديپلماسی ايران گفت که کشورش ھمواره از راه حل ديپلماتيک برای بحران 

  .اوکراين حمايت کرده است
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جيک ساليوان، مشاور امنيت ملی رئيس جمھور بايدن، روز دوشنبه گفت که نشانه ھايی وجود دارد که نشان می دھد 

در اين زمينه، به گفته ساليوان، ايران در حال . ايران می خواھد از روسيه در عمليات نظامی در اوکراين حمايت کند

 . سالح نيز حمل کنندآماده شدن برای ارائه پھپادھايی است که می توانند

 

  سازمان ملل در مورد وضعيت وينيتسا موضعی عينی اتخاذ نمی کند: زاخارووا

 .دبيرخانه سازمان ملل متحد در بيانيه خود در مورد وضعيت وينيتسا موضعی بی طرفانه نمی گيرد

ت آنتونيو گوترش، ای درباره اظھارا ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسيه در پاسخ به پرسش رسانه

  .دبيرکل سازمان ملل متحد درباره اين رويداد، گفت

 :او گفت. اين ديپلمات روس ھمچنين از دبيرخانه سازمان ملل متحد خواست تا به حفظ صلح و ثبات کمک کند

 

ھم ترين برخالف الزامات منشور ملل متحد، دبيرخانه نگرش يکسانی را اتخاذ نمی کند، ھمانطور که از دبيرخانه م"

 . حل و فصل اختالفات است، انتظار می رودمسؤولسازمان بين المللی که از جمله موارد ديگر، 

مايليم به ھمکاران محترم خود در دبيرخانه سازمان جھانی يادآوری کنيم که وظيفه آنھا جانبداری در اختالفات نيست، 

ی آن پول می گيرند و اين چيزی است که آنھا موظف اين چيزی است که آنھا برا. بلکه کمک به حفظ صلح و ثبات است

  ".به انجام آن ھستند

زاخارووا به ويژه خاطرنشان کرد که بر اساس گزارش ھای وزارت دفاع روسيه، سازمان ملل بايد بداند که حمله با 

دھی نيروی ھوايی  ھای بسيار دقيق کاليبر در وينيتسا به ساختمان پادگان افسران صورت گرفت، جايی که فرمانراکت

  :او افزود. در زمان حمله نشستی با نمايندگان تامين کنندگان تسليحات خارجی برگزار کرده بودند: اوکراين گفت

 پاسخ دھد که چرا رژيم کی يف سؤالدر غير اين صورت، ما به گوترش توصيه می کنيم که از اوکراين بخواھد به اين 

  .گی غيرنظاميان انتخاب ميکندتأسيسات نظامی را در نزديکی محل زند

او گفت که دبير کل سازمان ملل متحد، مانند بسياری ديگر از مقامات سازمان ملل، از زمانی که نيروھای اوکراينی 

 .ی ھدفمندی را به اھداف غيرنظامی و مناطق مسکونی شھری انجام می دھند، غافل ھستندراکتحمالت 

سی از دبيرخانه سازمان ملل، حمالت به غيرنظاميان و زيرساخت ھای نه گوترش، نه نماينده رسمی او و نه ک

  .غيرنظامی را در ارتباط با گلوله باران کورسک، بلگورود و نوايا کاخوفکا محکوم نکرده اند

زاخارووا خاطرنشان کرد که انفجارھای در شرق اوکراين به خانه ھا، يک کليسا و ديگر ساختمان ھای غير نظامی 

  .آسيب رساند

 . نفر به دنبال کمک پزشکی بودند١٩٠و حدود  "قدرت انفجار با انفجار در بندر بيروت قابل مقايسه بود"

  :سخنگوی وزارت خارجه روسيه افزود

فرحان حق، معاون نماينده رسمی دبيرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به درخواست برای اظھار نظر درباره حادثه نوايا 

  :کاخوفکا گفت

و در گذشته، سازمان ملل بارھا گزارش ھای مربوط به کشته شدن . "ی در مورد اين موضوع وجود نداردھيچ نظر"

  .غيرنظاميان، از جمله کودکان، در حمالت نيروھای اوکراينی را ناديده گرفته است

ين از حتی استفان دوجاريک، نماينده رسمی دبيرکل سازمان ملل متحد، ھيچ اطالعاتی در مورد استفاده اوکرا

 .غيرنظاميان به عنوان سپر انسانی نداشت
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   گلوله به دونتسک شليک کرد٩٠ ساعت ١.٥ارتش اوکراين ظرف 

 ميلی متری ناتو را در مدت يک ساعت و نيم به شھر ١٥٥ گلوله ٦٦بر اساس گزارش ھا، نيروھای اوکراينی 

اين را نمايندگی جمھوری خلق . شليک کردند Dolomitnoye و Verkhnetoretskoye دونتسک، شھرک ھای

  . و ھماھنگی رژيم آتش بس اعالم کردکنترولدونتسک در مرکز مشترک 

ًظاھرا ظرف . در حومه شھر مورد حمله قرار گرفته اند Mineralnoye گفته می شود که شھر ياسينواتاجا و روستای

عالوه بر اين، گفته می شود که .  شد ميلی متر به سمت اين شھرک ھا شليک١٥٢ و ١٢٢ گلوله کاليبر ٢٤نيم ساعت 

يک غيرنظامی در اثر گلوله باران شھرک ياکولفکا که در فاصله ای نه چندان دور از ياسينواتايا است توسط نيروھای 

 .اوکراينی زخمی شده است

 

  پوتين امروز نشست فوق العاده ای با اعضای شورای امنيت ملی برگزار می کند

جمھور روسيه روز جمعه با اعضای دائم  والديمير پوتين، رئيس: دميتری پسکوف، سخنگوی وی به خبرنگاران گفت

سخنگوی کرملين تصريح کرد که ديدارھای بعدی پوتين . العاده خواھد داشت شورای امنيت ملی روسيه ديداری فوق

 .امروز علنی نخواھد بود

 

  ی به وينيتسا منتشر کردراکتمله وزارت دفاع روسيه جزئيات بيشتری از ح

به گفته وزارت دفاع روسيه، شرکت کنندگان در نشست بين فرماندھی نيروی ھوايی اوکراين و نمايندگان تامين کنندگان 

  . کاليبر کشته شدندبحری ھای دقيق پرتاب راکت در حمله به خانه افسران در وينيتسا با جوالی ١٤تسليحات خارجی در 

  :نظامی آمده استدر گزارش 

  " . دقيق کاليبر به ساختمان خانه افسران در شھر وينيتسا اصابت کردبحریھای  راکت، جوالی ١٤در "

در زمان حمله، نشست فرماندھی نيروی ھوايی اوکراين با نمايندگان تامين کنندگان تسليحات خارجی در اين مرکز 

  نظامی در حال برگزاری بود

 غيرنظامی تلفات و ٢٠ جوالی از حداقل ١۴مقامات اوکراينی در . ندگان در جلسه کشته شدنددر اين حمله، شرکت کن

 .طرف روسی ھنوز ھيچ اطالعاتی در اين مورد ارائه نکرده است.  زخمی را گزارش کردند٩٠

 

   جريان تسليحات می فرستندکنترولمتحدان ناظرانی را برای : وزير دفاع اوکراين

الکسی رزنيکوف، وزير دفاع اوکراين . سليحات ارسال شده به اوکراين به بازار سياه ختم شودغرب نگران است که ت

 جريان تسليحات کنترولدر مصاحبه با فايننشال تايمز گفت که برخی از متحدان اوکراين نمايندگان نظامی خود را برای 

  .به اين کشور اعزام کرده اند

و  GPS اين امر تنھا به دليل ردياب ھای. ھای تسليحات سنگين وجود نداردھيچ امکانی برای سرقت سيستم : وزير گفت

  .نظارت توسط ماھواره ھای نظامی امکان پذير نيست

وزير دفاع . عالوه بر اين، رزنيکوف ابراز اميدواری کرد که تغييرات جدی به نفع اوکراين در ميدان نبرد ايجاد شود

 .و موفقيت آميز باشيماميدوارم امسال شاھد يک ضد حمله : گفت
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  اتحاديه اروپا کمک ھای خود به اوکراين را کاھش می دھد: بلومبرگ

 ميليارد يورو برنامه ريزی شده، ٩بر اساس گزارش بلومبرگ، اتحاديه اروپا به دليل مشکالت جدی اقتصادی، به جای 

  :مده استدر مقاله آ. حدود يک ميليارد يورو در اختيار اوکراين قرار خواھد داد

به نظر می رسد کمک ھای گسترده ای که اتحاديه اروپا در ماه مه به اوکراين وعده داده بود، در حال انجام است زيرا 

  .اتحاديه با مشکالت اقتصادی جدی مواجه است

 ٩ده بود که ًاين مقاله يادآور می شود که اورسوال فون در الين، رئيس کميسيون اروپا، تقريبا دو ماه پيش پيشنھاد دا

  .ميليارد يورو وام اضطراری به اوکراين بدھد

  .تا کنون، اتحاديه تنھا توانسته است در مورد اولين قسط که يک نھم اين مبلغ را پوشش می دھد، به توافق برسد

 آن را شود که پيشنھاد کميسيون اروپا برای تأمين مالی بيشتر طرح بازسازی اوکراين که کيف عالوه بر اين، گفته می

  .کند، برخی از اعضای اتحاديه را نگران کرده است  برآورد میدالر ميليارد ٧٥٠

پيشنھاد کميسيون اروپا باعث نگرانی برخی از اعضای اتحاديه اروپا در مورد تالش عظيم مورد نياز برای بازسازی "

 ".کشور و مشکالت احتمالی فساد شده است

 

  شود ر می سه برابالمانھزينه گاز خانگی در 

 برای ھر خانوار در سال آينده المانبا توجه به شرايط موجود، ھزينه گاز در :  ھشدار دادالمانرييس آژانس شبکه گاز 

  .شود دستکم سه برابر می

کنند، ھنوز پيامدھای  ھای گرمايشی خود را دريافت می برای کسانی که در حال حاضر قبوض ھزينه: کالوس مولر گفت

ھا با افزايش سه   در نظر گرفته نشده است، اما مشتريان از سال آينده بايد انتظار داشته باشند که قبضجنگ اوکراين

  .ھا ارسال شود برابری برای آن

 يورو در سال برای ١۵٠٠اين واقع بينانه است که مشتريانی که در درھم اکنون :  ادامه دادالمانرييس آژانس شبکه گاز 

  . يورو و بيشتر بپردازند۴۵٠٠ه پردازند در آيند گاز می

ھا بالفاصله به دست مصرف کنندگان  ھا ھفت برابر شده است، اما اين ھا در بورس برخی از قيمت: مولر افزود

  .رسد، در عين حال در زمان سررسيد، بايد ھزينه آن را پرداخت کنند نمی

  . بگيرند مصرف در پيشکنترولوی از مردم خواست تمھيداتی برای صرفه جويی و 

ی المان به دليل تعميرات قطع کرده است و مقامات ١ را از طريق خط لوله نورد استريم المانروسيه انتقال گاز به 

 ١٠ تير تعميرات به مدت ٢٠از دوشنبه . نگرانند که پس از دوره تعميرات ھم از گاز روسيه به طور کامل محروم شوند

  .روز آغاز شده است

 

  ی تعيين سقف قيمت نفت روسيه براامريکاتالش 

واشنگتن در حال تشکيل يک کارتل از خريداران نفت روسيه است تا بتواند طرح خود را مبنی بر تعيين سقف قيمت 

  .برای نفت آن کشور اجرا کند

 در دفتر امور اروپا و امريکاراشا تودی روز پنجشنبه گزارش داد؛ مولی مونتگومری دستيار وزير امور خارجه 

ورآسيا روز گذشته چنين گفته است که اين وزارتخانه معتقد است چين و ھند در مقام دو خريدار عمده نفت روسيه، بايد ا

  .به عنوان شاخص در مکانيسم تعيين سقف قيمت نفت روسيه ايفای نقش کنند
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تند و ما با شرکای چين و ھند واردکنندگان نفت روسيه ھس: مونتگومری با شرکت در يک کنفرانس مطبوعاتی افزود

  .کنيم خود برای محدود کردن قيمت نفت روسيه تالش می

دانيم تا در جھت منافع  ما سقف قيمت تعيين شده برای نفت روسيه را فرصتی برای ساير کشورھا می: وی افزود

  .المللی اعمال و موجب تثبيت بازار جھانی شود بين

تواند  ، مشارکت چين و ھند در اين طرح میامريکاادی و بازرگانی به گفته اريک وودھاوس، معاون وزير امور اقتص

  .ساير کشورھا را نيز برای پيوستن به آن متقاعد کند

  . مطرح شد که برای نفت روسيه سقف قيمت تعيين شودامريکا اين موضوع نخستين بار از سوی ٧در نشست گروه 

ھای غرب عليه مسکو به خاطر درگيری نظامی  عمال تحريمدر واقع محدود کردن قيمت نفت روسيه بخشی از سياست ا

  .با اوکراين است

مقدمات طرح مکانيسم سقف قيمت نفت خام روسيه : روز چھارشنبه جيک ساليوان، مشاور امنيت ملی اياالت متحده گفت

  .به دليل وجود مشکالتی مدتی طول خواھد کشيد

ی از کشورھای مصرف کننده نفت روسيه از جمله چين و ھند گفت وگو واشنگتن در مورد اين اقدام با تعداد: وی افزود

  .کرده است

 

  گزينه ترجيحی ما در قبال ايران ھمچنان ديپلماسی است: کاخ سفيد

 به منطقه غرب آسيا اعالم کرد که امريکاجان کربی مقام ارشد کاخ سفيد ھمزمان با سفر جو بايدن رئيس جمھوری 

  . واشنگتن در قبال ايران ھمچنان ديپلماسی استگزينه ترجيحی

 روز پنجشنبه به وقت محلی در مصاحبه با امريکاجان کربی ھماھنگ کننده ارتباطات راھبردی شورای امنيت ملی 

وی درعين . بايدن در قبال ايران ھمچنان ديپلماسی است "گزينه ترجيحی" اعالم کرد امريکاشبکه خبری سی ان ان 

  ."ای را از روی ميز برنخواھد داشت ھيچ گزينه" امريکا حال مدعی شد

  .مراجعه روسيه به ايران برای دريافت پھپاد به دليل فشار تحريم ھا است: کربی در اين مصاحبه ھمچنين مدعی شد

يام تالش روسيه برای تامين پھپاد از ايران پ:  مدعی شدامريکاکننده ارتباطات راھبردی شورای امنيت ملی  ھماھنگ

جمھوری روسيه در  الملل و مشکالت والديمير پوتين، رئيس زيادی را در مورد انزوای ھر دو کشور در جامعه بين

  .زمينه تامين نيازھای دفاعی خود می رساند

روی آوردن روسيه به ايران، گويای ميزان انزوای ھر دو کشور در جامعه جھانی به دليل اقدامات آنھا : وی ادعا کرد

  .طق مختلف استدر منا

.  صادرات فشار می آوردکنترولما می دانيم که . ما می دانيم که تحريم ھا فشارمی آورند: اين مقام کاخ سفيد ادامه داد

ما می دانيم که توانايی پوتين برای جايگزينی مھمات و اکنون دريافت پھپادھا به دليل فشار جھان بر وی، محدود شده 

  .است

واضح است که ايران توان توليد داخلی را : ر عين حال با اذعان به توانايی توليد داخلی ايران گفتاين مقام کاخ سفيد د

من جزئيات توافقی را که پوتين با ايران امضا کرده است، نمی دانم و نمی توانم به طور مشخص در مورد اينکه . دارد

  .نمايران تا چه حد می تواند اين نياز روسيه را برطرف کند، صحبت ک
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 به منطقه غرب آسيا عصر امريکاجيک ساليوان مشاور امنيت ملی کاخ سفيد که در آستانه سفر جو بايدن رئيس جمھور 

، ايران امريکاگفت، ادعا کرد که بر اساس اطالعات  دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در کاخ سفيد سخن می

  .ھا در اوکراين است  منظور استفاده آندر حال مقدمه چينی برای ارسال پھپاد به روسيه به

  .ھا برای کار با اين پھپادھا است وی مدعی شد که تھران درحال فراھم سازی زمينه آموزش روس

 ھمچنين مدعی شد که مشخص نيست ايران ھم اکنون اين پھپادھا را در اختيار روسيه قرار امريکامشاور امنيت ملی 

  داده است يا نه؟

دھد که دولت ايران در يک جدول زمانی تسريع شده برای ارسال چند صد پھپاد از  اطالعات ما نشان می: وی ادعا کرد

  .جمله پھپادھا با قابليت حمل سالح به روسيه است

ھای شديد روسيه در  دھد که بمباران ساليوان در ادعاھای خود افزود، ارسال اين تسليحات از ايران به روسيه نشان می

ھای اين کشور تمام شده  ھای اخير منجر به دستاوردھا در شرق اوکراين شده، به قيمت تامين سالح در ھفتهاوکراين که 

  .است

قرار داده است و قرار بود قبل از ) انصار هللا(ھای يمن  وی مدعی شد که ايران پھپادھای مشابھی را در اختيار حوثی

  .استفاده از اين پھپادھا به عربستان سعودی حمله کندبرقراری آتش بس در اوايل سال جاری، انصارهللا با 

 صحبتجان کربی ھماھنگ کننده ارتباطات راھبردی شورای امنيت ملی کاخ سفيد نيز روز سه شنبه به وقت محلی در 

رات  مبنی بر ارائه پھپادھای ايرانی به روسيه و تاثير آن بر مذاکامريکابا شبکه خبری سی ان ان درباره ادعای جديد 

ھای ما برای امضای يک توافق  دانم که ارائه پھپاد از سوی ايران به روسيه لزوما بر تالش نمی: ھا گفت رفع تحريم

  .ای با ايران تاثير خواھد گذاشت يا خير اما اين اقدام قطعا بر حمايت ما از اوکراين تاثير خواھد گذاشت ھسته

ھا پيش خواھند رفت و چه نوع و چه تعداد پھپاد از ايران تحويل  رانیھا چگونه با اي ما بايد ببينيم روس: وی افزود

  .کنيم بنابراين ما از نزديک اين امر را دنبال می. ھا استفاده خواھند کرد خواھند گرفت و چگونه از آن

سيه اين در حالی است که ديميتری پسکوف سخنگوی کرملين روز چھارشنبه گفت که والديمير پوتين رئيس جمھور رو

  .وگو نخواھد کرد درباره خريد پھپاد گفت)  تير ماه٢٨( جوالی١٩در سفر به ايران در 

) خريد پھپاد ( خبرنگاران که آيا اين موضوع سؤالبه گزارش ايرنا از اسپوتنيک، پسکوف چھارشنبه در پاسخ به اين 

  ."خير": در سفر پوتين به تھران مورد بحث قرار خواھد گرفت يا خير، گفت

 خبرنگاران در خصوص اظھارات مشاور امنيت سؤالاصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در پاسخ به ن

ھای ميان جمھوری اسالمی  سابقه ھمکاری: ھای نوين ايرانی به روسيه، تصريح کرد  درباره فروش فناوریامريکاملی 

گردد و در مقطع   از آغاز جنگ در اوکراين بر میھای نوين به پيش ايران و فدراسيون روسيه در حوزه برخی فناوری

  .اخير ھيچ تحول خاصی در اين ارتباط رخ نداده است

موضع جمھوری اسالمی ايران در قبال جنگ اوکراين کامال روشن است و بارھا : سخنگوی وزارت امورخارجه افزود

  .بصورت رسمی اعالم شده است

ھا است کشورھای اشغالگر و  ھا سال  و اروپايیامريکايی در حالی است که امريکاادعای مقام : کنعانی در ادامه افزود

ًاند که قطعا بدون اين  ھای کشنده متنوع خود تبديل کرده متجاوز از جمله در منطقه غرب آسيا را به انباری از سالح

  .اشغالی ممکن نبودھای  تسليحات، تداوم بيش از ھفت دھه تجاوز، جنايت و اشغالگری اسرائيلی ھا در سرزمين

 

  پارلمان ونزوئال ادعای بولتون درباره کودتا را محکوم کرد
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 درباره کودتا در ديگر کشورھا با واکنش ھای منفی زيادی در ونزوئال روبرو شده امريکاادعای يک مقام سابق دولت 

  .است

 را امريکا مشاور سابق امنيت ملی ،"جان بولتون"به گزارش سی ان ان، مجلس ملی ونزوئال روز پنجشنبه اظھارات 

  .محکوم کرد

، اين اعتراف آشکار را يک امريکا، رئيس پارلمان ونزوئال در واکنش به سخنان مشاور پيشين امنيت ملی "رودريگز"

  .توصيف کرد "گستاخی شاھکار خارق العاده"

  .است "روان پريش"رودريگز ھمچنين بولتون را متھم کرد که يک 

، وزير سابق کابينه ونزوئال نيز در واکنش به ادعای بولتون درباره کودتا در ديگر کشورھا، بولتون "ابلوديوسدادو ک"

به او داد، نتوانست دستوری را که ) امريکارئيس جمھور سابق (را فردی ناتوان خواند که با تمام پولی که دونالد ترامپ 

  .دريافت کرده بود، انجام دھد

وگويی تلويزيونی آشکارا به نقش خود در  مشاور امنيت ملی دولت ترامپ در گفت "تونجان بول"پيش از اين، 

ان  ان وگو با شبکه سی شنبه در گفت جان بولتون روز سه. ريزی کودتا در کشورھای خارجی اعتراف کرده بود طرح

ی ديگر مشارکت داشتم بلکه در برخی جاھا) امريکا(ريزی کودتا نه در اينجا  به عنوان کسی که در برنامه: گفت

  .نيازمند کار و وقت زياد است) کودتا(گويم که اين اقدام  می

ان خطاب به جان  ان  پس از آن بيان شد که مجری سیامريکاسابقه و رسمی مقام ارشد دولت سابق  اين اظھارنظر بی

جمھور منتخب  ه جو بايدن، رئيس ژانويه پارسال به نوعی تالش برای کودتا علي۶ھای  ھا و شورش بولتون گفت ناآرامی

  . بود٢٠٢٢جمھوری  در انتخابات رياست

نيکالس "سابقه به نقشش برای کودتا عليه  جان بولتون در ادامه در برابر اصرار مجری برای تشريح اين اظھارات بی

  .دخواھم جزئيات آن را بيان کنم، اما تالشی ناموفق بو نمی: جمھور ونزوئال افزود ، رئيس"مادورو

جمھور منتخب اين   برای بار دوم نيکالس مادورو را به عنوان رئيس٢٠١٩جمھوری  مردم ونزوئال در انتخابات رياست

، "خوان گوايدو" و کشورھای غربی با وجود پيروزی مادورو و کسب اکثريت آرا، ريکااماما . کشور انتخاب کردند

ھايی را عليه دولت و مردم ونزوئال  وئال اعالم و تحريمجمھور منتخب ونز گرای او را به عنوان رئيس رقيب غرب

  .اعمال کردند

خوان گوايدو که در انتخابات مردمی شکست خورده بود، پس از پيروزی مادورو با تظاھرات خيابانی و تشويق 

مک ارتش و ھای مداوم، به دنبال سرنگونی دولت قانونی مادورو بود، اما در نھايت مادورو با ک ھوادارانش به آشوب

  .ھای مردمی توانست گوايدو را منزوی و قدرت خود را تثبيت کند حمايت

ًگونه رسما و  گاه اين ًای طوالنی در انجام کودتا در کشورھای ديگر دارد، اما معموال مقامات اين کشور ھيچ  سابقهامريکا

  .کنند شان در انجام کودتا در کشورھای ديگر اعتراف نمی آشکارا به نقش

 

  ارجنتاينتظاھرات ضد دولتی در 

ھای بوئنوس آيرس پايتخت اين کشور در اعتراض به عملکرد دولت در حوزه   در خيابانارجنتاينھزاران نفر از مردم 

  .اقتصادی تظاھرات کردند

نوس ھای بوئ  روز گذشته در خيابانارجنتاينبه گزارش بخش تصويری خبرگزاری آسوشيتدپرس، ھزاران نفر از مردم 

 در حوزه ارجنتايناين تظاھرات ضددولتی در اعتراض به عملکرد دولت . آيرس پايتخت اين کشور تظاھرات برپاکردند
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ھا تاکيد داشتند که اوضاع  آن. گفتند دولت از مھار تورم ناتوان است شرکت کنندگان در اين تظاھرات می. اقتصادی بود

 با صندوق بين المللی پول نيز ارجنتاينھا به توافق دولت  آن. رده استھا ناممکن ک اقتصادی کشور، زندگی را برای آن

ھا راه حل مشکالت اقتصادی کشورشان نيست و فقط سبب تشديد تورم و  گفتند اينگونه توافق اعتراض داشتند و می

  شود بحران اقتصادی می

ن کشور به حدود پنجاه و يک درصد  تورم در اي٢٠٢١در سال .  به بحرانی جدی تبديل شده استارجنتاينتورم در 

اما واقعيت اين است که فقر . ينی کرده بود که بتواند تورم را در سال جاری به حدود سی درصد برسانددولت پيشب. رسيد

 . با فقر درگير ھستندارجنتاين بسيار شديد است بطوريکه ھنوز ھم حدود چھل درصد جامعه ارجنتايندر 

ھا تظاھرات خود را به  آن. يروز، استعفای رئيس جمھور و دولت او را خواستار بودندشرکت کنندگان در تظاھرات د

 .مقابل کاخ رياست جمھوری کشاندند

 

   از لغو محدود برخی تحريم ھا عليه روسيه خبر دادامريکا

ه روسيه از  درپی ھراس غرب از کمبود انرژی و مواد غذايی از لغو برخی تحريمھا عليامريکاوزارت خزانه داری 

  .در قزاقستان خبر داد "آلفا بانک"و شعبه  "گازپروم"جمله تحريم يکی از شرکت ھای زير مجموعه 

ھای  يی، غذا، دانهکيميا اعالم کرد که معامالت مربوط به کودھای امريکابه گزارش النشره، وزارت خزانه داری 

  .روغنی، دارو و تجھيزات پزشکی با روسيه را مجاز کرده است

تمام معامالت : ھا عليه روسيه را اين گونه اعالم کرد ای نھادھای مرتبط با رفع محدود تحريم اين وزارتخانه در بيانيه

ھای پزشکی و به روز رسانی  مربوط به توليد، ساخت، فروش يا انتقال کاالھا يا تجھيزات کشاورزی، دارو و فرآورده

  .١٩-نی مربوط به تشخيص و پيشگيری از بيماری ھمه گير کوويد نرم افزارھای تجھيزات پزشکی و تحقيقات بالي

اين معافيت به صورت ويژه محصوالت غذايی برای :  آمده استامريکادر بخش ديگری از بيانيه وزارت خزانه داری 

  .شود انسان و حيوانات، کودھای معدنی و آلی، بذر و داروھا و تجھيزات پزشکی را شامل می

زيرمجموعه سابق شرکت  "گازپروم جرمانيا"عالم کرد که به طور موقت اجازه فعاليت با شرکت  ھمچنين اامريکا

  .در قزاقستان را لغو کرده است "آلفا بانک"ھا عليه شعبه  گازپروم را صادر و تحريم

ه به اروپا شود که فعاليت شبکه اصلی انتقال گاز روسي  عليه روسيه در حالی انجام میامريکاھای  لغو محدود تحريم

 روز با ھدف انجام اقدامات تعمير و نگھداری متوقف شده است ولی ١٠از چند روز پيش و به مدت ) ١- نورد استريم (

  .ھا از ادامه توقف آن به شدت ھراس دارند غربی

ه ھا بين روسيه و غرب ھمچنان ادامه دارد و سخنگوی وزارت امور خارجه روسي در عرصه سياسی و نظامی نيز تنش

يی به کی يف است که استفاده از آنھا باعث طوالنی شدن امريکاروز گذشته گفت که واشنگتن در حال انتقال تسليحات 

 .شود درگيری در اوکراين و کشته شدن مردم می

 

  پاييز و زمستان سختی پيش رو داريم: مکرون

ر داد پاييز و زمستان آينده بدون شک بسيار رئيس جمھور فرانسه، با پيش بينی طوالنی شدن جنگ در اوکراين، ھشدا

  .سخت خواھد بود

ھا خواست خودشان را برای پاييز و  امانوئل مکرون در مصاحبه تلويزيونی به مناسبت روز ملی فرانسه، از فرانسوی

  .زمستان سخت آماده کنند
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کند،  وان سالح جنگی استفاده میھا بايد برای بی نيازی از گاز روسيه که مسکو از آن به عن فرانسوی: مکرون گفت

  .آماده شوند

  وی با پيش بينی طوالنی شدن جنگ در اوکراين، ھشدار داد پاييز و زمستان آينده بدون شک بسيار سخت خواھد بود

 .مکرون اعالم کرد دولت فرانسه قصد دارد طرحی را برای صرفه جويی در استفاده از انرژی آماده کند

 

  ھای روسی را رد کرد  برای تحريم کشتیامريکاھند درخواست 

 .ھای روسی را بپذيرد  در بمبئی برای تحريم کشتیامريکادولت ھند حاضر نشد پيشنھاد کنسولگری 

ھای   در بمبئی برای تحريم کشتیامريکابه گزارش شبکه تلويزيونی الميادين، دولت ھند حاضر نشد پيشنھاد کنسولگری 

  .روسی را بپذيرد

ھا برای تامين منافع ملی   حق حاکميت کامل اين کشور برای انتخاب شرکای جھانی دھلی نو و معامله با آندولت ھند بر

 . پاسخ دھدامريکاشرکت بندر بمبئی از وزارت امور خارجه ھند خواسته بود به درخواست .ھند، تاکيد کرد

 . شدھای ھيچ کشوری به بنادر خودش نخواھد ھند تاکيد کرد مانع از ورود کشتی

 

  دولت اوکراين نظارت بر تسليحات دريافتی از غرب را به پارلمان سپرد

ای را برای نظارت بر تسليحات دريافتی از  رئيس دفتر رياست جمھوری اوکراين از پارلمان اين کشور خواست تا کميته

  . اتحاديه اروپا در مورد قاچاق سالح پاسخ دھد متحدان غربی تشکيل و به نگرانی

گيرد که اتحاديه اروپا به   گزارش خبرگزاری فرانسه، درخواست دولت اوکراين از مجلس در حالی صورت میبه

  .کار در اروپا ابراز نگرانی کرده بود تازگی در مورد خروج پنھانی سالح از اوکراين برای تجھيز باندھای جنايت

عنوان نھاد  مجلس به: در پيامی تلگرامی نوشتآندری ارماک رئيس دفتر ولوديمير زلنسکی رئيس جمھوری اوکراين 

ھدف ما اين است که .  و نظارت بر کمک متحدان در زمينه دفاعی مشارکت داشته باشدکنترولقانونگذار بايد در مساله 

  .تا حد امکان در مورد مسائل نظامی شفاف باشيم

  ."ت و به جبھه ارسال شده استثب"ھا  با اينحال وی ادعا کرد که ھمه تسليحات تامين شده از سوی غربی

 استفاده از کنترولت مربوط به سؤاالکميته پيگيری آماده سازی و بررسی ) اين: (رئيس دفتر رياست جمھوری افزود

  .تسليحات دريافتی از شرکای ما را انجام خواھد داد

ويژه قاچاق  يافته و به جرايم سازمانمنظور مبارزه با  در ھفته گذشته اتحاديه اروپا اعالم کرد که مرکزی در مولداوی به

 .اسلحه از اوکراين، ايجاد شده است

  

 


