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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٢٨
  

 ١۵۴  – 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

  

  استفاده از تسليحات غرب عواقب سختی به دنبال دارد: روسيه

 و ديگر کشورھای غربی از سوی اوکراين ھشدار صادر امريکا ھای راکتوزارت خارجه روسيه نسبت به بکارگيری 

  .کرد

 يا سالح ھای ناتو امريکا  ھایراکتاگر کی يف از : وزارت خارجه روسيه امروز چھارشنبه در بيانيه ای اعالم کرد

  .عليه ما استفاده کند، عواقب آن جدی تر خواھد بود

وزارت خارجه روسيه در بيانيه خود با يادآوری تزريق تسليحاتی مداوم اوکراين از سوی کشورھای اروپايی و نيز 

تنھا می ) به اوکراين( ات  تاکيد کرد که آموزش سربازان اوکراينی و استفاده از خاک اروپا برای ارسال تسليحامريکا

  .تواند به گسترش درگيری ھا خواھد انجاميد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای  دستگاه ١٠٠ با فروش مستقيم المانساعاتی پيش خبرگزاری اسپوتنيک به نقل از رسانه اشپيگل اعالم کرد که دولت 

ظامی روسيه در از آغاز عمليات ويژه ن.  ساخت برلين به اوکراين موافقت کرده است"ھويتزر"توپخانه خودکششی 

، انگليس و کشورھای اروپايی برای جلوگيری از پيشروی ارتش روسيه، عالوه بر تحريم ھای شديد، امريکااوکراين، 

 .ارتش اوکراين را با انواع و اقسام تسليحات نظامی تجھيز کردند

 

  به اوکراين" ھويترز" توپخانه ١٠٠موافقت المان با فروش 

 "ھويتزر"ھای توپخانه خودکششی  دستگاه ١٠٠ با فروش مستقيم المانم کرد که دولت به نقل از رسانه اشپيگل اعال

  .ساخت برلين به اوکراين موافقت کرده است

 توپخانه ھويتزر ١٠٠يازدھم جوالی درخواست توليد  Krauss-Maffei Wegmann به گزارش اين نشريه، شرکت

ورو را داد، و پس از دو روز مجوز از سوی وزارت  ميليارد ي١,٧به ارزش  ٢٠٠٠ Panzerhaubitze از نوع

  . دريافت کردالماناقتصاد 

 اوکراين از اين شرکت درخواست خريد مستقيم از توليد کننده را اپريلدر ماه : روزنامه اشپيگل در اين باره ادامه داد

  .ًاعالم کرد و اين شرکت فورا پيشنھاد مربوطه را به دولت ارائه داد

 اعالم کرده بود "ريانوستی" با خبرگزاری صحبت وزير خارجه روسيه پيشتر در "سرگئی الوروف"، در ھمين رابطه

  .که اھداف جغرافيايی عمليات نظامی ويژه کشورش در اوکراين به منطقه دونباس محدود نمی شود

 صلح "بی ثمر"ت الوروف در مصاحبه با خبرگزاری دولتی روسيه، افزود که واقعيت ھای جغرافيايی از آغازمذاکرا

  . در ترکيه تغيير کرده اندمارچبين نمايندگان روسيه و اوکراين در ماه 

اکنون جغرافيا برای روسيه تغيير کرده است و فراتر از دونتسک و : وزير خارجه روسيه در اين مصاحبه اضافه کرد

ين روند به صورت منطقی و ا. اکنون صحبت از خرسون و زاپروژيا و ديگر مناطق است. لوھانسک پيش رفته است

  . تر پيشروی کند منسجم جلو می رود و شايد نياز باشد روسيه عميق

 ساخت "مارچھي"ی راکت ھای دستگاهھای پيشرفته از جمله   در ادامه گفت که اگر غرب انتقال سالح"سرگئی الوروف"

اين از حدود فعلی باز ھم فراتر خواھد  به اوکراين را متوقف نکند، محدوده اھداف جغرافيايی روسيه در اوکرامريکا

  .رفت

، انگليس و کشورھای اروپايی برای جلوگيری از پيشروی امريکااز آغاز عمليات ويژه نظامی روسيه در اوکراين، 

 .ارتش روسيه، عالوه بر تحريم ھای شديد، ارتش اوکراين را با انواع و اقسام تسليحات نظامی تجھيز کردند

 

  کند سرائيلی مرتبط با تعطيلی آژانس يھود ديدار نمیبا ھيئت ا" پوتين"

سخنگوی کرملين امروز تأکيد کرد که رئيس جمھور روسيه با ھيئت مذاکره کننده مرتبط با تعطيلی آژانس يھود از 

  . کند اسرائيل ديدار نمی

به در سخنانی امروز چھارشن) کرملين( سخنگوی رياست جمھوری روسيه "ديميتری پسکوف"به گزارش اسپوتنيک، 

 در مورد تعطيلی آژانس يھود در روسيه توسط وزارت صحبتوالديمير پوتين با ھيأت اسرائيلی برای : اعالم کرد

  .نمی کند دادگستری ديدار

 ھا پيرامون   به نقل از يک منبع نزديک به روسيه، مسکو از گزارش"کان"در ھمين ارتباط، به گزارش رسانه اسرائيلی 

  . نظامی صھيونيست به اوکراين به شدت عصبانی است  اعزام صدھا شبهکمک تل آويو به
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 ھا از موافقت اسرائيل برای حمايت از اوکراين عصبانی ھستند و طبيعی  روس: اين مقام روسی در اين خصوص گفت

  .است که مسکو بخواھد واکنش نشان دھد

 ھا بين مسکو و تل آويو اعالم کرده بود که  يد تنش ترين گزارش خود درباره تشد  ھم در تازه"جروزالم پست"روزنامه 

   ھای يھودی گسترش می  کند؛ بلکه دامنه فعاليت خود را عليه ساير سازمان روسيه فقط به بستن آژانس يھود بسنده نمی

  .دھد

از وزارت  ھای تھديد آميزی را  ًبر اساس گزارش اين روزنامه، چندين سازمان و مؤسسه يھودی در روسيه اخيرا پيام

  . اند دادگستری روسيه درباره ادامه فعاليت خود دريافت کرده

 ھای يھودی در روسيه از وزارت دادگستری   ھا و مؤسسه  ھای تھديد آميزی که سازمان جروزالم پست ادامه داد که پيام

الدی از اين وزارتخانه  ھايی است که آژانس يھود اوايل ماه جاری مي  اند، شبيه ھمان پيام اين کشور دريافت کرده

  .دريافت کرد

 شوند و ھيچ گونه کمک مالی يا   ھای يھودی که محلی محسوب می بر اساس گزارش اين روزنامه عبری زبان، سازمان

 توانند آزادانه فعاليت کنند، اگرچه بسياری   اند و می  ھای مشابھی دريافت نکرده  ھا دخيل نيست، نامه نفوذ خارجی در آن

  . دھند که فعاليت عمومی بسيار کمی داشته باشند ا ترجيح میھ از آن

اين خبر در حالی است که روزنامه مذکور چندی پيش به نقل از منابع آگاه نوشته بود که سران آژانس يھود در نظر 

 که وزارت اين اقدام پس از آن اتخاذ شد.  ای محرمانه دفتر خود را مسکو به تل آويو منتقل کنند دارند که طی پروژه

  . ھای آژانس يھود را در روسيه به حالت تعليق درآورد دادگستری روسيه، فعاليت

يک منبع نزديک به آژانس يھود اذعان کرد که کارکنان آژانس يھود در حال جمع آوری وسايل خود، تقسيم وظايف و 

يھود به اين نکته آگاه است که در حال اين منبع فاش کرد که آژانس . ھای جديد خود ھستند ھا و مأموريت تنظيم فعاليت

ھا در  حاضر ھيچ راه حلی برای وضعيت دشوار قانونی که درباره آن در روسيه به وجود آمده وجود ندارد؛ بنابراين آن

  .تالشند تا سيستمی ايجاد کنند که به کسانی که درخواست مھاجرت دارند، از راه دور خدمات ارائه دھند

 

  زمان آزادسازی شھرھای روسيه فرا رسيده است: تسک پوشيلينرئيس جمھوری خلق دون

دنيس پوشيلين، رئيس جمھوری خلق دونتسک گفت که زمان آزادسازی شھرھای روسيه فرا رسيده است، از جمله او 

در متنی به مناسبت ھفتاد و ھشتمپوشيلين در .  اوکراين ھستند، برشمردکنترولچندين شھر را که در حال حاضر تحت 

  :لگرد آزادسازی شھر برست از دست نازی ھا نوشتسا

کيف، چرنيھف، پولتاوا، : امروز دوباره زمان آزادسازی شھرھای روسيه است که توسط مردم روسيه تأسيس شده اند"

 "…اودسا، دنپروپتروفسک، خارکف، زاپوروژيه، لوتسک

 

  می دھدجمھوری خلق لوگانسک تصرف کامل نيروگاه حرارتی اوگلگورسک را گزارش 

ايوان فيليپوننکو، نماينده رسمی شبه نظاميان خلق لوھانسک گفت که نيروگاه حرارتی اوگلگورسک به طور کامل توسط 

  :گفت Rossiya-1 وی در برنامه ای در شبکه تلويزيونی. واحدھای نيروھای مسلح اوکراين آزاد شد

 نيروھای مسلح اوکراين باقی ماند و از کنترولنيروگاه حرارتی اوگلگورسک که پس از آزادسازی سوتلودارسک تحت 

  .واحدھای دشمن در آنجا منھدم شدند.  ما قرار گرفتکنترولآنجا شھر را گلوله باران کردند، به طور کامل تحت 

  در ھمين حال الکساندر کوز خبرنگار جنگ روسيه اولين تصاوير از داخل نيروگاه را در کانال تلگرامی خود 
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 .منتشر کرد

 

  را راه اندازی ميکند Mir ان سيستم پرداخت روسی ميراير

. وزارت امور خارجه ايران از توافق با روسيه برای راه اندازی آتی سيستم پرداخت روسيه در اين کشور خبر داد

را نيز می  Mir ًانجمن اپراتورھای تور روسيه قبال گزارش داده بود که دستگاه ھای خودپرداز در کوبا کارت ھای

  .ندپذير

مھدی صفری، معاون ديپلماسی اقتصادی . تھران در آينده نزديک سيستم پرداخت روسی مير را معرفی خواھد کرد

  :او توضيح داد: وزير امور خارجه ايران در اين باره گفت

ران توان از آن در اي دانم می کنم به زودی اين سيستم پرداخت در ايران فعال شود، البته در حال حاضر نمی فکر می"

  ".ھايی در اين باره وجود دارد استفاده کرد يا خير، اما توافق

 در واکنش به تحريم ھای غرب به دليل ٢٠١٤طرح کارت پرداخت ملی، اپراتور کارت طرح مير روسيه، در سال 

بانک مرکزی روسيه اين سيستم را در صورت خاموش شدن کارت ھای سيستم . الحاق کريمه به روسيه تأسيس شد

  .خت بين المللی معرفی کردپردا

بر اساس اطالعات وب سايت اين سيستم پرداخت، کارت ھای مير اکنون بدون محدوديت در کشورھای ترکيه، ويتنام، 

ارمنستان، کره جنوبی، ازبکستان، بالروس، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، اوستيای جنوبی و آبخازيا قابل استفاده 

  .ھستند

گزارش داد که دستگاه ھای خودپرداز در کوبا اکنون کارت  (ATOR) من اپراتورھای تور روسيه جوالی، انج٢٦در 

حداقل چھار کشور ديگر، ميانمار، نيجريه، بحرين و تايلند گفته اند که در حال بررسی استقرار . را می پذيرند Mir ھای

ه مذاکرات روی کارت ھای مير عالوه بر ، بانک مرکزی روسيه اعالم کرد کاپريلدر ماه . مير در خاک خود ھستند

  .با اين حال، اعالم نشده است که کدام کشورھا در اين امر دخيل ھستند. کوبا با دو کشور ديگر نيز در حال انجام است

 

  جھان مخالف رويکرد استعماری غرب است: الوروف

 و غرب برای جلوگيری از ايجاد نظم کاامريوزير امور خارجه روسيه با بيان اينکه کشورھای آفريقايی از اقدامات 

  .جھان با رويکرد استعماری غرب مخالف است: نوين جھانی اطالع دارند، تأکيد کرد

ای خود به   وزير امور خارجه روسيه در آخرين ايستگاه سفر دوره"سرگئی الوروف"به گزارش روسيا اليوم، 

ھا با مقامات اين کشور، در نشست  ز پايان ديدارھا و رايزنیکشورھای آفريقايی امروز چھارشنبه به اتيوپی رفت و پس ا

  . ھمتای اتيوپيايی خود در آديس آبابا حضور يافت"دمکه موکئن"خبری مشترک با 

دانند که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است و غرب چه  شرکای ما در آفريقا می: الوروف در اين نشست خبری گفت

قطبی و جلوگيری از شکل گيری نظم نوين جھانی بر اساس اصول دموکراتيک انجام کارھايی برای ساختن جھانی تک 

ما به دنبال تقويت و توسعه زنجيره واردات و صادرات بين روسيه و اتيوپی و ارتقای تجارت بين دو کشور . دھد می

ر داديم و موضع اين ما مقامات اتيوپی را در جريان آخرين جزئيات عمليات نظامی روسيه در اوکراين قرا. ھستيم

مواضع ما با اتيوپی با استناد به پايبندی به قوانين بين المللی و منشور . کشور در خصوص اين پرونده، متعادل است

ھای جديد برای ھمکاری  روسيه و اتيوپی آماده اجرای طرح. سازمان ملل متحد، در مورد مسائل جھانی يکسان است

  .فنی ھستند- نظامی
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يی ھاست زيرا چين قدرت شماره يک اقتصادی به شمار امريکاچين ھدف : ی از سخنانش گفتوی در بخش ديگر

 شده و خواھان اعتبارسنجی و مبادالت دالربسياری از کشورھا متوجه نوسانات . رود و واشنگتن مخالف رقابت است می

 استعماری را قبول ندارند و مايلند ما مطمئن ھستيم که اکثريت کشورھا اين رويکرد. با استفاده از ارزھای ملی ھستند

واشنگتن در تالش است تا ديدگاه خود را بر کشورھا تحميل و سياست خود را در سراسر جھان . مستقل زندگی کنند

  .اجرا کند

خواھيم دشمن داشته باشيم ولی ناتو در نشست مادريد، روسيه و چين را دشمن  ما نمی: وزير خارجه روسيه تصريح کرد

ھا و تھديدھا  غرب ما را بين دو گزينه پيروی از سياست جھان تک قطبی و تن دادن به آن يا مواجھه با تحريم. تلقی کرد

  .غرب در تالش است تا روند شکل گيری نظام نوين جھانی را مختل کند. قرار داده است

پا اختالل ايجاد کرده متوقف شده و کی يف در عرضه گاز به ارو "٢-نورد استريم "پروژه : الوروف اظھار داشت

ھای کاشته شده در اطراف  اوکراين بايد مين. ھای غرب عليه روسيه بر بازارھای اروپايی تأثير گذاشت تحريم. است

  .بنادر را پاکسازی کند و ما با ترکيه و سازمان ملل اجرای توافقنامه انتقال غالت را پيگيری خواھيم کرد

. ر آفريقايی خود را شنبه گذشته آغاز کرد و قاھره اولين ايستگاه اين سفر بودگفتنی است وزير امور خارجه روسيه سف

 .او سپس از اوگاندا، جمھوری کنگو و اتيوپی بازديد کرد

 

  تيپ اوکراينی از کارايی رزمی محروم شد: ارتش روسيه

ی روستای گفته می شود که نيروھای روسيه از حمالت دقيق برای فلج کردن يک تيپ اوکراينی در نزديک

در اين بيانيه . اين را وزارت دفاع روسيه گزارش داده است. نووميکايلووکا در جمھوری خلق دونتسک استفاده کرده اند

  :آمده است

.  پياده نظام کوھستانی نيروھای مسلح اوکراين در نزديکی آرتموفسک به طور کامل منھدم شد١٠يک گروھان از تيپ "

در  Novomikhailovka زه نيروھای مسلح اوکراين با يک حمله دقيق در نزديکیتيپ مکاني. ٥٣عالوه بر اين، 

  .ًجمھوری خلق دونتسک عمال غيرفعال شد

 . جنگنده تشکيل شده است١٠٠يک گروه از حدود .  پرسنل نظامی دارد٤٠٠٠ًيک تيپ معموال حدود 

 

در منطقه دنپروپتروفسک  HIMARS کتً جنگنده اوکراينی و تقريبا به ھمين تعداد را١٢٠: سخنگوی ارتش روسيه

  .منھدم شد

 و MLRS  اندازراکت ١٠٠نيروی ھوايی روسيه در حمله به انبار مھمات در منطقه دنپروپتروفسک اوکراين، بيش از 

GMLRS  را برای پرتابگر چندگانهامريکاساخت  HIMARS ( منھدم کرد)  توپخانه با تحرک باالراکتسيستم .

 سرباز ١٢٠عالوه بر اين، تا : وف سخنگوی وزارت دفاع روسيه روز چھارشنبه اعالم کردسپھبد ايگور کوناشنک

  .اوکراينی به ھمراه مزدوران خارجی و متخصصان فنی در اين حمله کشته شدند

بر اساس اطالعات تاييد شده حمله نيروی ھوايی روسيه به يک انبار مھمات در نزديکی روستای ليوبيموفکا در منطقه 

.  منھدم کردامريکا HIMARS  انداز چندگانهراکت دستگاه را برای راکت بيش از صد جوالی ٢٤پتروفسک در دنپرو

 . سرباز نگھبانی از تاسيسات و ھمچنين مزدوران خارجی و متخصصان فنی کشته شدند١٢٠تا 

 

  شود نمايی در برابر غرب برگزار می رزمايش بزرگ روسيه برای قدرت
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ھای ساالنه و عادی نخواھد شد و برگزاری  م کرد که جنگ اوکراين مانع برگزاری رزمايشوزارت دفاع روسيه اعال

  .ھای معنا داری به جھان ارسال خواھد کرد رزمايش بزرگ در شرق اين کشور، پيام

  .وزارت دفاع روسيه اعالم کرد مسکو قصد دارد در ماه آينده يک رزمايش راھبردی در شرق اين کشور آغاز کند

به نظر . شود برگزار می)  شھريور١۴ تا ٨( سپتامبر ۵ آگوست تا ٣٠از ) شرق ("وستوک"شته رويترز رزمايش به نو

رغم جنگ پرھزينه اوکراين، ھمچنان تمرکز  کند که علی رسد روسيه با انجام اين رزمايش اين پيام را ارسال می می

  .ط پايداری دارداش دفاع از تماميت ارضی روسيه است و از نظر نظامی شراي اصلی

ُبا توجه به تلفات سنگين مسکو در جنگ اوکراين، ھم در بعد تجھيزات نظامی و ھم "شود  رويترز در ادامه مدعی می

  ."نيروی انسانی، بزرگترين چالش پيش روی روسيه، ارسال نيرو و تجھيزات کافی به اين رزمايش است

اکنون شمار زيادی از  ھم:  انلگيس نيز در اين باره افزود"اوسِچتم ھ"، کارشناس نظامی در انديشکده "ِمتيو بولگو"

اند، بنابراين بسيار   به اين سو، از بين رفته و کشته شدهفبروریھای شرق روسيه از ماه  نيروھا و تجھيزات نظامی يگان

  . را حل خواھند کردمسألهھا اين  جذاب خواھد بود که ببينيم چگونه روس

 کرده ظرفيت نيروھای مسلح اين کشور برای انجام چنين رزمايشی تحت تأثير عمليات نظامی وزارت دفاع روسيه تأکيد

  .مسکو در اوکراين نخواھد بود

ھا را به اين واقعيت جلب کنيم که تنھا بخشی از نيروھای مسلح  خواھيم توجه ما می: در بيانيه وزارت دفاع روسيه آمده

شده  درگير ھستند؛ نيروھايی که برای انجام ھمه وظايف محول) ر اوکرايند(فدراسيون روسيه در عمليات نظامی ويژه 

  .از طرف فرمانده کل قوا، تعدادشان کافی است

ارتش .  ھزار نيروی نظامی برگزار شد٣٠٠ در مقياسی بزرگ و با حضور ٢٠١٨آخرين رزمايش وستوک در سال 

فاع روسيه بدون اشاره به نام کشور خاصی اعالم وزارت د. چين نيز برای نخستين بار در اين رزمايش شرکت کرد

  .کرده که در رزمايش امسال نيز نيروھای خارجی حضور خواھند داشت

ھای مھمی را درباره وضعيت روابط  به نوشته رويترز، حضور و سطح حضور چين در رزمايش امسال روسيه، پيام

 .خواھد کردھای مسکو و غرب، ارسال  چين و روسيه، در بحبوحه افزايش تنش

 

  امريکا طرح درمان نظاميان اوکراين را تصويب کرد

 اعالم کردند که اين کشور از امريکا از ارتش اوکراين، منابعی در وزارت دفاع امريکاجانبه  ھای ھمه در ادامه کمک

  .کند  درمان میالمانشده اوکراينی را در  اين پس نظاميان زخمی

  .شده در جنگ با روسيه را تصويب کرد  نظاميان اوکراينی زخمیً رسما طرح درمانامريکاوزارت دفاع 

. پيشنھاد شده بود) ماه پيش (جون به رويترز گفته اين طرح اواخر ماه امريکاآنگونه که يک منبع آگاه در وزارت دفاع 

  . درمان شوندنالما در امريکا "ای النداستال مرکز پزشکی منطقه"تان نظامی مارچقرار است مجروحان اوکراينی در بي

 ماه از عمليات نظامی روسيه در اوکراين ۵شود که نزديک به   در شرايطی انجام میامريکابه نوشته رويترز، اين اقدام 

ًگذرد و نيروھای ارتش روسيه در حال پيشروی در مناطق شرقی اوکراين ھستند و تقريبا يک پنجم خاک اين کشور  می

 نظامی اين کشور کشته ٢٠٠ تا ١٠٠دولت اوکراين ماه گذشته اعالم کرد که روزانه بين .  خود دارندکنترولرا در 

  .شوند می
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 امريکاھای نظامی  تانمارچيی که خواسته نامش فاش نشود تا کنون ھيچ نيروی اوکراينی در بيامريکابه ادعای اين مقام 

شده را از اين  وکراين نخواھند رفت که نظاميان اوکراينی زخمی ھم به خاک اامريکااند و نيروھای نظامی  درمان نشده

  .کشور خارج کنند

 ميليارد ٨ مشغول بوده و بيش از المان تاکنون به آموزش نيروھای اوکراينی در خاک امريکابنا بر گزارش رويترز، 

  . کمک امنيتی به دولت اوکراين ارائه داده استدالر

شود که با آغاز عمليات   در شرايطی تصويب میامريکاھای نظامی  تانمارچبيطرح درمان مجروحان اوکراينی در 

ھای  نظامی روسيه در اوکراين، واشنگتن و کشورھای غربی برای توقف پيشروی ارتش روسيه، عالوه بر حمايت

 اوکراين قرار ھای شديد عليه مسکو، انواع تسليحات نظامی پيشرفته در اختيار ارتش سياسی از اوکراين و اعمال تحريم

 .اند داده

 

   اليحه ارائه شده است–سناتور امريکايی روبيو خواستار تحريم چين به دليل خريد نفت روسيه است 

يی مارکو روبيو، يک امريکا، به نقل از بيانيه نويسنده اين طرح، سناتور امريکابه گزارش خبرگزاری بلومبرگ 

برای تحريم حمل نفت و گاز طبيعی مايع از روسيه به چين آماده کرده جمھوری خواه در ايالت فلوريدا، اليحه ای را 

  .است

اين سياستمدار . به گفته روبيو، چين با خريد ھيدروکربن از روسيه از مداخله مسکو در مناقشه اوکراين حمايت می کند

  :توضيح داد

  ".کمک کند، با عواقب جدی مواجه استھا در انجام اين کار  ھای دولتی چين، که به آن ھر سازمانی، از جمله شرکت"

  .کنند کوين کرامر، سناتور داکوتای شمالی، و ريک اسکات، ھمکار روبيو در فلوريدا، از اين طرح حمايت می

اين اليحه با سياست خارجی فعلی کاخ سفيد مغايرت : با اين حال، بلومبرگ درباره موفقيت اين طرح مشکوک است

ھمچنين، توقف عرضه نفت از روسيه، . ط مجلس عليای پارلمان اياالت متحده بعيد استدارد، به طوری که پذيرش توس

اين امر منجر به افزايش بيشتر قيمت ھا . کند تا برای نفت خام خاورميانه و آفريقا با غرب رقابت کند چين را مجبور می

  .می شود، چيزی که اياالت متحده بديھی است که نمی خواھد

در حال حاضر به طور فعال در حال بررسی امکان تعيين  G7 يژه روسيه در اوکراين، کشورھایدر زمينه عمليات و

با اين حال، تا . سقف قيمت نفت از روسيه و اتخاذ تدابير ديگر برای محدود کردن درآمدھای صادراتی مسکو ھستند

 داوطلبانه از سوی شرکت ھای داخلی کنون اين امر نه با تحريم نفتی، نه حتی اتحاديه اروپا، و نه با محدوديت ھای

 اعالم کرد که سقف قيمت نفت روسيه برای ماه دسامبر برنامه ريزی شده امريکاوزارت خزانه داری . محقق نشده است

  .است

ھمانطور که الکساندر نواک، رئيس وزارت انرژی روسيه تاکيد کرد، اگر سقف قيمتی کمتر از ھزينه توليد در نظر 

 .يه نفت عرضه نخواھد کردگرفته شود، روس

 

امريکا نيازی  A-10 Warthog يوری زاک، مشاور وزير دفاع اوکراين گفته است که کشورش به ھواپيمای قديمی

  .حساب می کند F-16 در عوض، کيف روی تحويل ھواپيماھای مدرن تری مانند. ندارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

تأکيد کرد که او  Military.com امريکاتش شنبه در پاسخی کتبی به سؤالی از پرتال خبری آنالين ار ساک روز سه

ھا و برای  افکن ھای زمينی قديمی قادر به کمک به اوکراين برای بستن حريم ھوايی و بستن بمب معتقد است جنگنده

  :".ھا نيستند راکتمتوقف کردن 

ند، زيرا ما ابزاری برای شو ھای پدافند ھوايی روسيه تبديل می دستگاهآنھا به اھدافی راحت برای ھواپيماھای جنگی و "

  ".اسکورت مؤثر و يا نقض سيستم دفاع ھوايی دشمن نداريم

به کيف  A-10 ھمانطور که اين پرتال يادآوری می کند، مقامات پنتاگون پيش از اين امکان واگذاری ھواپيمای تھاجمی

، به آرامی آن را از خدمت خارج می  با وجود مخالفت پارلمان اياالت متحدهامريکارا رد نکرده بودند که نيروی ھوايی 

  .کند

اين نشريه به نقل از فرانک کندال، وزير نيروی ھوايی اياالت متحده که ھفته گذشته در مجمع امنيتی ساالنه موسسه 

  .اين تا حد زيادی تقصير اوکراين است": آسپن در کلرادو صحبت کرد، گفت

ما تمايل داريم در مورد الزامات آنھا و اينکه چگونه می . استتحويل سيستم ھای قديمی اياالت متحده امکان پذير "

  ".توانيم اين الزامات را برآورده کنيم، بحث کنيم

ً است، زيرا صرفا "اشتباه استراتژيک"يی به کيف يک امريکاتر  ھای قديمی با اين حال، به گفته ساک، تحويل جنگنده

  . .کند منحرف می F-16 ھای جنگنده چند منظوره مدرن مانند تمنابع را از وظيفه تجھيز مجدد ارتش اوکراين به ج

 

  مخالفت ايتاليايی ھا با توسعه طلبی ناتو و ادامه جنگ در اوکراين

معترضان در اين راھپيمايی که بر ضد توسعه طلبی ناتو و تامين : خبرگزاری تاس از مبدا رم با انتشار اين خبر، افزود

  . برپا شد، ھمچنين خواستار برقراری آتش بس بی قيد شرط در اوکراين شدندجنگ افزارھای غرب برای اوکراين

 "اسلحه ھا را خاموش کنيد و ھم اکنون به ميز مذاکره بازگرديد"بنابراين گزارش، معترضان پالکاردھايی با مضمون 

  .را با خود حمل می کردند

و توسعه طلبی ناتو در فلورانس برپا شده درحالی اين اعتراض ھای ضد جنگ : تارنمای خبری تاس درادامه نوشت

ای مبنی بر کمک به اوکراين ازجمله کمک ھای نظامی را به تصويب رساند، انتظار  تر اليحه است که مجلس ايتاليا پيش

  .يف ارسال کند رود دولت ايتاليا تا پايان سال جاری ميالدی تجھيزات نظامی با محموله ھای سری به کی می

دھندگان اين راھپيمايی اعتراضی اعالم کردند که ملت ايتاليا بر مخالفت خود درمورد  سازمان: زايداين گزارش می اف

مشارکت کشورشان در درگيری اوکراين ادامه خواھند داد، مردم ايتاليا خواستار آن ھستند تا دولت ايتاليا و اتحاديه 

  .بردارد) کراينصلح در او(ھای جامعی برای از سرگيری مسير مذاکرات  اروپا گام

 

  پوتين می خواھد با سازنده ھواپيماھای بدون سرنشين بايکار ھمکاری کند: اردوغان

رجب طيب اردوغان، رئيس جمھور ترکيه روز سه شنبه گفت، والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه تمايل خود را 

را ارائه  Bayraktar TB2  پھپاد جنگیبرای ھمکاری با شرکت سازنده ھواپيماھای بدون سرنشين بايکار، که از جمله

  .می دھد، ابراز کرده است

  .پوتين به من گفت که می خواھد با بايکار کار کند: به گزارش سی ان ان ترک، اردوغان گفت

او تاکيد کرد . چند روز پيش ھالوک بايراکتار، مديرعامل بايکار، ادعا کرد که اين پھپادھا را به روسيه نخواھد فروخت

  .کت او از اوکراين حمايت می کندکه شر
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يکی .  ساعت در ھوا بماند٢٤ھم در روز و ھم در شب قابل استفاده است و می تواند تا  Bayraktar TB2 پھپاد رزمی

به کيف فروخته  TB2 ترکيه پيش از جنگ چندين فروند. از خريداران اصلی ھواپيماھای بدون سرنشين اوکراين است

  .بود

 

  وابستگی اروپا به گاز روسيه غير قابل اجرا و مضر استطرح کاھش : ھنگری

  . سه شنبه شب پيشنھاد اتحاديه اروپا برای کاھش مصرف گاز را غيرقابل اجرا خواندھنگری

اين يک پيشنھاد غيرقابل توجيه، بی فايده، غيرقابل اجرا و :  در اين مورد گفتھنگریپيتر سييارتو وزير امور خارجه 

  .مضر است

 تنھا کشور عضو اروپا بود که با طرح کاھش مصرف گاز مخالفت کرد با اين ھنگری خبرگزاری فرانسه، به گزارش

  .وجود اين طرح با اکثريت آرا به تصويب رسيد

ًبا توجه به اينکه اين فرمان کامال . ما تنھا کسی بوديم که اعالم کرديم که رای منفی می دھيم: سييارتو در ادمه افزود

  . را ناديده می گيردگریھنمنافع مردم 

 کشور عضو اتحاديه اروپا روز سه شنبه به توافقی دست يافتند تا وابستگی خود به گاز روسيه را ٢٧وزيران انرژی 

  .کاھش دھند

کشورھای عضو اين : ای شورای اتحاديه اروپا را نيز بر عھده دارد اعالم کرد رياست جمھوری چک که رياست دوره

شديد صادرات روسيه، برنامه کاھش ھماھنگ مصرف گاز خود را برای کاھش وابستگی به اتحاديه پس از کاھش 

  .مسکو تصويب کردند

 

  وعده امريکا برای ارسال تجھيزات ضدراکتی ھيمارچ به اوکراين

 ، وزير دفاع اوکراين درباره"الکسی رزنيکوف" و امريکا، وزير دفاع "لويد آستين"شنبه اعالم کرد،  پنتاگون روز سه

  . کردندصحبتی تيلفون، مارچاندازھای چندگانه ھي راکتھای نظامی از جمله تجھيزات  کمک

لويد آستين، وزير دفاع با الکسی رزنيکوف ھمتای ": ای گف ، معاون مطبوعاتی پنتاگون در بيانيه"تاد بريسيل"

تی مداوم به اوکراين شامل تعھد اوکراينی خود در مورد نتايج نشست اخير گروه تماس دفاعی اوکراين و کمک ھای امني

  ". کردندصحبتی تيلفون مارچی توپخانه با تحرک باال ھيراکتاخير واشنگتن به ارسال سيستم ھای 

 در سريع ترين زمان ممکن تجھيزات مورد نياز امريکادر اين بيانيه آمده است که آستين به رزنيکوف اطمينان داد که 

  .را به اوکراين تحويل خواھد داد

اعالم کرده بود که  (OSCE) ، نماينده دائم روسيه در سازمان امنيت و ھمکاری اروپا"الکساندر لوکاشويچ"شتر، پي

اين ديپلمات . نيروھای نظامی روسيه تمامی تسليحات غربی ارائه شده به اوکراين را ھدف قرار داده و نابود خواھند کرد

ھای غربی وارد شده به اوکراين نابود  کنيم که سالح ا تاييد میم: در نشست شورای نمايندگی دائمی اين سازمان گفت

  .شوند تا امکان استفاده از آنھا برای گلوله باران مناطق مسکونی دونباس منتفی شود می

نماينده دائم روسيه تاکيد کرد که تمامی دستورات الزم در اين خصوص در سطح رھبری وزارت دفاع روسيه داده شده 

  .است

 ھستند که نيروھای مسلح اوکراين از تسليحات غربی برای گلوله مسألهين ديپلمات، مقامات مسکو نگران اين به گفته ا

  .باران اھداف غيرنظامی استفاده کنند
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، وزير امور خارجه روسيه نسبت به خطر پمپاژ اوکراين با انواع تسليحات مدرن "سرگئی الوروف"پيش از اين نيز، 

ای   اعالم کرده بود که روسيه بر اين عقيده است که سرانجام کشورھای غربی در مرحلهالوروف. ھشدار داده بود

 .متوجه خطر پمپاژ بيش از اندازه سالح به اوکراين خواھند شد

 

  امريکا به زانو درآمده است/ ايم تبديل شده" ملت گدا"به يک : ترمپ

 تبديل "ملت گدا" به يک امريکاھوادارانش گفت که  روز سه شنبه در جمع امريکا رئيس جمھور پيشين "ترمپدونالد "

  .کند شده است که از ديگر کشورھا انرژی گدايی می

کشور ما به زانو درآمده است، به معنای واقعی کلمه به زانو ":  گفت"امريکااول " در سخنرانی خود در اجالس ترمپ

بسياری از مردم فکر می کنند که بسيار . صد در٩.١ – سال گذشته است ٤٩تورم باالترين تورم در . در آمده است

ايم که  ما به يک ملت گدا تبديل شده. قيمت بنزين به باالترين حد در تاريخ کشورمان رسيده است. باالتر از اين است

  ".زند برای انرژی به کشورھای ديگر سر می

يی ھا سلطنت شکست خورده امريکا و  گفت که اياالت متحده در آستانه يک انتخابات ميان دوره ای تاريخی استترمپ

رئيس جمھور جو بايدن، نانسی پلوسی رئيس مجلس نمايندگان و چاک شومر رھبر اکثريت سنا را سرانجام رد خواھند 

  .کرد

 گفت که به شدت معتقد است که يک نامزد جمھوری خواه رئيس جمھور بعدی امريکاسابق  رئيس جمھور جنجالی

  . اما نگفت که آن شخص چه کسی خواھد بودترمپ.  خواھد شد٢٠٢٤اياالت متحده در سال 

 از طريق توقف مھاجران امريکا مرزھای کنترول، اولويتی باالتر از ايمن سازی مجدد خيابان ھا و ترمپاز نظر 

  .غيرقانونی، قاچاق مواد مخدر و جنايتکاران وجود ندارد

 ٢٠٢٤ بود که تصميم خود را برای شرکت در انتخابات  در مصاحبه ای گفتهجوالی پيشتر نيز در اوايل ماه ترمپ

 باقی مانده اين است که آيا تصميم خود را قبل يا بعد از رای گيری ميان دوره ای در ماه نوامبر سؤالگرفته است و تنھا 

  .اعالم کند يا خير

در حال برگزاری جلسات  ژانويه ٦ در حالی شدت گرفته است که کميته امريکا برای انتخابات اتی در ترمپرقابت 

  . است٢٠٢١ به کنگره در سال ترمپمتعدد رسيدگی به پرونده حمله طرفداران 

 به عنوان نامزد مستقل رياست جمھوری شرکت خواھد ٢٠٢٤ پيش از اين بارھا اعالم کرده بود که در انتخابات ترمپ

  .کرد اما زمان اعالم اين خبر را مشخص نکرده بود

امزدھای رياست جمھوری تا يک سال پيش از انتخابات، اعالم نامزدی نمی کنند تا زمان رقابت از سوی ديگر، اغلب ن

 . قصد دارد بسيار زودتر از موعد اين کار را انجام دھدترمپھای انتخاباتی به حداقل برسد، اما 

 

  عملکرد اقتصادی روسيه با وجود تحريم ھا بھتر از حد انتظار است: صندوق بين المللی پول

انداز اقتصاد جھانی، برآورد توليد  المللی پول در مورد چشم به گزارش خبرگزاری فرانسه، آخرين گزارش صندوق بين

  . درصد افزايش داد٢.۵ناخالص داخلی روسيه در سال جاری را به ميزان قابل توجھی 

ًين يک رکود نسبتا قابل توجه در ا: المللی پول گفت اوليويه گورينشاس اقتصاددان ارشد صندوق بين- در ھمين رابطه پير

  . است٢٠٢٢روسيه در سال 
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رفت بد پيش نرفت اين بود که بانک  يک دليل کليدی که رکود به ھمان اندازه که انتظار می: گورينشاس در ادامه افزود

ا جلوگيری ھ اند از ھراس بانکی يا بحران مالی در ھنگام اعمال تحريم گذاران روسيه توانسته مرکزی روسيه و سياست

  .کنند

المللی پول خاطر نشان کرد، البته افزايش قيمت انرژی مقدار عظيمی از درآمد را برای  اقتصاددان ارشد صندوق بين

  .اقتصاد روسيه فراھم می کند

 و اروپا با اعمال سخت ترين تحريم ھا به امريکابه دنبال آغاز عمليات ويژه روسيه در اوکراين کشورھای غرب بويژه 

ال جدا کردن روسيه از سيستم مالی جھانی و از بين بردن منابع مالی در دسترس مسکو برای تامين مالی جنگ دنب

  .بودند

 

  المللی پول درباره رکود اقتصادی در امريکا بينی صندوق بين پيش

در امان بماند، ھای آتی از رکود   در ماهامريکااحتمال اينکه اقتصاد : اقتصاددان ارشد صندوق بين المللی پول گفت

  .ضعيف است

ھای اقتصادی اين نھاد مالی  اوليويه گورينچاس، اقتصاددان ارشد صندوق بين المللی پول پس از انتشار پيش بينی-پيير

 بتواند از رکود فرار امريکادھد احتمال اينکه  شرايط اقتصادی کنونی نشان می: بين المللی، در کنفرانس مطبوعاتی گفت

  .ن استکند، بسيار پايي

 به دو و سه دھم درصد برسد که امريکا رشد اقتصادی ٢٠٢٢صندوق بين المللی پول پيش بينی کرده است که در سال 

  . منتشر شده بوداپريليک و چھار دھم درصد کمتر از پيش بينی قبلی آن است که در ماه 

با وجود کاھش :  گفتامريکاد اقتصاد  با اذعان به کاھش رشامريکااين در حالی است که جنت يلن وزير خزانه داری 

  .ھا نبايد درباره رکود اقتصادی نگران باشند يیامريکارشد اقتصادی، برای کسانی که به دنبال کار ھستند، کار داريم و 

ھای يلن بر خالف  اين اظھارات و ابراز اميدواری.  کردکنترول را امريکاتوان افزايش تورم در  يلن ھمچنين گفت که می

  . درصد در ماه گذشته است که باالترين ميزان تورم در چند دھه گذشته بوده است٩.١يش شديد تورم به افزا

 

  چين تايوان را تصرف خواھد کرد

 گفت که چين پس از اينکه "امريکااول " در سخنرانی خود در اجالس امريکا، رئيس جمھور سابق "ترمپدونالد "

  .يم کرد، تايوان را تصاحب خواھد کرداياالت متحده اوکراين را به روسيه تسل

ما ملتی ھستيم که به روسيه اجازه داديم اوکراين را ويران کند و ":  روز سه شنبه در جمع ھواداران خود گفتترمپ

و چين با … اوضاع بدتر خواھد شد و اگر من فرمانده کل قوا بودم ھرگز اين اتفاق نمی افتاد. صدھا ھزار نفر را بکشد

  ". بعدی استتايوان نفر

 بھترين دالر ميليارد ٨۵يی و امريکا خاطرنشان کرد که اياالت متحده افغانستان را نيز تسليم کرده و شھروندان ترمپ

  .تجھيزات نظامی جھان را به جای گذاشته است

. تشديد است به تايوان در حال امريکا بويژه پس از اعالم سفر احتمالی رئيس مجلس نمايندگان امريکاتنش ميان چين و 

سخنگوی وزارت دفاع چين با شرکت در يک نشست خبری ھشدار داد که  (Tan Kefei) روز سه شنبه تان کفی

  .ً به جزيره تايوان قطعا واکنش نشان خواھد دادامريکا رئيس مجلس نمايندگان "نانسی پلوسی" به سفر بيجينگ
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 خواستار احترام بيجينگنان خود تأکيد کرد که بر اساس اعالم اين خبرگزاری، سخنگوی وزارت دفاع چين در سخ

  . به اصل چين واحد و عدم حمايت از استقالل اين جزيره استامريکا

اگر نانسی پلوسی به تايوان سفر کند، اصل چين واحد و مفاد سه بيانيه : اين مقام دفاعی چين در اين باره تصريح کرد

  .کند  آسيب جدی وارد میبيجينگت و تماميت ارضی  را به طور جدی نقض به حاکميامريکامشترک چين و 

 در خصوص سفر رئيس مجلس نمايندگان امريکااين در حاليست که سخنگوی وزارت خارجه چين نيز پيشتر به دولت 

  .اين کشور به تايوان ھشدار داده بود

 که به مقامات دولت  ديروز در جريان کنفرانس خبری روزانه وزارت خارجه چين اعالم کرده بود"ژائو ليجيان"

 رئيس مجلس نمايندگان اين کشور به تايوان ھشدارھای شديدی داده "نانسی پلوسی" در خصوص سفر احتمالی امريکا

  .شده است

ًسخنگوی وزارت خارجه چين تاکيد کرده بود که طرف چينی بارھا صريحا به اياالت متحده اعالم کرده که اين کشور به 

  . به تايوان استامريکا نمايندگان شدت مخالف سفر رئيس مجلس

 

  اميدواريم سازمان ملل به تعھد خود برای لغو تحريم کشاورزی روسيه عمل کند: الوروف

به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه اميدوار است که آنتونيو گوترش، دبيرکل 

ھای اين سازمان  ت محصوالت کشاورزی روسيه به وعدهھای غرب عليه صادرا سازمان ملل متحد برای لغو تحريم

  .عمل کند

دبير کل سازمان ملل متحد در جريان : الوروف در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه پس از سفر به اوگاندا گفت

  .امضای قرارداد مشارکت برای رفع موانع صادرات غالت از دريای سياه به اين قضيه متعھد شده است

ھای غرب عليه صادرات محصوالت  ، دبيرکل سازمان ملل متحد متعھد شده است که تمامی تحريمآنتونيو گوترش

  .کشاورزی روسيه برداشته شود

اميدواريم سازمان ملل به وعده خود در رفع موانع اطمينان حاصل کند و در عملی کردن چيزی که امضا : الوروف گفت

 .کرده بود موفق شود

 

 


