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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٢٧
  

 ١۵٣  – اوکراينروسيه در" عمليات ويژۀ"جھان و اخبار گزيدۀ 

 ) به وقت اروپای غربی٢٤تا ساعت (

  

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

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

  

  غرب اخبار جعلی درباره بسيج منتشر می کند: وزارت دفاع روسيه

ھای بسيج در  ھای خارجی اطالعات غيرقابل قبولی درباره فعاليت شنبه اعالم کرد رسانه وزارت دفاع روسيه روز سه

  .روسيه منتشر کردند

ه در عمليات نظامی ويژه در اوکراين شرکت دارند که در بيانيه ای آمده است که تنھا بخشی از نيروھای مسلح روسي

  .مشخص نيست که کدام رسانه به طور خاص دخيل است. ن شده کافی استئيتعداد آنھا برای انجام تمام وظايف تع

مقامات روسيه بارھا تاکيد کرده اند که اين کشور بسيج نخواھد شد و اين گونه گزارش ھای رسانه ھا را اخبار جعلی 

  .ه اندخواند
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  روسيه ھرگز از مذاکره با اوکراين خودداری نکرده است: وزير امور خارجه الوروف

به گزارش خبرگزاری ريانووستی، سرگئی الوروف، رئيس وزارت خارجه روسيه در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت 

  :او بيان کرد. روسيه ھرگز از مذاکره با اوکراين خودداری نکرده است

  ".شود ھا روی ميز مذاکره ختم می خصومت: دانند ايم، زيرا ھمه به خوبی می  رد نکردهما ھرگز مذاکره را

الوروف افزود که روسيه مذاکرات با اوکراين را در مراحل اوليه عمليات نظامی آغاز کرد و پيش نويس توافقنامه ارائه 

ما از آن زمان تاکنون ھيچ پاسخی از آنھا ا: وزير امور خارجه ادامه داد.  تصويب کردمارچ ٢٩شده در استانبول را در 

  .ًدريافت نکرده ايم، ھرچند تاکيد می کنم که اساسا با رويکرد آنھا موافق بوديم

، انگليس و برخی کشورھای امريکاالوروف ھمچنين موضع گرفت که مذاکرات روسيه و اوکراين به دليل مقاومت 

  :او توضيح داد. دند، شکست خورده است که کيف را از ادامه مذاکرات منع کرده بوئیاروپا

بالفاصله، چند ساعت . چند روز پيش در مصاحبه ای گفتم که روسيه در مورد مذاکره با اوکراين ھيچ شرطی ندارد"

نتيجه .  گفت که اياالت متحده معتقد است مذاکرات اوکراين با روسيه به موقع نيستامريکابعد، يک مقام وزارت خارجه 

  ". خود بپرسيد که دليل اين امر چه می تواند باشدامريکائیز ھمکاران گيری کنيد و ا

 

   به سوی ھواپيماھای اسرائيلی تيراندازی کرده است٣٠٠دستگاه اس : بنی گانتس

 روسيه مستقر در سوريه دو ماه پيش به سوی ھواپيماھای اسرائيلی چند ٣٠٠ – اس دستگاه: وزير جنگ اسرائيل گفت

  . شليک کردراکت

اين حادثه دو ماه پيش :  تلويزيون اسرائيل اضافه کرد١٣ بنی گانتس در گفت و گو با شبکه "القدس العربی"گزارش به 

  . جنگنده ھای اسرائيلی به سوريه اتفاق افتادئیفقط يک بار ھنگام حمله ھوا

  .ريه خارج شده بودند سوئی ھا، جنگنده ھای اسرائيلی، از حريم ھوادستگاهالبته ھنگام فعال شدن اين : وی افزود

 – اس دستگاهرسانه ھای اسرائيل ارديبھشت ماه سال جاری اخباری را درباره رھگيری ھواپيماھای اين رژيم توسط 

  . روسيه مستقر در سوريه منتشر کرده بودند که مقامات روس اين اخبار را تکذيب کردند٣٠٠

قوس و تبليغات سنگين مسکو، در خاک سوريه مستقر  روسيه پس از مدتھا کش و ٣٠٠ اس دستگاه ١٣٩٧مھرماه سال 

  . اسرائيل به خاک اين کشور از آن ھا استفاده نشده استئیی و ھواراکتشد ولی از آن تاريخ تاکنون برغم صدھا حمله 

 ھا به سوريه و آموزش نظاميان سوری برای کار با آن را دفاع از حمالت به اين دستگاهروسھا ھدف از ارسال اين 

  .ر اعالم کرده بودندکشو

 اسرائيل منتشر شد ئی ھا در سوريه برای مقابله با حمله ھوادستگاهآخرين باری که اخباری درباره فعال شدن اين 

  .ارديبھشت ماه سال جاری بود که اين خبر پس از چند روز توسط روسيه تکذيب شد

 که درباره ئیگزارش ھا": ه در اظھاراتی گفت، معاون وزير امور خارجه روسي"ميخائيل بوگدانف"ارديبھشت ماه ٢٩ 

 بمب افکن ھای اسرائيلی منتشر – در سوريه و ھدف گرفتن جنگنده ٣٠٠ – روسی اس ئی پدافند ھوادستگاهفعال شدن 

  ".شده نادرست و عاری از حقيقت است

ه غرب به تيرگی گرائيده روابط اسرائيل و روسيه اين روزھا پس از جنگ اوکراين و اعالم ايستادگی اسرائيل در جبھ

  .است و اقدامات و سخنان نامتوازن مقامات اين رزيم بر وخامت اوضاع افزوده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

به دنبال تشديد تنش در روابط مسکو و تل آويو پس از جنگ اوکراين، وزارت دادگستری روسيه ھفته گذشته در 

ھای آن را در خاک روسيه  ده، تمام فعاليتدستوری خطاب به آژانس يھود که به صورت نامه به اين آژانس ارسال ش

  .ممنوع اعالم کرده است

دستور توقف فعاليت آژانس يھود در روسيه موجب شده "روزنامه اسرائيلی جروزالم پست در اين رابطه نوشت که 

  ."است که بسياری از يھوديان ساکن اين کشور احساس کنند در معرض تھديد و دستگيری ھستند

رت يھود در روسيه به معنای کاھش چشمگير و حتی توقف مھاجرت صھيونيست ھا از روسيه به بستن آژانس مھاج

  .اراضی اشغالی است

 ٣٠اين آژانس در . فعاليت اصلی آژانس يھود در روسيه تسھيل مھاجرت يھوديان به اسرائيل و اسکان آنھا در آنجا است

  .نقش داشته استسال گذشته در امر مھاجرت يھوديان از روسيه به اسرائيل 

 

   مزدور خارجی خبر می دھد٤٠وزارت دفاع روسيه از تلفات اوکراينی از جمله کشته شدن بيش از 

ژنرال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه در گزارش مطبوعاتی روزانه خود اعالم کرد که نيروھای 

 ی کنستانتينوفکا در جمھوری خلق دونتسک اوکراينی را در نزديک"لژيون خارجی"مسلح روسيه اردوگاه موقت 

(DPR) ی االصل، کشته شدندپولندً مزدور، عمدتا ٤٠بيش از . نابود کردند.  

 پياده نظام موتوری نيروھای مسلح اوکراين در نزديکی ٥٩عالوه بر اين، گفته می شود که لشکر توپخانه تيپ 

  .حمله دقيق روسيه از دست داده است درصد از پرسنل و تجھيزات خود را در ٧٠نيکواليف بيش از 

  مکانيزه نيروھای مسلح اوکراين در٧٢ روسيه به مواضع تيپ ئیکوناشنکوف ھمچنين گزارش داد که در حمله ھوا

Saytsevo ،DPR جنگنده اوکراينی کشته و يک انبار مھمات منھدم شد٧٠، بيش از . 

 

  خواھيم نشستدرصورت سفر نانسی پلوسی به تايوان، بيکار ن: ارتش چين

 سخنگوی وزارت دفاع چين روز سه شنبه در واکنش به سفر احتمالی نانسی پلوسی رئيس مجلس نمايندگان "تان کفی"

  . به تايوان اعالم کرد که درصورت انجام شدن اين سفر، ارتش چين بيکار نخواھد نشستامريکا

 بر سفر نانسی پلوسی به امريکان اکيد کرد چنانچه به گزارش تارنمای روزنامه گلوبال تايمز چين، اين مقام نظامی چي

تايوان پافشاری کند، ارتش چين بيکار نخواھد نشت و اقداماتی قوی برای خنثی کردن ھر گونه مداخله گری خارجی و 

  . طلبانه انجام خواھد دادئیتالش ھای جدا

 به امريکالی رئيس مجلس نمايندگان پيش از اين مقامات وزارت خارجه چين نيز درباره تبعات خطرناک سفر احتما

تايوان ھشدار داده بودند اما سخنان امروز يک مقام ارشد نظامی چين، پيامی متفاوت از پيام ھای روزھای اخير مقامات 

سياسی و ديپلماتيک بوده و ماھيت نظامی اين پيام، نشانگر جديت چين نسبت به واکنش ھای قوی درقبال ھرگونه اقدام 

  . استامريکا از سوی تحريک آميز

حرکت ناوھای " در حال بررسی امريکا نيز روز گذشته در گزارشی نوشت ارتش "واشنگتن پست"پايگاه خبری 

 "نانسی پلوسی" در جريان سفر احتمالی ماه اوت "ئیھواپيمابر يا ارسال ھواپيماھای جنگنده برای پشتيبانی نزديک ھوا

  .ان استرئيس مجلس نمايندگان اين کشور به تايو

 پس از آن صورت گرفت که چين ھشدارھای تندی به دولت امريکانويسد اقدام اخير ارتش   میامريکائیاين رسانه 

  . درباره سفر پلوسی به تايوان ارسال کردامريکا
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 درباره سفر احتمالی ماه اوت نانسی پلوسی رئيس مجلس نمايندگان اين کشور به امريکاچين ھشدارھای تندی به دولت 

  .تايوان ارسال کرده است

 در خصوص سياست امريکاتوجھی از اخطارھای پيشين چين به  طور قابل اند که اين ھشدارھا به مقام آگاه گفته۶ 

  .واشنگتن در باره تايوان، شديدتر بوده است

 به پاسخ امريکاه فايننشال تايمز به نقل از چند نفر از افراد آشنا به اين مسائل ادعا کرد که ھشدارھای خصوصی چين ب

  .کند نظامی احتمالی در صورت انجام اين سفر اشاره می

کارولين " و امريکا معاون وزيرامور خارجه "وندی شرمن"، خانم امريکادر ميانه تشديد کشمکش ھا ميان چين و 

عی که کارشناسان آن  در استراليا نيز قرار است ماه آينده ميالدی به جزاير سليمان سفر کنند؛ موضوامريکا سفير "کندی

  . می دانندبيجينگرا عامل تشديد تنش ھای خطرناک ميان واشنگتن و 

 

  روسيه از مواضع غيرسازنده اسرائيل در جنگ اوکراين انتقاد کرد

  .سخنگوی وزارت خارجه روسيه امروز سه شنبه در سخنانی موضع اسرائيل در جنگ اوکراين را به باد انتقاد گرفت

وسيا اليوم، ماريا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسيه امروز سه شنبه در ارتباط با تعليق به گزارش وبگاه ر

اين يک مساله قانونی است که در شرايط فعلی در حال بررسی : ھای آژانس بين المللی يھود در اين کشور، گفت فعاليت

  .قرار دارد

ھای اخير به ويژه در ارتباط با جنگ  آويو در ماهھای تل  وی در ادامه از مواضع غير سازنده اسرائيل و سياست

  .اوکراين انتقاد کرد و اين مواضع را تأسف برانگيز توصيف نمود

  .ھای اسرائيل به اوکراين اشاره و اين مساله را تقبيح نمود سخنگوی وزارت خارجه روسيه به طور مشخص به کمک

ھای  آويو مبنی بر گسترش فعاليت درگزارشی از تصميم تلشامگاه گذشته ) کان(گفتنی است تلويزيون رسمی اسرائيل 

  .خود در اوکراين در قالب امدادرسانی خبر داد

ھای  ای رسمی را به دست سازمان بر اساس اين گزارش، وزارت خارجه اسرائيل اعالم کرد که برای نخستين بار بودجه

ه اسرائيل تاکنون، خود به صورت مستقيم در وزارت امور خارج. امدادی غيرنظامی فعال در اوکراين رسانده است

 سازمان مدنی در اوکراين ٩ھای  اوکراين در اين چارچوب کار کرده است، اما اکنون تصميم گرفته است به فعاليت

  .ھا قرار دھد بپيوندد و بودجه دولتی را به صورت مستقيم در اختيار آن

آويو و مسکو بر سر توقف  د که تنش سياسی جاری ميان تلگير اين تصميم وزارت خارجه اسرائيل در حالی صورت می

منابع عبری روز گذشته از تصميمات تالفی جويانه يائير الپيد در قبال اقدام . فعاليت آژانس يھود، در حال تشديد است

  .اخير روسيه و تالش برای انتقال دفتر آژانس يھود از مسکو به تل آويو خبر داده بودند

 

  کند تر می راضات کارگری، بحران جھانی تورم را وخيماعت: اويل پرايس

تارنمای اويل پرايس با اشاره به بحران جھانی تورم که بيشتر کشورھا را درگير کرده است، نوشت، تھديد کارگران 

 شاغل در زنجيره ھای اصلی تامين کاال به اعتصاب، به دليل نارضايتی از اوضاع شغلی خود، می تواند بحران تورم را

  .تر کند وخيم
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ھای تامين در سراسر جھان ايفا می کنند، به خوبی  کارگرانی که نقش کليدی را در زنجيره: تارنمای اويل پرايس نوشت

کنند و خواستار شرايط  دانند که شغل آنھا ھرگز تا به اين اندازه مھم نبوده است و آنھا اکنون از اين اھرم استفاده می می

  .بھتر اشتغال ھستند

آھن،  اساس گزارش جديد تارنمای بلومبرگ، اعتراضات کارگری در ھمه نقاط زنجيره تامين جھانی، از جمله راهبر 

  .ونقل، انبارھا و بنادر، و در ھمه نقاط جھان از استراليا گرفته تا پرو در حال افزايش است حمل

: د در انگليس در اين زمينه گفت مدرس روابط استخدامی در دانشکده مديريت دانشگاه شفيل"ِکيتی فاکس ھادس"

گيری تنظيم نشده اند و کارفرمايان واقعا بار اين بحران   مانند ھمهئیھای تأمين جھانی برای مقابله با بحرانی ھا زنجيره"

  ".اند را بر کارگران منتقل کرده

ر زنجيره ھای عرضه  که دئیاويل پرايس تورم را مھم ترين مساله سياسی کنونی ارزيابی کرد و نوشت اختالل ھا

  .کاالھا ايجاد شده تاثيرات پيچيده ای بر قيمت ھا داشته و اھميت فوق العاده ای يافته است

حتی تھديد به اعتصاب نيز می تواند باعث افزايش قيمت ھا شود؛ ھمان طوری که در سال جاری در نروژ اتفاق افتاد و 

  .از طبيعی اروپا در نتيجه چنين تھديدی افزايش يافتکارگران بخش انرژی تھديد به اعتصاب کردند و قيمت گ

، تھديد اعتصاب در بخش راه آھن خطر بسيار مشھودی است و جو بايدن رئيس امريکابر اساس گزارش ھا، در 

.  ھزار کارگر و کارفرمای آنھا کمک کند١١۵ تالش می کند به حل اختالفات درباره شرايط کاری امريکاجمھوری 

 به پايان جوالیکه قراردادھای آنھا در اوايل ماه   ھزار کارگر اسکله ساحل غربی است٢٢ امريکا در بزرگترين تھديد

آنھا در بحبوحه مذاکره برای يک قرارداد جديد ھستند و ھم کارگران و ھم کارفرمايان گفته اند که قصد دارند از . رسيد

  .تعطيلی بنادر جلوگيری کنند

 کارمند انجام شده ١۴٠ اعتصاب با مشارکت ٢۶٠ ميالدی، ٢٠٢١ در سال امريکابر اساس برآورد دانشگاه کرنل 

يک بازار کار بسيار فشرده وجود دارد؛ چنين شرايطی کارگران را در :  استاديار اين داشنگاه گفت"ِالی فريدمن". است

  .نندموقعيتی قرار می دھد که عالوه بر تعداد فراوانی از شکايات خود، احساس قدرت نيز می ک

  .کرده اند)  مرداد٨ (جوالی ٣٠در انگليس نيز مساله مشابھی وجود دارد و رانندگان قطار تھديد به اعتصاب در 

ھای اين  آھن کار خود را ترک کردند و راه) ارديبھشت( کارگر ساختمانی در ماه مه "ھا ھزار ده"کانادا شاھد بود که 

  .کشور نيز با خطر اعتصاب مقابله کردند

آرژانتين و آفريقای جنوبی نيز به دليل اعتراض .  داران در پرو در اين ماه اعتصاب سراسری برگزار می کنندکاميون

  . در ارائه خدمات مواجه شده اندئیکارگران با تاخيرھا

 به تازگی با يک اعتصاب دو روزه مواجه شده اند و صنعت کشتی سازی کره جنوبی نيز با اعتراضات المانبنادر 

  .ده استروبرو ش

بعد از ھمه گيری . در خارج از زنجيره عرضه، اعتصابات کارگری ھمچنان ادامه دارد: اويل پرايس در پايان نوشت

  . با کمبود نيرو مواجه ھستند و به دليل اعتصابات کارگری با اختالل در پروازھا مواجه بوده اندئیشرکت ھای ھواپيما

ت کارگری مجبور به لغو پروازھا شد و فرودگاه ھيترو در انگليس با فرودگاه شارل دوگل فرانسه بعد از اعتصابا

  .دشواری از بروز سرنوشت مشابھی خودداری کرد

 

  کيف بدون بودجه از پائيز: فايننشال تايمز فاجعه مالی اوکراين را پيش بينی کرد

  .اجعه مالی قرار گيردًاوکراين تقريبا بودجه خود را تمام کرده است و ممکن است به زودی در آستانه يک ف
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  .روزنامه انگليسی فايننشال تايمز روز سه شنبه در اين باره ھشدار داد

ز ئيتواند در اوايل پا ، منابع مالی اوکراين می"ھای نظامی افزايش جدی در ھزينه"گويد در پس زمينه  فايننشال تايمز می

  .امسال تمام شود

  " خواھد بوديک فاجعه برای دولت اوکراين"چنين کمبود پول 

تحليلگران اين مجله تصريح می کنند که کيف حتی برای خدمات اجتماعی که از بودجه تامين می شود، مانند اداره 

  .تان ھا، پول کافی نخواھد داشتمارچمدارس و بي

  ."به شدت در منابع مالی خود محدود شده اند"مقامات دولتی اوکراين اکنون 

 ھمراه است که به نوبه خود "ورشکستگی ھای گسترده شرکت ھا"برای شرکت ھا و اين امر با افزايش بار مالياتی 

  ."بحران انسانی را تشديد می کند"بيکاری را منجنيق می کند و در نتيجه 

منابع اين روزنامه می گويند در ھمين حال بسته ھای کمک ھای مالی اعالم شده از سوی کشورھای غربی در بخش 

  . وارد می شود"بسيار کند"ھای کوچک و 

افزايش بيشتر "عالوه بر اين، دولت اوکراين ديگر نمی تواند به سياست پولی سست تکيه کند، زيرا اين امر منجر به 

مردم کيف از اين موضوع آگاه .  می شود که اين کشور به آن وابسته است"تورم و قيمت ھای باالتر برای واردات

  .ھستند

 که ادامه خصومت ھا را غيرممکن می "از سقوط شديد رنج خواھد برد"اد اوکراين بدون حمايت مالی از خارج، اقتص

 .کند

 

  پولند و المان به اوکراين تانک ارسال کردند: مقامات کی يف

 که به عنوان کمک نظامی به اوکراين تعھد کرده بودند ئی ھا  تانکالمان و پولندبر اساس اعالم مقامات ارشد کی يف، 

  .را ارسال کردند

 رئيس دفتر ولوديمير زلنسکی رئيس جمھور اوکراين امروز "آندری يرمک"به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، 

 که به عنوان کمک نظامی برای کی يف تعھد کرده بودند را ئیھا  تانکالمان و پولندای اعالم کرد که  دوشنبه طی بيانيه

  .به اين کشور فرستاده اند

 ٩١-PT ھای  تانکپولنداز :  دفتر رئيس جمھور اوکراين در اين خصوص آمده استدر بيانيه صادره از سوی رئيس

  .از دوستان خود متشکريم. به اوکراين رسيد Twardy موسوم به

ھمچنين الکسی رزنيکوف، وزير دفاع اوکراين نيز با حضور در يک برنامه تلويزيونی اعالم کرد که سه فروند از کل 

 به اوکراين رسيده است گپارد ئی سيستم دفاع ھوا١۵

 

  از عضويت سويدن و فنالند در ناتو حمايت نمی کنيم

 و فنالند به تعھدات خود در زمينه مقابله با تروريسم سويدنرئيس جمھور ترکيه در سخنانی گفت که آنکارا تا زمانی که 

  .پايبند نباشند از عضويت آنھا در ناتو حمايت نخواھد کرد

 و فنالند به تعھدات خود در زمينه مقابله با تروريسم پايبند نباشند سويدنرئيس جمھور ترکيه گفت که آنکارا تا زمانی که 

  .از عضويت آنھا در ناتو حمايت نخواھد کرد
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  و فنالند حمايت ازسويدنتا زمانی که : بر اساس اين گزارش، رجب طيب اردوغان در گفتگو با شبکه تی آر تی افزود

ھای تروريستی را متوقف نکنند نبايد انتظار موضع گيری مثبت از سوی ما پيرامون عضويت خود در ناتو  سازمان

  .کسی نبايد از ما انتظار امتياز دادن در اين خصوص داشته باشد. داشته باشند

تی تبديل شده است، رئيس جمھور ترکيه در بخشی ديگر از سخنانش با بيان اينکه سوريه به کانون گروه ھای تروريس

  .مدعی شد که روسيه و ايران بايد موضع شفافی در قبال تروريست ھا اتخاذ کنند

ًاردوغان در خصوص توافقنامه صادرات غالت از اوکراين ھم که اخيرا در ترکيه به امضا رسيد، گفت که تمام طرف 

  .ھا بايد به توافقی که امضا کرده اند پايبند باشند

در شھر استانبول سندی ) جوالی ٢٢(يه، اوکراين، روسيه و سازمان ملل روز جمعه ھفته گذشته گفتنی است که ترک

  . را امضاء کردند" از بنادر اوکراينئیانتقال امن غالت و مواد غذا"مربوط به 

 دبيرکل سازمان ملل متحد در مراسم امضای توافقنامه چھارجانبه صادرات غالت اوکراين در "آنتونيو گوترش"

توافقنامه انتقال غالت روزنه اميدی است . اين توافق روزنه اميد و توافقی برای جھان محسوب می شود: تانبول گفتاس

يک مرکز ھماھنگی مشترک برای نظارت بر صادرات . و لذا از ھمه طرف ھای مذاکره در استانبول قدردانی می کنم

  .غالت از بنادر اوکراين ايجاد خواھد شد

 

  يم روسيه بر توليد صنعتی المانسايه سنگين تحر

به دنبال تالش اتحاديه اروپا برای تحريم روسيه درپاسخ به اقدام نظامی مسکو در اوکراين که بامخالفت آشکاروپنھان 

 به عنوان لوکوموتيو اقتصادی المانھا خود را نشان داده و کشورھای عضو مواجه است، اکنون بازخورد معکوس تحريم

  .ايش بھای گاز و انرژی ناگزير به کاھش و يا توقف توليد صنعتی خود شده استاروپا به علت افز

اعالم کرده  (DIHK)  موسوم بهالمانھای بازرگانی و صنايع  انجمن اتاق: تارنمای خبری اسپوتنيک در اين باره نوشت

 به توقف يا کاھش توليد شده  به دليل افزايش قيمت گاز مجبورالمانھای صنعتی در  ای از شرکت است که تعداد فزاينده

  .اند

 درصد از شرکت ھای صنعتی ناگزيرند ١۶درمجموع : اين انجمن با صدور بيانيه ای دراين خصوص اعالم کرده است

در پاسخ به وضعيت کنونی انرژی توليدات خود را کاھش و يا به سرعت برخی از بخش ھای شرکت را از فعاليت 

  .بازدارند

نشان می دھد که کسب و کارھای  DIHK بررسی ھای به عمل آمده توسط: نه روسی نوشتتارنمای خبری اين رسا

 درصد از شرکت ٣٢انرژی بر، که مصرف آنھا دو برابر ميانگين صنعتی است، به شدت آسيب ديده اند و در مجموع 

  . مجبور به کاھش تمام يا بخشی از توليدات خود شده اند"انرژی بر"ھای 

ی ھنوز حجم قابل توجھی گاز را برای المانه ھمچنين مشخص ساخت که بسياری از شرکت ھای اين بررسی و مطالع

  .اند  تامين کرده"عقد قرارداد" و تنھا نيمی از آنھا پيشتر نياز خود را تنھا از طريق  سال جاری خريداری نکرده

 اين آمار و ارقام را ھشدار دھنده المانرئيس انجمن اتاق ھای بازرگانی و صنايع  (Peter Adrian) "پيتر آدريان"

  . بسيار مخرب باشد و آنرا تحت فشار قرار دھدالمانخواند و تاکيدد کرد که بھای باالی انرژی می تواند برای توليدات 

  لوکوموتيو اقتصادی اتحاديه اروپا به پايان راه رسيده است
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 با اشاره به وضعيت ١۴٠١ تيرماه ١٩ورخ استاد دانشگاه نروژ در تحليلی در م (Glenn Diesen) "گلن ديسن"

 بعنوان قوه محرکه و لوکوموتيو الماناوکراين و تالش غرب برای تحريم بخش انرژی روسيه پيش بينی کرد که اقتصاد 

  .اتحاديه اروپا به آخر خط رسيده است

  المانسايه سنگين تحريم روسيه بر توليد صنعتی 

وژ که در شبکه خبری راشاتودی انعکاس يافته است، با تحريم روسيه در بخش بنابر پژوھش ھای اين استاد دانشگاه نر

 رو به زوال نھاده و مدل اقتصادی آن در حال ويران شدن بوده و اکنون با احتمال المانانرژی از سوی غرب، اقتصاد 

  .يک فاجعه اقتصادی روبرو است

 نخستين کسری تجاری ماھانه خود را طی سه دھه اخير  به تازگیالمان: در گزارش راشاتودی در اين رابطه آمده است

 ھشدار داد، صنايع کليدی اين کشور به المانتجربه و به ثبت رسانده است، بطوريکه رئيس اتحاديه بازرگانی فدراسيون 

حاديه  لوکوموتيو اقتصاد اتئیعلت کمبود و افزايش بھای انرژی بطورکل از ھم فرو خواھند باشيد، در نتيجه دوران طال

اروپا ھم اکنون به پايان راه رسيده است؛ حال غرب با مجموعه ای از يک فاجعه اقتصادی روبرو است که ناشی از 

بدھی ھای ناپايدار، تورم سرسام آور، کاھش رقابت پذيری و اکنون نيز بحران انرژی در راس آن قرار دارد، اکنون 

  . غرب و مسکو، دچار آسيب شده است است که بيش از روسيه با تشديد تنش بينالماناين 

  اتحاديه اروپا اھميت گاز روسيه را کتمان نکند: ھنگری

 بعنوان يک عضو اتحاديه اروپا که آشکارا مخالف تحريم گاز روسيه است نسبت به کتمان واقعيت ھنگریدرھمين حال 

  .پشت پرده اين تحريم به غرب و ساير کشورھای عضو ھشدار داد

 ھشدار داد که امنيت انرژی ١۴٠١ تيرماه ٣١ در مورخ ھنگریوزير امورخارجه  (Peter Szijjarto) پيتر سيجارتو

 "پنھان"در اروپا نبايد بعنوان يک مساله ايدئولوژيک نگريسته شود و از اتحاديه اروپا خواست تا واقعيت گاز روسيه را 

  .نسازد

  سايه سنگين تحريم روسيه بر توليد صنعتی المان

شفاف بگويم، از برخی از سياستمداران پيشرو در :  درجمع خبرنگاران خاطرنشان کردھنگریارجه وزير امورخ

) در زمينه گاز طبيعی روسيه( ھای اخير مدعی شده اند که ترتيب ھمه چيز را  شنوم که طی ماه  میئیکشورھای اروپا

اند،   و خود را از شر وابستگی به روسيه رھانيده  ديگر خريدهئیداده و منابع جايگزين برای آن يافته اند و گاز را از جا

  .پس اگر اينگونه است چرا زنگ ھای خطر را به صدا در آورده اند

 

  ھای تسليحاتی غرب از اوکراين انتقاد روسيه از تداوم حمايت

يت  ميليون يورو ديگر از سوی اتحاديه اروپا برای حما۵٠٠سخنگوی وزارت خارجه روسيه در واکنش به اختصاص 

ف و بروکسل بدانند ھرگونه تالش برای رسيدن به پيروزی در ميدان نبرد، راھی به ئيک: تسليحاتی از اوکراين گفت

  .سمت پرتگاه است

طلبی است، با  اتحاديه اروپا در حالی که مزورانه مدعی صلح: به گزارش اسپوتنيک، ماريا زاخاروا خاطرنشان کرد

  .کند گذاری می ھا سرمايه اين، روی افزايش دشمنیحمايت تسليحاتی و تجھيزاتی از اوکر

دھنده تمايل نداشتن اتحاديه اروپا برای پيشبرد راه حل سياسی  تخصيص بودجه برای تامين تسليحات، نشان: وی افزود

  .در اوکراين است
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روپا را شريک  ميليارد يورو برای حمايت تسليحاتی از اوکراين، اتحاديه ا٢.۵اين مقام روس با اشاره به تخصيص 

گرايان اوکراينی در  کشتار غيرنظاميان، کھنساالن، کودکان و ديگر جنايات جنگی انجام شده توسط ارتش اوکراين و ملی

  .نشين شرق اين کشور عنوان کرد منطقه روس

  .ف بسته استئيدھد و چشمش را به روی فساد مقامات ک اتحاديه اروپا فقط به اوکراين سالح می: زاخاروا گفت

 سعی کردند ئیفرستد، مقامات اروپا در طول پنج ماه گذشته که غرب بدون وقفه تسليحات به اوکراين می: وی افزود

  .خطرات در پيش گرفتن اين سياست برای امنيت داخلی اتحاديه اروپا و شھروندان آن را پنھان کنند

بانی آرزوی خود برای آسيب زدن به رھبران اتحاديه اروپا ھمه چيز را قر: سخنگوی وزارت خارجه روسيه گفت

  .روسيه کردند

ھای ارسالی اتحاديه اروپا به اوکراين در اختيار  زاخاروا از پليس اروپا خواست تا آشکارا اعتراف کند که سالح

  .ھای تبھکار محلی قرار گرفته است گروه

 ١١ توسط اتحاديه اروپا در تاريخ  امنيت داخلی و مديريت مرزھا در مولداویکنترولوی دليل تشکيل يک مرکز جديد 

  .جوالی را نيز جلوگيری از قاچاق تسليحات و مھاجران عنوان کرد

 

 اردوغان رفتار سياستمداران غربی نسبت به پوتين را محکوم کرد

ھايشان عليه والديمير پوتين، رھبر  رجب طيب اردوغان، رئيس جمھوری ترکيه، سياستمداران غربی را به خاطر لفاظی

 .يه محکوم کرده و ابراز عقيده کرد که چنين رفتاری شايسته عرصه سياست جھانی نيستروس

شما از ": صحبت ميکرد، در اين باره گفتTRT Haber اردوغان که شب گذشته در يک برنامه تلويزيونی از شبکه

شور برازنده عرصه اين طرز برخورد با رئيس جمھوری يک ک. نگرش سياستمداران غربی نسبت به پوتين آگاه ھستيد

 ".نگرش شما نسبت به او ھمان چيزی است که شما به دست خواھيد آورد. سياست جھانی نيست

  

  ميليون دالر امضا کرده است٧.١اوکراين قراردادھائی را برای خريد پھپاد به مبلغ 

رای خريد ھواپيماھای بدون  بئیميخائيل فئدوروف، وزير اطالعات ديجيتال اوکراين اعالم کرد که اين کشور قراردادھا

 برای نيروھای مسلح اوکراين ئیھای پھپادھای ضربتی کاميکادزه، مولتی بالگردھا و پھپادھای شناسا سرنشين، سيستم

 . را امضا کرده استدالر ميليون ٧.١به ارزش 

ھوش مصنوعی است که مجھز به فناوری Matrice  مولتی بالگرد پيشرفتهدستگاه ٧٨صحبت بر سر : وی توضيح داد

آنھا می توانند ويدئوھای باکيفيت ضبط کنند، روی اھداف تمرکز کرده و خطرات احتمالی را از راه دور . ھستند

کاميکادزه نيز در نظر Warmate  ھواپيمای بدون سرنشين٢٠ کنند، ھمچنين دو سيستم زمينی برای ھدايت ئیشناسا

 در جھان ئیريداری شده نيز يکی از بھترين پھپادھای شناسا خ" فالی آی٢٠"ضمن اينکه سوپراستارھای نوع . است

 .ھستند

عقاب " گزارش داد که اوکراين از اياالت متحده برای تامين پھپادھای "وال استريت ژورنال"پيش از اين روزنامه 

د، د کنئيخواھد درخواست مربوطه را تأ درخواست کرده است، ولی واشنگتن نمیMQ-1C Grey Eagle – "خاکستری

 که از بابت از دست دادن احتمالی اين پھپادھای پيشرفته در ميدان نبرد و افتادن فن آوری آنھا ئیھا به دليل نگرانی

 .بدست نيروھای مسلح روسيه وجود دارد
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 انجام عمليات ئیًچند روز قبل نيروھای مردمی دونتسک اعالم کردند که ارتش اوکراين تقريبا به طور کامل توانا

 . خود با استفاده از پھپادھا را در کل طول خط مقدم جبھه در اين منطقه را از دست داده استئیھوا ئیشناسا

  

 اتحاديه اروپا فقط مجری خواست واشنگتن است: الوروف

سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی پس از مذاکراتش با ھمتای 

 در خصوص روند اوضاع پيرامون ئیکراتيک کنگو ابراز تاسف کرد که کشورھای اروپاخود در جمھوری دمو

واشنگتن را، آنھم به ضرر منافع و وارد شدن  ھای ديکته شده از سوی  اوکراين، بدون چون و چرا تنھا درخواست

به گفته وی، اين . دھند یکنند و از خود اراده و استقالل عملی نشان نم خسارات اقتصادی و اجتماعی خويش به اجرا می

 . می پردازد"دنيای آزاد" است که اروپا برای ئیبھا

الوروف ھمچنين تاکيد کرد که طرف روسی در چارچوب انعقاد توافقنامه غالت در استانبول، ھيچ تعھدی مبنی بر 

يل اھداف نظامی در توقف عمليات نظامی ويژه برای حفاظت از غيرنظاميان در دونباس بر عھده نگرفته و به ھمين دل

 .بندر اودسا مورد حمله قرار گرفته است

 انبار شده در ادسا، ديگر تھديدی برای ما نيستند و امريکائیھای ھارپون  راکتاکنون : وزير خارجه روسيه افزود

. ی قرار داردد کردند که پايانه غالت در فاصله قابل توجھی از اين اھداف نظامئيالمللی نيز تأ کارشناسان واقع بين بين

الوروف بار ديگر تاکيد کرد که ھيچ مانعی برای صادرات غالت از بندر اودسا وجود ندارد و عمليات ويژه مانعی در 

 .اين رابطه بوجود نخواھد آورد

  

 زلنسکی فرمانده عمليات ويژه در دونباس را برکنار کرد

ر ئيھی نيروھای عمليات ويژه اين کشور را تغوالديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين، تصميم گرفت تا فرماند

ويکتور "بر اساس فرمان صادره در اين رابطه که شب گذشته در وب سايت رسمی زلنسکی منتشر شد، . بدھد

. ونباس در وزارت دفاع اوکراين منصوب شده استد به عنوان فرمانده جديد نيروھای عمليات ويژه "نوک خور

 به عنوان فرمانده نيروھای عمليات ويژه ٢٠٢٠ شده که در آگوست "ری گاالگانگريگو"خورونوک جايگزين سرلشکر 

 .گاالگان در آن زمان جايگزين ايگور لونف شده بود. نيروھای مسلح اوکراين منصوب شده بود

 را از سمت معاون اول دبير شورای امنيت ملی و "روسالن دمچنکو"عالوه بر اين، زلنسکی صبح روز دوشنبه نيز 

 .دليل برکناری وی ذکر نشده است. برکنار کرد  اين کشور دفاع

 تاکنون را فبروریکشور از اواخر ماه  رات کادری در نيروھای امنيتی اينئيدر حال حاضر، اوکراين بزرگترين تغ

ن زلنسکی ھفته پيش نيز ايوا. کند که گويای نارضايتی زلنسکی از عملکرد ساختارھای امنيتی اوکراين است تجربه می

.  دادستان کل اين کشور را از سمتھای خود برکنار کرد– رئيس سرويس امنيتی وکراين و ايرينا ونديکتوا –باکانوف 

وی پس از اين تصميم به حقيقت خيانت دولتی بيشمار از سوی کارکنان اين دو ساختار اوکراين اشاره کرده و اين 

 .وضعيت را غيرقابل قبول دانست

ً را که قبال معاون اول رئيس سرويس امنيتی اين کشور بود را به عنوان "واسيلی ماليوک"رئيس جمھوری اوکراين 

 .سرپرست جديد اين اداره منصوب کرد

  

 ای را در پی دارد تحريکات اوکراين عليه نيروگاه اتمی زاپاروژيه خطر يک حادثه ھسته: روسيه
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اعالم کرد که مقامات مسکو به والديمير زلنسکی، ماريا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسيه شب گذشته 

رئيس جمھوری اوکراين نسبت به ادامه اقدامات تحريک آميز نيروھای نظامی اين کشور در منطقه نيروگاه اتمی 

 .دھند زاپاروژيه ھشدار می

اوکراينی مواجه اين ديپلمات يادآور شد که وضعيت اطراف اين نيروگاه اتمی که دائما با تحريکات نظامی نيروھای 

 .ای را ايجاد کرده است شده، نگرانی فزاينده

ای اروپا، که  ف نسبت به ادامه تحريکات عليه بزرگترين نيروگاه ھستهئيما به مقامات ک": در بيانيه زاخارووا آمده است

بر اوکراين تأثير ای تنھا  دھيم که پيامدھای سنگين چنين حادثه ای شود ھشدار می يک حادثه ھسته ميتواند منجر به 

 ."نگذاشته و کشورھای ھمسايه را نيز در بر خواھد گرفت

سخنگوی وزارت خارجه روسيه از جامعه جھانی خواست تا اقدامات تحريک آميز طرف اوکراينی در اطراف اين 

 .نيروگاه را محکوم کرده و در اين خصوص ھوشيار باشند

 . به تاسيسات اين نيروگاه آسيب برسانندًنيروھای مسلح اوکراينی اخيرا بارھا سعی کردند

  

  کشور خبر داد١٨وزارت خارجه روسيه از مذاکرات برای تسھيل صدور رواديد با 

ايوان ولينکين، مدير بخش کنسولی وزارت امور خارجه روسيه، در مصاحبه با خبرگزاری تاس که صبح امروز، سه 

 . کشور جھان است١٨کره برای تسھيل صدور رواديد با شنبه منتشر شده، اعالم کرد که اين کشور در حال مذا

ًوزارت خارجه روسيه دائما در تالش است تا رژيم رواديدی با کشورھای خارجی را تسھيل کند و در ": ولينکين گفت

 کشور در اين فھرست وجود دارد و روسيه قصد دارد شرايط کامال مساعدی را برای ورود اتباع ١٨حال حاضر حدود 

 ".به اين کشور ايجاد کندخارجی 

ی التين و منطقه دريای کارائيب، مالزی، چين و ھنگ امريکامذاکرات با برخی از کشورھای : اين ديپلمات يادآور شد

 .کنگ در حال انجام است

مسکو در حال تجزيه و . ولينکين ھمچنين گفت که روسيه فعال قصد ندارد برای شھروندان اوکراين رواديد ارائه کند

 .ف در خصوص برقراری رژيم رواديدی برای شھروندان روسی استئييل عواقب تصميمت اتخاذ شده از سوی کتحل

 اعمال رژيم رواديدی با روسيه را تصويب کرد و در اول ماه جوالی برقررای رژيم جوندولت اوکراين در اواسط ماه 

نی، اين تصميم برای حفظ امنيت ملی اين کشور به گفته مقامات اوکراي. ھا مورد اجرا گذاشته شد رواديدی برای روس

 .ضروری است

 

  دھيم واردات نفت و گاز از ايران را افزايش می: اردوغان

نامه مھم بين دو کشور امضاء شده و آنکارا تصميم  گويد در سفر اخيرش به ايران ھشت توافق جمھور ترکيه می رئيس

  .دارد واردات انرژی از تھران را افزايش دھد

 اين "آرتی تی" تفصيلی با شبکه ئیگو جمھور ترکيه در گفت ، رئيس"رجب طيب اردوغان"زارش خبرگزاری مھر، به گ

  .کشور درباره دستاوردھای سفر اخيرش به تھران گفت آنکارا خريد نفت و گاز از ايران را افزايش خواھد داد

ھمکاری دوجانبه و :  افزود"ن و ترکيه امضا شدهنامه مھم ميان ايرا ھشت توافق"وی با بيان اينکه در سفر به تھران 

در سفر به تھران توافق . قصد داريم خريد نفت و گاز از ايران را افزايش دھيم. تجاری ما با ايران ادامه خواھد داشت

  . افزايش دھيمدالر ميليارد ٣٠کرديم مراودات تجاری را تا 
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 کاھش يافته دالر ميليارد ٧ونا مراودات تجاری بين دو کشور به گيری کر متأسفانه به علت شيوع ھمه: وی در ادامه گفت

  .ھای مختلفی داشتند در تھران عالوه بر نشست سران، وزرای دو کشور ھم نشست. است

برداشتن . ما تصميم جديد داريم تبادالت تجاری بين دو کشور را افزايش دھيم: جمھور ترکيه ھمچنين تأکيد کرد رئيس

  .تواند به اين روند سرعت بدھد انرژی می در حوزه ئیھا گام

ايران، ( تيرماه برای شرکت در نشست سه جانبه سران کشورھای ضامن آتش بس در سوريه ٢٨جمھور ترکيه  رئيس

  .وگو کرد به تھران آمد و در حاشيه اين نشست با مقامات ارشد ايران ديدار و گفت) روسيه و ترکيه

 

 

 


