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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٢٠
  

 ١۴۶  –در اوکراينروسيه " عمليات ويژۀ"جھان و 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

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

 

  پوتين وارد تھران شد

  .رئيس جمھور روسيه وارد فرودگاه مھرآباد تھران شد

 به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنيم، والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه دقايقی پيش وارد فرودگاه

  .المللی مھرآباد تھران شد بين

مالقات دوجانبه با رئيسی و شرکت در نشست سران کشورھای روند آستانه با موضوع منطقه و سوريه از جمله 

  .ھای پوتين است برنامه

ر با بار پوتين در مسکو و يک اين اولين سفر پوتين به ايران در دوران دولت سيزدھم است؛ البته پيش از اين رئيسی يک

  .نيز در حاشيه نشست سران کشورھای حاشيه خزر با ھمتای روس خود مالقات کرده است
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تبادالت مالی دو کشور بايد در چارچوبی مستقل که سيستم تبادالت "رئيسی در ديدار اخير خود با پوتين گفته بود که 

 پوتين ھم با استقبال از پيشنھاد ايران  و".مالی غربی گسترش يابد تا ھيچ کشوری نتواند بر آن اعمال نفوذ و فشار کند

ھای اخير حجم مبادالت تجاری و روابط  در ماه"ھای انرژی و سوآپ اذعان کرد که  ھا در حوزه برای گسترش ھمکاری

 ".اقتصادی دو کشور افزايش خوبی داشته که اين مسير بايد ادامه يابد

 

  ."ودروسيه تسليم نمی ش": پوتين در مورد چالش ھای اقتصادی

با توجه به تحريم ھای غرب، روسيه به دنبال راه حل . رئيس جمھور پوتين روز دوشنبه در سخنرانی خود بيان کرد

  .ھای جديد است

  .ھدف اصلی کاھش فقر است. روسيه می خواھد رفاه شھروندان خود را بھبود بخشد

 روسيه را بھبود رفاه شھروندان، افزايش والديمير پوتين در سخنرانی روز گذشته خود يکی از مھمترين اھداف ملی

  .درآمد و مبارزه با فقر عنوان کرد

 بھبود وضعيت مالی شھروندانمان، افزايش – ما مدام در مورد آن صحبت می کنيم –يکی از مھمترين اھداف ملی ما "

  .درآمد آنھا، به ويژه برای شھروندانی است که به در شرايط نامناسب زندگی می کنند

  ". ھدف اصلی کاھش فقر استيعنی"

 بر روسيه اعمال ميشود، بلکه دسترسی ما به محصوالت ئیپوتين در سخنرانی خود گفت که نه تنھا محدوديت ھا

  .خارجی با فناوری پيشرفته عمال مسدود شد

 :ودبه گفته رئيس جمھور، کشور نه تنھا تسليم نخواھد شد، بلکه در واقع به دنبال راه حل ھای جديد خواھد ب

ًبه خوبی آشکار است که نه تنھا محدوديت ھا، بلکه تقريبا بسته شدن کامل دسترسی ما به محصوالت با فناوری "

 چيزی که اکنون ماھيت جھانی پيدا کرده است و مبنای توسعه مترقی ھر دولت در دنيای مدرن است –پيشرفته خارجی 

 ئیًاين دقيقا ھمان جا. ور خاص عليه کشور ما استفاده می شوداين تحريم ھا آگاھانه و به ط.  عمال به وقوع پيوسته–

 ".است که آنھا سعی می کنند موانعی بر سر راه ما قرار دھند تا مانع توسعه روسيه شوند

 

  مواضع اوکراين را در سولدار گلوله باران کردند LVR شبه نظاميان مردمی

در حال شليک به مواضع نيروھای مسلح اوکراين  LPR می خلقنظا ھای شبه به گزارش خبرنگار ريانووستی، توپخانه

ھمانطور که نماينده مردم محلی به خبرنگاران توضيح داد، يگان . در نزديکی سولدار در جمھوری خلق دونتسک ھستند

 ميلی متر مورد حمله قرار ١۵٢با کاليبر  ٢S19 Msta-Sھای توپخانه دشمن در حال حاضر توسط ھويتزر خودکششی 

  .ی گيرندم

 کيلومتری شھر ٢.۵، ايوان فيليپوننکو، گفت که نيروھای متفقين در LVR ھفته گذشته، سخنگوی شبه نظاميان مردمی

به گفته دستيار وزير کشور جمھوری خلق لوگانسک، ويتالی کيسليوف، . مستقر شده و از آنجا تھاجمی را آغاز کردند

 . سولدار را در دست بگيرندکنترولمقامات محلی انتظار دارند در روزھای آينده 

 

   درصد کاھش دھد١.۵توقف تحويل گاز از روسيه می تواند توليد ناخالص داخلی اتحاديه اروپا را : گزارش
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بلومبرگ با استناد به پيش نويس سند کميسيون اروپا گزارش داد که تعليق گاز روسيه به اتحاديه اروپا در صورت 

اگر دما در اين منطقه .  درصد کاھش می دھد١.۵افی، توليد ناخالص داخلی اين کشور را سردی زمستان و اقدامات ناک

  . درصد کاھش يابد١ تا ٠.۶در سطح متوسط باقی بماند، توليد ناخالص داخلی می تواند 

ر تأثيرات منفی  درصد کاھش يابد، اتحاديه اروپا بايد اقدامات اوليه را در براب٠.۴برای اينکه توليد ناخالص داخلی تنھا 

برای . " در گاز برای زمستان ايمنئیصرفه جو"ناشی از توقف عرضه انجام دھد، بر اساس سند کميسيون با عنوان 

  .رسيدن به اين مقدار، زمستان آينده نبايد سرد باشد

تامبر، در ماه سپ. کميسيون اروپا ھمچنين در حال برنامه ريزی مجموعه ای از توصيه ھا به کشورھای عضو است

 .دولت ھا بايد در مورد اقدامات مشخص گزارش دھند

 

  جھان به نفت ايران نياز دارد: امريکا

 مدعی شد که توافق جديدی روی ميز است و ايران بايد آن را قبول کند، چون به نفعش امريکانفر دوم وزارت خارجه 

  .تواند نفت را به قيمت مناسب بفروشد است و می

 و مذاکره کننده سابق اين کشور در امريکا، قائم مقام وزارت خارجه "ِوندی شرمن"ری مھر، به گزارش خبرگزا

 در واشنگتن مدعی شد برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام ھنوز "المللی دانشجويان خانه بين" در ئیصحبت

  .نمرده و توافق عملی احيای برجام روی ميز است و ايران بايد آن را قبول کند

ھای اندکی از   مذاکرات برای احيای برجام از ماه فوريه در جريان است و نشانه"ديپلمات، واشنگتن"به نوشته وبگاه 

  .شود، اما شرمن بر اين باور است که ھنوز شانس احيای برجام وجود دارد حصول توافق جديد ديده می

المللی برجام، تاکنون   دولت سابق اين کشور از توافق بينجانبه رغم انتقاد لفظی از خروج يک  علیامريکامقامات کنونی 

اقدام ملموس و عملی برای احيای برجام انجام نداده و مدام تالش دارند توپ را به زمين ايران بياندازند و تھران را 

  . معرفی کنندئیمقصر اصلی نرسيدن به توافق نھا

ت، در ادامه ھمين خط اخير مقامات اين کشور، نرسيدن به سامريکااکنون نفر دوم وزارت خارجه  وندی شرمن که ھم

کنم  فکر می: او در اين باره مدعی شد!  نسبت داد"گيری اختالفات سياسی در ايران و ناتوانی در تصميم"توافق را به 

يم که آنھا توانم بگو در بھترين حالت می) اما. (توافقی عملی و ماندگار به دست آمده و ايران بايد به آن بله بگويد

  .توانند تصميم بگيرند نمی

کنند،  ھا دريافت می آنھا کاھش تحريم:  در ادامه حصول توافق را به نفع ايران دانست و ادعا کردامريکائیاين مقام 

ی توانند به قيمت خوب فروشند و جھان به نفت آنھا نياز دارد، بنابراين می شان را می ابد، دوباره نفتئياقتصادشان بھبود م

  .توافق به نفع آنھاست. بفروشند

ای، خودداری   در حالی است که يکی از موانع اصلی در مسير موفقيت مذاکرات ھستهامريکائیاين ادعاھای مقام 

  .ِھای مناسب جھت برخورداری جمھوری اسالمی از منافع اقتصادی برجام است واشنگتن از ارائه تضمين

ماه پارسال در وين آغاز شد، اما   به توافق برجام در دولت سيزدھم از اوايل دیيکاامرھا و بازگشت  مذاکرات رفع تحريم

بعد از چند ماه وقفه دور جديد مذاکرات در ھفتم و . وگوھا در اسفندماه متوقف شد نبودن واشنگتن اين گفت به علت جدی

ر نشده است و سرنوشت برجام ھشتم تيرماه در دوحه قطر برگزار شد، اما تاکنون به نتيجه مشخص و روشنی منج

  .ای از ابھام قرار دارد ھمچنان در ھاله
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   و انگليس شدامريکاالمللی درباره جنايات جنگی  چين خواستار تحقيقات بين

وزارت امور خارجه چين در واکنش به افشای پرده ای جديد از جنايات جنگی انگليس در افغانستان، خواستار تحقيقات 

 و انگليس در گوشه و کنار جھان و اجرای عدالت برای قربانيان امريکای در خصوص جنايات جنگی الملل کامل بين

  .گناه شد بی

ھای منتشر شده در رسانه ھای انگليس، اعضای  به گزارش تارنمای وزارت امور خارجه چين، بر اساس گزارش

و غيرنظاميان زده و حتی بر سر کشتار بيشتر در افغانستان مکررا دست به کشتار اسرا  (SAS) نيروھای ويژه انگليس

تحقيقات ھمچنين نشان می دھد که اين نيروھا مظنون به پنھان کردن صحنه . اين افراد با يکديگر رقابت می کردند

  .جنايت بوده و مقامات انگليس نيز در پنھانکاری اين موارد دست داشته اند

آنچه که از اين افشاگری :  واکنش به انتشار اين گزارش ھا گفت سخنگوی وزارت امور خارجه چين در"وانگ ونبين"

اين گزارش ھا يادآور افشاگری ھای پيشين کشتار غيرنظاميان افغان : وی افزود. ه استالماندھنده و ظ ھا برمی آيد تکان

که وجدان  و متحدانش امريکاھرچند نقض وحشيانه حقوق بشر توسط .  استئی و استرالياامريکائیتوسط نيروھای 

  .انسانی را به چالش می کشد، تنھا محدود به موارد کنونی نمی شود و به طور مداوم، شايع است

، ھزاران غيرنظامی عراقی توسط ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٣ھای   که پيش از اين منتشر شده، ميان سالئیبراساس گزارش ھا

سی و حتی قتل مورد آزار و اذيت قرار ھای بازداشت، ضرب و شتم، تحقير، تجاوز جن سربازان انگليسی با شيوه

  .گرفتند

 ئی ھزار حمله ھوا٩٠ سال گذشته، واشنگتن بيش از ٢٠در طول نزديک به .  از اين ھم منفورتر استامريکااما سوابق 

کشاورزانی .  ھزار غيرنظامی را گرفته است۴٨ از جمله افغانستان، عراق و سوريه انجام داده که جان ئیبه کشورھا

 مزارع مشغول به کار بودند، کودکانی که در خيابان ھا بازی می کردند، خانواده ھای فراری از جنگ و که در

  . بوده اندامريکاروستائيان پنھان در خانه ھايشان، ھمگی از جمله اھداف جنايات 

اينکه انگليس و از ھمه بدتر : اين مقام دولت چين در ادامه اظھاراتش در واکنش به گزارش ھای مزبور تاکيد کرد

  . به جای تامل در مورد جنايات خود، تالش در انحراف اذھان عمومی دارندامريکا

 که توسط پارلمان انگليس معرفی شده، ٢٠٢١بر اساس گزارش رسانه ھای بين المللی، قانون عمليات خارج از کشور 

 اند محافظت می کند و تالش برای از سربازان خود در خارج از کشور که مرتکب شکنجه و ساير جرايم جدی شده

  . مجرمان را مختل می کندئیپاسخگو

وزارت دفاع انگليس در واکنش به گزارش ھای منتشر شده مبنی بر جنايات سربازانش در افغانستان مدعی شده است 

يات جنگی  درصد از جنا٩٠که تحقيقات گسترده ای در اين خصوص در افغانستان و عراق انجام داده است، ھرچند در 

  . بررسی صورت نگرفته استئیادعا

 مقامات ديوان بين المللی کيفری الھه را که در حال تحقيق در مورد جنايات جنگی انجام امريکاپيش از اين نيز دولت 

  . در جنگ افغانستان بوده اند را تحريم کردامريکائیگرفته توسط سربازان 

کسانی که بيش از ھمه در مورد دفاع از حقوق بشر صحبت می : اضافه کردون بين با بيان اينکه اينھا حقايق ھستند، 

کنند، تبديل به مرگبارترين قاتالن غيرنظاميان بی گناه شده اند و کسانی که شرايط حقوق بشر کشورھای ديگر را به 

  .شدت آماج حمله قرار می دھند، بايد خود دادگاھی شوند
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 و نقض حقوق بشر انجام امريکان المللی کاملی در مورد جنايات جنگی انگليس و وی سپس تاکيد کرد که بايد تحقيقات بي

اجازه دھيد عدالت برای قربانيان بی گناه اجرا شود و مردم سراسر جھان در برابر قلدری و ظلم بيشتر محافظت . شود

  .شوند

حد نظامی از نيروھای ويژه تارنمای شبکه خبری بی بی سی در روزھای اخير در گزارشی افشاگرانه نوشت يک وا

  . ماه در افغانستان کشته است۶ نفر را طی ۵۴ارتش انگليس، دست کم 

در ھمين حال وزارت دفاع انگليس ادعا کرده است که سربازان انگليسی با شجاعت و بطور حرفه ای در افغانستان 

  .خدمت کردند

 رئيس پيشين نيروھای "مارک کارتن اسميت"د ژنرال با توجه به مدارکی که به دست بی بی سی رسيده به نظر می رس

 درباره اين موضوع به دست وی رسيده ئیھا ويژه انگليس درباره اتھامات قتل ھای غيرقانونی خبردار بوده و گزارش

  .بود اما مدارک را در اختيار پليس ارتش سلطنتی قرار نداده است

 

   کشته شدند مزدور خارجی در اوکراين٢۵٠: وزارت دفاع روسيه

ترين گزارش خود از تحوالت جنگ اوکراين اعالم کرد که دو پايگاه مزدوران خارجی در  وزارت دفاع روسيه در تازه

  .ی دقيق ھدف قرار گرفتندراکتشرق و مرکز اوکراين با حمالت 

 در شرق "دونباس"ه  در منطق"لژيون خارجی"ای اعالم کرد مقر  به گزارش راشاتودی، وزارت دفاع روسيه در بيانيه

 مزدور خارجی کشته شدند و شمار زيادی از خودروھا ٢۵٠ھای روسی ھدف قرار گرفتند و بيش از  راکتاوکراين با 

  .و تجھيزات نظامی آنھا نابود شد

 در جمھوری خلق دونتسک با "کوستيانتينيفکا"شھر  طبق بيانيه وزارت دفاع روسيه پايگاه مزدوران خارجی در

 خودروی ٧ مزدور خارجی، ٢۵٠شدن  زن روسی ھدف قرار گرفته شده و عالوه بر کشته دقيق و نقطهھای  راکت

  . خودروی ديگر ھم منھدم شدند١٢زرھی و 

جمھور اوکراين تشکيل شد و به  ، رئيس"ولودمير زلنسکی"يگان خارجی ارتش اوکراين اواخر فوريه و به درخواست 

  . شناخته می شود"للی دفاع از خاک اوکراينالم لژيون بين"صورت رسمی با عنوان 

ِی دقيق ديگری را عليه پايگاه گردان تيپ راکتوزارت دفاع روسيه ھمچنين اعالم کرد ارتش اين کشور يک حمله  ِ١١٨ 

در اين حمله نيز بيش از .  در مناطق مرکزی اوکراين انجام داده است"چرکاسی"المللی در منطقه  نيروھای لژيون بين

  . عراده توپخانه منھدم شدند۴انداز و   راکتدستگاه از نظاميان اوکراينی کشته، و دو  نفر۶٠

 بھترين سرنوشتی است "حبس ابد"، سخنگوی وزارت دفاع روسيه ماه پيش اعالم کرد مجازات "ايگور کوناشنکوف"

برای مزدوران خارجی و ھای مقامات اوکراينی در ايجاد حفاظ قانونی  تالش. که در انتظار مزدوران خارجی است

کردن آنھا به فھرست نيروھای مسلح يا دادن رواديد اوکراينی به آنھا، اين افراد را از پيگيری و مجازت نجات  اضافه

  دھد نمی

 

 کيلومتر از اياالت متحده خبر ٣٠٠با برد تا  ATACMS  ھای ميدان نبردراکتشورای امنيت اوکراين از دريافت 

  .داد
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دريافت  MLRS و HIMARS  ھای چندگانهراکت ھای پرتاب دستگاه ھای دوربرد را برای راکتزودی اوکراين به 

الکسی دانيلوف، دبير شورای امنيت ملی و دفاع اوکراين امروز سه شنبه در جريان يک ماراتن پرسش و . خواھد کرد

  .پاسخ تلويزيونی به صورت زنده اعالم کرد

است که کانتينرھای پرتاب آن به جای شش بسته راکت انداز  ATACMS ک سری ھای بالستيراکتًظاھرا در مورد 

قابل ) دو تکه يا يک تکه در ترکيب با يک بسته پرتابگر چندگانه) MLRS يا) يک تکه) HIMARS بر روی سکوھای

 ٣٠٠ ھای معمولی تا راکت ھای ميدان نبرد و نه راکتفقط اين  MLRS و HIMARS زيرا در مورد. بارگيری است

  .کيلومتر برد دارند

 کيلومتر حساب کند، ٣٠٠ھای دوربرد با برد تا  تواند روی پرتابه وقتی به صراحت از او پرسيده شد که آيا اوکراين می

  :دانيلوف به اين سؤال پاسخ داد

 از  دريافت می کنيم که بسيار فراترئی ھاراکت، برخی درک وجود دارد که ما در حال حاضر HIMARS در مورد"

و ما می خواھيم اميدوار باشيم که آنچه ما نياز داريم به نظر می رسد در . آنچه در ابتدا وجود داشت پرواز می کنند

  " .قلمرو کشورمان در آينده نزديک باشد

 

  اتحاديه اروپا در حال خودکشی سياسی است: ديپلمات اوليانوف

 وين معتقد است که اتحاديه اروپا با پيروی از دستورالعمل ھای ميخائيل اوليانوف، سفير روسيه در مجامع بين المللی در

  .اين ديپلمات شامگاه دوشنبه در تلگرام اعالم کرد. اياالت متحده دست به خودکشی سياسی می زند

به نظر می رسد اتحاديه اروپا با پيروی از دستورالعمل ھای واشنگتن با اشتياق و بدون ترديد دست به خودکشی سياسی 

 . زندمی

 

   پناھندگان يک مرکز پذيرش برای اوکراينی ھا را اشغال کردند– "حقوقی مشابه اوکراينی ھا می خواھيم"

آنھا به .  پناھجو و حامی روز يکشنبه يک مرکز پذيرش پناھجويان از اوکراين در پاريس را اشغال کردند١۵٠حدود 

 . ھستند"حقوق برابر"با پناھندگان از اوکراين می خوانند اعتراض دارند و خواستار  "رفتار ممتاز"آنچه 

از زمان آغاز عمليات ويژه روسيه در اوکراين ميليونھا نفر تقريبا ھمه از مناطق غربی اوکراين و کيف که در جنگ 

 با ديگر پناھجويان از کشورھای ديگر مستقيما درگير نيستند به اروپا پناھنده شده و از امکانات ويژه ای که در مقايسه

و چشم آبی ! از ھمان آغاز سياستمداران و رسانه ھا پناھجويان اوکراينی را خودی. بسيار بھتر است برخوردار شده اند

اين امر موجب . و بلوند و مثل خودمان و با فرھنگ باال خواندند و روشن مواضع نژادپرستانه بدون شرم اتخاذ کردند

ترده حتی در کشورھای ديگر شد اما سنت نژادپرستی و تفاوت گذاشتن امری است که براحتی از جوامع اعتراض گس

 .غربی محو نمی شود

 

  اوکراين مزارع غالت را به عنوان يک اقدام انتقامجويانه به آتش ميکشيد: وزارت دفاع روسيه

کز ملی اداره دفاع روسيه، گفت که عليرغم به گزارش خبرگزاری ريانووستی، سرھنگ ميخائيل ميزينتسف، رئيس مر

  :. در آينده، مقامات نظامی اوکراين مزارع غالت را برای انتقام از روسيه آتش می زنندئیبحران غذا

در مناطق زاپوروژيه، نيکواليف، خارکف و خرسون، اعضای نيروھای مسلح اوکراين به ھمراه شبه نظاميان گردان 

  .غالت را با استفاده از توپ و ھليکوپتر به آتش کشيدندھای فاشيست ھا عمدا مزارع 
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 مبنی بر اينکه روسيه ظاھرا باعث ايجاد "متمدن"ميزينتسف افزود که اين تحريکات در پس زمينه شکايات غرب 

وی با اشاره به اينکه اين موارد و موارد مشابه از سوی جامعه .  در جھان شده است، صورت می گيردئیبحران غذا

 بر "چشم بستن"ی ناديده گرفته می شود، از سازمان ملل، سازمان بھداشت جھانی و صليب سرخ خواست تا از جھان

 .جنايات کی يف عليه مردم خود دست بردارند

 

  ديدگاه کرملين درباره امکان ديدار دوجانبه تراس و پوتين در اندونزی

ای برای ديدار  ويزيونی اعالم کرد که ھيچ برنامهديميتری پسکوف، سخنگوی کرملين شب گذشته در يک مصاحبه تل

 دوجانبه والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه با ليز تراس وزير خارجه انگليس در چارچوب اجالس سران گروه

G20در نظر گرفته نشده است.  

 ارچوب مذاکراتوی اين مسئله را در واکنش به سخنان خانم تراس در خصوص آمادگی وی برای ديدار با پوتين در چ

G20 در اندونزی بيان کرد.  

ما در . طرف روسی به تدارکات برای نشست سران اندونزی ادامه داده و در آن شرکت خواھد کرد: پسکوف افزود

 شرکت کرده و دعوت نامه رسمی برای نشست سران را دريافت کرده و در آينده تصميم ٢٠تمامی رويدادھای گروه 

ولی برنامه ھيچ ديدار دوجانبه ھنوز تدوين نشده . ديمير پوتين در اين اجالس گرفته خواھد شد درباره حضور والئینھا

  .است

در صورت انتخاب خود به سمت نخست G20 تراس روز يکشنبه آمادگی خود را برای ديدار با پوتين در اجالس گروه

 زمانی که تمامی نيروھای روسيه از خاک وی پيش از اين نيز گفته بود که لندن تا. وزيری جديد انگليس اعالم کرد

  .ھای جديدی عليه روسيه و ارسال سالح به اوکراين ادامه خواھد کرد اوکراين خارج نشود، به اعمال تحريم

 

  زلنسکی و بولسونارو درباره وضعيت جبھه صحبت می کنند

زلنسکی در .  کردصحبتد تلفنی والديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين با ژاير بولسونارو، ھمتای برزيلی خو

وی افزود که از ھمه .  وضعيت در جبھه و از سرگيری صادرات غالت اوکراين بودصحبتموضوعات : تر نوشتئيتو

  .شرکا می خواھد که به تحريم ھا عليه روسيه بپيوندند

برزيل در حال برنامه ريزی بر اساس گزارش رسانه ھا، . به گفته بولسونارو، او خط تعادل را در جنگ دنبال می کند

موانع اقتصادی اياالت متحده و ": بولسونارو اخيرا گفت. برای انعقاد قراردادھای بيشتر برای خريد ديزل با روسيه است

 .اروپا عليه روسيه کارساز نبوده است

 

   خواھند کردصحبتپوتين و اردوغان در تھران درباره صادرات غالت 

سی رئيس جمھوری روسيه اعالم کرد که والديمير پوتين و رجب طيب اردوغان، روسای يوری اوشاکوف، مشاور سيا

جمھور روسيه و ترکيه در جريان سفر روز سه شنبه خود به تھران و در ديداری دوجانبه درباره صادرات غالت از 

  . خواھند کردصحبتبنادر اوکراين 

رات پوتين و اردوغان در تھران مورد بحث قرار خواھد وی يادآور شد که موضوع صادرات غالت اوکراين در مذاک

  .گرفت و کار بسيار فعالی برای رفع مشکالت در اين زمينه در حال انجام است
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وی يادآور شد که ھفته گذشته، نخستين نشست چھارجانبه در مورد غالت با حضور نمايندگانی از طرف روسيه، 

اوشاکوف تاکيد کرد، در اين نشست طرفين . ن ملل در استانبول برگزار شداوکراين، ترکيه و با حضور نمايندگان سازما

توافق کردند که يک سند مشترک تھيه کنند که چارچوب قانونی، برخورد اصولی برای صادرات غالت از بنادر 

دامات در عالوه بر اين، نمايندگان چھارجانبه موافقت کردند که يک مرکز ھماھنگی مشترک اق. اوکراين را مشخص کند

  .استانبول افتتاح شود

 

  مذاکره با روسيه تنھا پس از شکست اين کشور امکان پذير است: وزير خارجه اوکراين

وی .  خبر داد"تنھا پس از شکست مسکو"با، وزير امور خارجه اوکراين، از احتمال مذاکره با روسيه  ديميتری کوله

 موضوع را مطرح کرده و يادآور شد، ھمه ارتباط بين مذاکرات و شب گذشته، دوشنبه در مصاحبه با مجله فوربس اين

  .وضعيت جبھه نبرد را درک می کنند

روسيه بايد فقط پس از شکست ": من به ھمه شرکای خارجی يک چيز ساده را تاکيد دارم: رئيس ديپلماسی اوکراين گفت

  ."در ميدان نبرد پای ميز مذاکره با ما بنشيند

در حال : وی گفت.  پيدا خواھند کرد"زبان اولتيماتوم"، در غير اين صورت مقامات مسکو دوباره با  به عقيده کوله

  .حاضر ھيچ شرايطی برای از سر گيری مذاکرات بين اوکراين و روسيه وجود ندارد

 مقامات اين وزير امور خارجه اوکراين ھمچنين شرط الزم برای رفع انسداد بنادر اين کشور را نام برد و تاکيد کرد که

کشور از ھر نوع تصميم گيری برای رفع انسداد بنادر در صورت وجود کوچکترين تھديدی از جانب روسيه مبنی بر 

 . به آنھا، خودداری خواھند کرد"حمله"

 

   مقام سرويس امنيتی اوکراين را بعيد ندانست٢٨زلنسکی اخراج احتمالی 

طابيه شب گذشته خود برای مردم کشورش اعالم کرد که يک خبر والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين در خ

مقامات اوکراينی در حال انجام بررسی دقيق فعاليت پرسنل سرويس : مھم ديگر درباره سرويس امنيتی دارد و آن اينکه

  . نفر از مقامات اين اداره در حال تصميم گيری است٢٨امنيتی اوکراين در سطوح مختلف بوده و امکان اخراج 

رئيس جمھوری اوکراين افزود که نتايج نامطلوب عملکرد آنھا زمينه مناسبی برای اخراج کارمندان سرويس امنيتی 

 اوکراين بوجود آورده و اين موضوع بسيار جدی است

 

  ن کردئيزلنسکی برای پيوستن اوکراين به اتحاديه اروپا ضرب االجل تع

ن ئي داخلی برای پيوستن اين کشور به اتحاديه اروپا تع"ضرب االجل"ک جمھوری اوکراين ي والديمير زلنسکی، رئيس 

با، وزير امور خارجه اوکراين شب گذشته در مصاحبه اختصاصی با مجله  اين مسئله را ديميتری کوله. کرده است

  . اعالم کرد"فوربس"

اگر در سطح . دارد و نه فقط به ماالبته تصميم گيری در اين زمينه ھنوز به اتحاديه اروپا بستگی ": وی توضيح داد

ًاالجل اعالم کنيم، ممکن است کسانی را در اتحاديه اروپا آنقدر بترسانيد که آنھا عمدا ھمه چيز مربوط به  خارجی ضرب

  ". اوکراين را بسيار کند کرده و اين روند به درازا کشيده شودئیادغام اروپا

در . ھا طول بکشد ھا يا دھه  برای عضويت در اتحاديه اروپا نبايد سالبه گفته رئيس جمھوری اوکراين، مسير اين کشور

اول ماه جوالی نمايندگان پارلمان اعالی اوکراين پرچم اتحاديه اروپا را در سالن جلسات عمومی خود برافراشتند و بدين 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

ر اين راستا را نشان ترتيب، بطور نمادين روند عضويت کشورشان در اين سازمان را آغاز کرده و عزم راسخ خود د

  .دادند

 

  ھای استراتژيک ميان جمھوری آذربايجان و اتحاديه اروپا امضای تفاھم نامه ھمکاری

ھای   رئيس کميسيون اروپا به جمھوری آذربايجان تفاھم نامه ھمکاری"اولسوال فون در الين"در سفر يک روزه خانم 

  .وی رئيس جمھور اين کشور و رئيس کميسيون اروپا امضا شدراھبردی ميان اين اتحاديه و جمھوری آذربايجان از س

ھا ميان  الھام علی اف رئيس جمھور آذربايجان در اين ديدار ضمن ابراز خرسندی از گسترش روابط و ھمکاری

جمھوری آذربايجان و اتحاديه اروپا به عنوان شريک تجاری اين کشور، سفر رئيس کميسيون اروپا را نشانگر اھميت 

ھای تجاری ميان  ھای مورد نظر در سال آينده، ھمکاری مطمئن ھستم با اجرای طرح: ھا دانست و گفت مکاریاين ھ

ھا در زمينه انرژی ھميشه در اولويت بوده است،  اتحاديه اروپا و جمھوری آذربايجان گسترش خواھد يافت و ھمکاری

  .بويژه در حال حاضر ھمکاری در اين زمينه اھميت زيادی دارد

اما جدای از . مسائل امنيت انرژی به وضوح يکی از موضوعات اصلی در دستور کار جھانی امروز است:  افزودوی

موضوعاتی که در حال حاضر در . ھا ھستيم مند به گسترش ھمکاری در آموزش، حمل و نقل و ساير زمينه آن، ما عالقه

ھای ھمکاری بالقوه ما   ھستيم، ھمه زمينهصحبتدر حال مورد توافقنامه جديد بين جمھوری آذربايجان و اتحاديه اروپا 

  .دھد را پوشش می

امروز مراسم بسيار مھمی در انتظار ماست و نويد دھنده آغاز ھمکاری گسترده : وی با اشاره به امضای تفاھم نامه گفت

  .جديدی در حوزه انرژی خواھد بود

خواھيم روابط عالی  ما می: مکاری ميان دو طرف گفترئيس کميسيون اروپا ھم ضمن ابراز خرسندی از روابط و ھ

خود را بيشتر تقويت کنيم و يادداشت تفاھمی که امروز امضا ميکنيم بطور ويژه به ھمکاری قابل اعتماد در زمينه 

انرژی و مسائل مربوط به انرژی تجديد پذير اشاره دارد و جدای از يادداشت تفاھم، توافقی بين اتحاديه اروپا و 

  .بايجان نيز پيش بينی شده است و اين را من با وزير خارجه ھم مورد مذاکره قرار دادمآذر

 

   فضای اطالعاتی و ديجيتالی اوکراين را در دست گرفتکنترولمايکروسافت به دستور پنتاگون : روسيه

ھای ويژه  ويسشرکت مايکروسافت به دستور پنتاگون و سر: اولگ سيرومولوتوف معاون وزير خارجه روسيه گفت

  .ھای ديجيتال اوکراين را به دست گرفته است  فضای اطالعاتی و زيرساختکنترول امريکا

به گزارش اسپوتنيک، سيرومولوتوف معاون وزير خارجه روسيه دوشنبه شب اعالم کرد که شرکت مايکروسافت ھر 

  . را انجام می دھد"ت ديجيتالیحاکمي" کامل زيرساخت اطالعات اوکراين و سلب ھرگونه کنترولاقدامی برای 

به گفته وی، بخش آناليز تھديدات پيشرفته مايکروسافت به مقامات اوکراينی قول محافظت در برابر حمالت سايبری 

  .ھای خود بدھند ھدفمند داده است و آنھا را متقاعد کرده که به آنان دسترسی از راه دور به شبکه

 نشان دھد تا امريکائیھدف مايکروسافت اين است که تالش خود را به حاميان : دديپلمات روس در ادامه خاطر نشان کر

  .ی که در پنتاگون برای جنگ ھای سايبری در نظر گرفته را دريافت کنددالر ميليارد ١۵بتواند سھم خود از بودجه 

ول جنگ، صدھا  تا کنون در گزارشات مختلف بارھا مدعی شده است که روسيه در طامريکاشرکت مايکروسافت 

  .عمليات سايبری از جمله حمالت مخرب را عليه اوکراين انجام داده است
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 درصد از حمالت مخرب روسيه زيرساخت ھای حياتی اوکراين را نشانه گرفته است که ۴٠به ادعای مايکروسافت، 

  .می تواند اثرات منفی بر دولت، ارتش، اقتصاد و مردم داشته باشد

  .کروسافت، روسيه ھرگونه دخالت در اين حادثه ھا را رد کرده استبه رغم گزارشات ماي

 

  به ارائه اطالعات به اوکراين ادامه خواھيم داد: امريکا

رات اخير در مقامات نزديک به ولوديمير زلنسکی رئيس ئي اعالم کرد که با وجود تغامريکاوزارت امور خارجه 

  .به اين کشور ادامه خواھد دادجمھوری اوکراين، واشنگتن به ارائه اطالعات 

 عصر دوشنبه به وقت محلی در نشستی با خبرنگاران در واشنگتن افزود، ما امريکاند پرايس سخنگوی وزارت خارجه 

به ارائه اطالعات به اوکراين ادامه خواھيم داد زيرا عنصر مھمی است که به شرکای اوکراينی خود برای دفاع در 

  .نيمک برابر روسيه، ارائه می

ولوديمير زلنسکی رئيس جمھوری اوکراين يکشنبه شب، ايوان باکانوف رئيس سازمان امنيت اوکراين و ايرينا ونديکتوا 

  .دادستان کل اين کشور را برکنار کرد

 ۶٠س سازمان امنيت و دادستان کل اين کشور گفت که بيش از ئيزلنسکی در توضيح دستور خود برای برکناری ر

  .مند سازمان امنيت عليه اوکراين فعاليت می کننددادستان و کار

 و ساير ئی در رابطه با خيانت به کشور و نقش کارمندان دادسراھا، نھادھای تحقيقات جنائی پرونده قضا۶۵١: وی گفت

  .نھادھای انتظامی در اين اقدامات، به ثبت رسيده است

 و سازمان امنيتی اوکراين که در بخش ھای تحت اشغال  کارمند دفتر دادستانی۶٠به ويژه، بيش از : زلنسکی افزود

  .روسيه حضور دارند، عليه کشور ما فعاليت می کنند

  .به گزارش ايرنا، زلنسکی حدود دو ھفته پيش نيز چندين سفير اوکراين را برکنار کرد

 ھند، جمھوری چک، نروژ ،المانوی در دستوری که ھيچ دليلی برای آن اعالم نشده، از برکناری سفرای اوکراين در 

  . خبر دادھنگریو 

ھای نظامی بيشتری  المللی و کمک ھای خود خواسته است تا برای مقابله با تھاجم روسيه، حمايت بين زلنسکی از ديپلمات

  .برای اوکراين جذب کنند

 در  عمال محدوديتجمھور اوکراين پس از تصميم خودسرانه فرماندھان نظامی اين کشور در ا پيش از اين نيز رئيس

  .ھا انتقاد کرد  نظاميان، از آنئیجابجا

اين اختالفات در حالی رخ داد که نيروھای اوکراينی مشغول . اختالف ميان رھبران اوکراين تاکنون آشکار نشده بود

  .دفاع در مقابل ارتش روسيه در مناطق شرقی اوکراين ھستند

 

  تاکيد داردبايدن بر اھميت قطع واردات نفت از روسيه 

 بر اھميت عدم واردات نفت از روسيه تاکيد دارد و واشنگتن به امريکاسخنگوی کاخ سفيد گفت که رئيس جمھور 

  .فشارھا در اين خصوص ادامه خواھد داد

رئيس جمھور بايدن بر اھميت عدم واردات نفت روسيه : به گزارش الجزيره، سخنگوی کاخ سفيد در اظھاراتی گفت

وی بر اطمينان از اينکه روسيه و چين برای پر کردن . و ما به فشارھا در اين خصوص ادامه خواھيم دادتاکيد داشت 

  .خالء موجود در خاورميانه تالش نکنند اھتمام دارد
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 درصدی توليد نسبت به آنچه ۵٠ما از تصميم اوپک برای افزايش : بر اساس اين گزارش، کارين ژان پی ير افزود

کنيم و انتظار داريم توليد نفت اوپک به زودی به صورت بی  ئيه سپتامبر مقرر شده بود، استقبال میھای ژو برای ماه

  .وقفه افزايش يابد

 به منطقه تفاوت قابل امريکاسخنگوی کاخ سفيد با ادعای اينکه توليد نفت در بازار پس از سفر جو بايدن رئيس جمھور 

 کاھش پيدا کرده و انتظار دالر ۴قيمت ھر گالن بنزين به کمتر از : ودتوجھی در قيمت سوخت ايجاد خواھد کرد، افز

  .ھای آينده ھم تداوم داشته باشد داريم که اين کاھش قيمت طی ھفته

 روز پيش به صورت مداوم و روزانه کاھش داشته است، مدعی شد که روسيه ٣۴ھای نفت از  وی با بيان اينکه قيمت

  .کند عی و نفت به عنوان سالح استفاده میپس از جنگ اوکراين از گاز طبي

استفاده روسيه از نفت و گاز به عنوان سالح، فشار بر بازار انرژی را بيشتر کرده و به : سخنگوی کاخ سفيد ادعا کرد

ما به تنوع بخشی به منابع انرژی اروپا پايبند ھستيم و در جھت اطمينان از بی . افزايش ميزان تورم منجر شده است

  .ی قريب الوقوع اروپا از انرژی روسيه تالش خواھيم کردنياز

دانيم که روسيه ممکن است گاز اروپا را قطع کند و ھمين موضوع ما را بر آن داشته تا کارگروھی  ما می: وی ادامه داد

 .را برای تنوع بخشيدن به منابع انرژی اروپا تشکيل دھيم

 

 


