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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٢٩
  

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

 ) به وقت اروپای غربی٢٤تا ساعت (

  

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

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

  

   خواستار اضافه شدن نام روسيه به فھرست کشورھای حامی تروريسم شدامريکاسنای 

خواھد روسيه را  ای را تصويب کرد که در آن از وزارت امور خارجه می  روز چھارشنبه قطعنامهاامريکسنای 

  .عنوان حامی تروريسم در مورد حوادث چچن، گرجستان، سوريه و اوکراين به رسميت بشناسد به

  : آمده استامريکادر سايت کنگره 

  ."يک اصالحيه و يک مقدمه اصالح شده به تصويب رسيدقطعنامه با رأی گيری در سنا با : تأييد در سنا/پذيرفته شد"

دولت روسيه به طور خاص متھم است که در جريان دومين اقدام نظامی در چچن، يک کمپين ترور و خشونت عليه 

  .مردم غيرنظامی به راه انداخته است
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 و غيره حمايت ٢٠١۴ از سال  در دونباس"جدايی طلبان"گفته می شود که روسيه حمالتی را در سوريه انجام داده، از 

 .کرده است

  . می ارائه شده است٩به گزارش وب سايت کنگره، اين قطعنامه در 

اقدامات دولت روسيه به رياست والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه را به " امريکادر اين سند آمده است که سنای 

  ".عنوان ترويج اقدامات تروريستی در ارزيابی ميکند

  . خواسته می شود روسيه را به فھرست کشورھای حامی تروريسم اضافه کندامريکااز وزير خارجه از اين رو 

ھيچ بندی در اين قطعنامه نبايد به عنوان اجازه نامه ای برای استفاده از نيروی "در اين اليحه ھمچنين آمده است که 

  ."ت ھا تفسير شودنظامی يا فرمان به نيروھای مسلح اياالت متحده برای مشارکت در خصوم

  . است"غيرالزام آور"روزنامه نيويورک تايمز می گويد که اين توافق 

روز چھارشنبه، آنتونی بلينکن، وزير امور خارجه اياالت متحده، گفت که اياالت متحده در حال بررسی اقدامات روسيه 

 در حال حاضر ھزينه کامل عمليات  است، اما معتقد است که اين کشور"دولت حامی تروريسم"در اوکراين به عنوان 

  .را متقبل شده است و بيشترين تحريم ھا عليه آن اعمال شده است

  .بلينکن اذعان داشت که اعطای چنين وضعيتی به روسيه در عمل تغيير چندانی نخواھد کرد

حامی "نوان  روسيه را به عامريکاديميتری پسکوف، سخنگوی رياست جمھوری روسيه پيشتر گفته بود اگر کنگره 

  . ارزيابی کند، کرملين عواقب روابط با واشنگتن را بسيار منفی می بيند"تروريسم

ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه گفت که مسکو اظھارات واشنگتن مبنی بر شناسايی روسيه به 

  . می داند"پروپاگاندا"عنوان حامی تروريسم را 

  .اسخ نخواھد گذاشتروسيه چنين اقداماتی را بی پ

 

 ١٣٠گردان تيپ پياده اوکراين در منطقه خرسون کارايی رزمی خود را از دست داد و بيش از : وزارت دفاع روسيه

  .سرباز منھدم شدند

به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسيه، ژنرال ايگور کوناشنکوف، يک گردان تيپ پياده نيروھای مسلح اوکراين در 

 در منطقه خرسون در نتيجه حمالت دقيق نيروی ھوايی روسيه به مواضع جنگی نيروھای نزديکی شھرک توپولينو

 نفر از اعضای ١٣٠ ساعت گذشته بيش از ٢۴تنھا در : وی افزود. ًاوکراينی کامال کارايی رزمی خود را از دست داد

  .اين يگان منھدم شده اند

 مکانيزه در نزديکی شھر ٧٢ت گردان اوکراينی تيپ عالوه بر اين، در حمله نيروی ھوايی روسيه به پايگاه موق

  . خودروی زرھی منھدم شدند۵ نفر و بيش از ٧٠آرتموفسک، 

 پست بازرسی و ھمچنين ٩: کوناشنکوف خالصه کرد که در طول روز اھداف زير مورد اصابت قرار گرفته است

و يک  Grad ر اوراگان، يک توپ منطقه، شش انبار مھمات، دو باطری رگبا١٧٣پرسنل و تجھيزات نظامی در 

 اوکراينی را نيز منھدم ٣٠٠-  اس روسيه سکوی پرتاب اس٣۵-جنگنده سوخو: وی افزود .Msta-B توپخانه ھويتزر

  .کرد

 

  .اسرای جنگی اوکراينی قرار است در تعمير پل آنتونوفسکی در منطقه خرسون ھمکاری کنند
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اوکراينی را که به عنوان اسيران جنگی نگھداری می شوند، در اداره ايالتی منطقه ای خرسون قصد دارد نيروھای 

تعمير پل آنتونوفسکی که شھر خرسون را به بخشی از منطقه خرسون در آن سوی رود دنيپر متصل می کند، مشارکت 

  .دھد

منطقه نظامی - کريل استرموسوف، معاون اداره غير نظامی. اين پل در ماه جوالی توسط نيروھای اوکراينی آسيب ديد

  :روز پنجشنبه به خبرگزاری تاس روسيه گفت

اما زمانی که مناطق ديگر آزاد شوند، اسرا آنھا را به درستی تعمير . تعميرات پل آنتونوفسکی فعال موقتی خواھد بود"

  ". و آنچه را که ويران کرده اند، بازسازی خواھند کرد–خواھند کرد 

 منطقه خرسون را گلوله باران کرده است، زيرا آنھا ديگر تحت ارتش اوکراين به طور منظم مناطق مسکونی در

  . کيف نبودندکنترول

را به طور )  توپخانه ای با تحرک باالراکتسيستم  (مارچيی ھايامريکاھمچنين، نيروھای اوکراينی چندين راکت انداز 

  .مکرر به سمت پل آنتونوفسکی شليک کردند که به سطح جاده آسيب رساند

  . از اين تصميم گرفته بودند با ممنوعيت اوليه تردد کاميون ھا، تردد در جاده ھا را محدود کنندمقامات پيش

نظامی، اين امر - ، تردد روی پل به طور کامل ممنوع شد، اما به گفته اداره ملکیجوالی ٢٧پس از گلوله باران در شب 

  .ی کنداز نظر نظامی اھميتی ندارد و فقط زندگی غيرنظاميان را پيچيده م

يی قرار نگرفته است، اما آسيب به سطح جاده ناشی از برخورد، امريکاھای  راکتھای پل تاکنون مورد اصابت  پايه

  .خطرناک. کند ھای مکرر اوکراين ھم تردد و ھم کار تعمير را بسيار دشوار می کند و گلوله باران تردد را دشوار می

خرسون را در سمت غربی رود دنيپر به قسمتی از استان خرسون در پل آنتونوفسکی تنھا پل جاده ای است که شھر 

  .ساحل ديگر متصل می کند

 

   آزوف را به دست گرفتبحيرۀ کنترول سياه روسيه بحيرۀناوگان 

 آزوف بحيرۀ سياه در جريان عمليات ويژه روسيه در اوکراين، به دست آوردن برتری در بحيرۀعمليات رزمی ناوگان 

  . سياه امکان پذير شدبحيرۀال غربی  بخش شمکنترولو 

  . سياه، درياساالر ايگور اوسيپوف منتشر شده استبحيرۀاين بيانيه توسط فرمانده ناوگان 

 سياه در بحيرۀفعاليت رزمی ناوگان ":  روسيه را به سربازان و جانبازان تبريک گفتبحریوی فرارسيدن روز نيروی 

 سياه بحيرۀ بخش شمال غربی کنترول آزوف و به دست گرفتن بحيرۀرا در طول عمليات ويژه نظامی، برتری بر دشمن 

  " .ممکن کرد

کنند و از اقدامات تھاجمی  ھای دقيق دوربرد منھدم می ھا و ھواپيماھای ناوگان، تأسيسات مھم دشمن را با سالح کشتی"

  ".کنند نيروھای زمينی عليه دشمن پشتيبانی می

 سياه با شجاعت و دالوری وظايف رزمی عمليات ويژه نظامی در اوکراين را با يرۀبحبه گفته وی، امروز رزمندگان 

موفقيت انجام می دھند و از اين طريق ثابت می کنند که وارثان شايسته شکوه نظامی نسل فاتحان جنگ بزرگ ميھنی 

  رسالت خود را انجام داده اند به ريشه کن کردن نازيسم ادامه دھد. ھستند

  : کرداوسيپوف تاکيد

 مدرن کارآمد و جنگنده برای روسيه چقدر پر بحریديگر ھيچ کسی شک به خود راه نمی دھد که وجود يک نيروی 

  .اھميت و مھم است
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  ھشدار مسکو درباره خطر يک فاجعه عمدی به دليل حمالت ارتش اوکراين به نيروگاه اتمی زاپاروژيه

ارجه روسيه در يک نشست خبری اعالم کرد که نيروھای ايوان نيچايف، معاون مدير بخش و مطبوعات وزارت خ

نظامی اوکراين با ادامه گلوله باران نيروگاه اتمی زاپاروژيه، بطور عمد وضعيت اين نيروگاه را به سمت يک فاجعه 

  .دھند ساخت بشری در مقياس بزرگ سوق می

س بين المللی انرژی اتمی، بزرگترين به گفته وی، نيروھای مسلح اوکراين با نقض تصميمات کنفرانس عمومی آژان

اين ديپلمات تاکيد . ای در قاره اروپا را گلوله باران کرده و ھيچ نگرانی و خجالتی ھم از اين بابت ندارند نيروگاه ھسته

  .ًکرد که ظاھرا مقامات واشنگتن نيز از آنچه در اين رابطه در حال وقوع است کامال راضی ھستند

طرف اوکراينی در خصوص ادامه اقدامات تحريک آميز در منطقه نيروگاه نيروگاه اتمی مقامات مسکو بارھا به 

 .زاپاروژيه ھشدار دادند

 

  کنند تحليلگران غربی ھم فروپاشی اوکراين را پيش بينی می

ديميتری مدويدوف، معاون شورای امنيت روسيه در کانال تلگرامی خود اعالم کرد که تحليلگران غربی نيز انتظار 

  .يف کوچک خواھد شد ارند که قلمرو دولت اوکراين تا مرزھای منطقه کید

وی يادآور شده، يکی از نشريات غربی در تحليلی دو تصوير از نقشه اوکراين و کشورھای مجاور منتشر کرده که در 

ونباس و شبه  نشان داده شده که شامل منطقه د٢٠١٤ الی ١٩٩١تصوير اول، قلمرو دولت اوکراين در محدوده مرزھای 

  .کند  را برای اوکراين تصور می"آينده روشنی"و اين ھمان چيزی است که والديمير زلنسکی چنين . جزيره کريمه است

يف باقی مانده  با اين حال تصوير دومی نيز در زير وجود دارد که در آن از اوکراين، تنھا منطقه کی": مدويدوف افزود

ًين واقعا اتفاقی است که برای اوکراين، با توجه به روند اوضاع در اين کشور تحليلگران غربی معتقدند که ا. است

 ".خواھد افتاد

 

  الوروف از اتيوپی مستقيم به ازبکستان سفر کرد

سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه بعد از پايان سفر خود به چند کشور آفريقايی، شب گذشته برای شرکت در 

  .ارجه کشورھای عضو سازمان ھمکاری شانگھای وارد تاشکند، پايتخت ازبکستان شدنشست شورای وزيران امور خ

شود الوروف امروز پنجشنبه چند ديدار دوجانبه با ھمتايان خود داشته باشد و روز جمعه نيز در نشست  پيش بينی می

  .شورای وزيران سازمان ھمکاری شانگھای شرکت کند

ابتدا وی از مصر بازديد کرد، سپس . ور آفريقايی مذاکراتی را انجام دادسرگئی الوروف طی ھفته جاری در چند کش

عالوه بر اين، وزير خارجه روسيه از اوگاندا بازديد کرد و در آخر نيز با مقامات . يک سفر کاری وارد کنگو شد

از جمله اتيوپی را اعالم بلندپايه اتيوپی مذاکره کرد و در آنجا آمادگی روسيه برای فروش نفت به ھر کشور عالقه مند و 

  .کرد

 .سرگئی الوروف در اوايل ماه جوالی نيز به ويتنام سفر کرده بود

 

   برای مبادله زندانيان دو کشورامريکاھا درباره قصد  واکنش کرملين به خبر رسانه
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 تاس ديميتری پسکوف، دبير مطبوعاتی رئيس جمھوری روسيه، اواخر شب گذشته در پاسخ به درخواست خبرگزاری

بريتنی " محکوم روسی در اياالت متحده با "ويکتور بوت"درباره تفسير اين گزارش که اياالت متحده پيشنھاد مبادله 

  .يی محکوم شده در روسيه، اظھار نظری نکردامريکا اتباع "پل اوالن" و "گرينر

ه را از واشنگتن دريافت کرده سخنگوی کرملين در پاسخ به خبرنگار تاس در اين باره که آيا مسکو پيشنھاد مربوط

  ".ھيچ تفسيری در اين خصوص ارائه نخواھد شد": است، گفت

 اعالم کرد که قصد دارد در گفت وگويی که قرار است طی چند امريکاشب گذشته آنتونی بلينکن، وزير امور خارجه 

 صحبتھا زندانی در روسيه  يیامريکاروز آينده با سرگئی الوروف ھمتای روسی خود انجام شود، درباره سرنوشت 

  .کند

 امريکاان به نقل از منابع خبری خود گزارش داد که جو بايدن، رئيس جمھوری .ان.پيش از اين، شبکه تلويزيونی سی

 جونطبق اين اطالعات، پيشنھاد روسيه در اين زمينه در ماه . از طرح مبادله بوت با گرينر و اوالن حمايت کرده است

 .ده استبه واشنگتن ارسال ش

 

 المانپيش بينی وقوع رکود اقتصادی عميق و طوالنی برای 

 انتظار دارد در صورت تشديد بحران انرژی، در سال آينده المانل فراتزشر، رئيس مؤسسه تحقيقات اقتصادی مارچ

ش اگر قيمت انرژی به افزاي: گفت Augsburger Allgemeine فراتزشر به روزنامه. رکود اقتصادی به وجود آيد

 ٢٠٢٣خود ادامه دھد و جريان گاز روسيه متوقف شود، بايد منتظر يک رکود عميق و طوالنی مدت برای کل سال 

 .باشيم

اين اقتصاددان انتظار دارد که قيمت ھا در بلندمدت باال باقی بماند، که در اين صورت شرکت ھا بايد با افزايش دستمزد 

 .کند ھای دائمی باالتر کمک می ی باالتر در مقابل قيمتبه گفته وی فقط دستمزدھای دائم. پاسخ دھند

. کننده کاھش يابد ترين نگرانی من اين است که دستمزدھا خيلی آھسته افزايش يابد و تقاضای مصرف بزرگ: وی افزود

 زيرا بيشتر. زمانی که شرکت ھای مسکن مستاجران را به محدوديت گرمايش در زمستان تھديد می کنند، ترسناک است

شويم، نتيجه کمبود انرژی نيست، بلکه نتيجه افزايش  ھايی که در حال حاضر از نظر اقتصادی متحمل می آسيب

 . و اين واقعيت که قيمت ھا سر به فلک می کشد نيز به دليل اين نوع ترس و وحشت است. ھا است آور قيمت سرسام

  

 ھای غرب عليه چين را بعيد ندانست الوروف اعمال تحريم

 الوروف، وزير امور خارجه روسيه، امروز در يک جمع ديپلماتيک در آديس آبابا، پايتخت اتيوپی اعالم کرد سرگئی

ھا عليه ھر کشوری که آن را به خشم آورد، دريغ نخواھد کرد، بنابراين چين ھم ممکن است  که غرب از تحميل تحريم

  .ھا باشد ھدف بعدی تحريم

حاديه اروپا ممکن است ذخاير ارزی ھر کشوری را مسدود کنند، ھمانطور که در  و اتامريکاالوروف يادآور شد که 

 .خصوص روسيه چنين اتفاقی افتاد

 آنھا نه تنھا ذخاير ارزی روسيه را مسدود کردند، بلکه اکنون به طور جدی در حال آغاز يک روند قانونی ": وی افزود

 و امريکاکسی چه می داند، اگر . روسيه به نفع اوکراين ھستندھای  برای آماده کردن زمينه به منظور مصادره دارايی

 ".اروپا فردا يا پس فردا، توسط کشور ديگری نيز آزرده خاطر شوند، می توانند ھمين کار را عليه آنھا انجام دھند
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استفاده از رويم، کشورھای بيشتری به  بدين ترتيب، جای تعجب ندارد که ھرچه پيش می: وزير خارجه روسيه تاکيد کرد

 . ديگر به عنوان ابزاری برای حمايت از اقتصاد جھانی وجود ندارددالرارزھای جايگزين و ملی خود روی آورده و 

يی، امريکاصبح امروز، چھارشنبه، آژانس خبری بلومبرگ گزارش داد که مارکو روبيو، سناتور جمھوری خواه 

ه دليل بيمه يا ثبت تانکرھايی که نفت يا گاز طبيعی مايع را در خصوص اعمال تحريم عليه ھر شخص حقوقی ب ای اليحه

 .از روسيه به چين منتقل کنند را به کنگره ارائه کرده است

 .کند به عقيده اين سناتور، چين با خريد نفت روسيه، در واقع از اقدامات نظامی اين کشور عليه اوکراين حمايت می

  

 بين پوتين و شرودر صورت گرفته يا خير، خودداری کردسخنگوی کرملين از گفتن اينکه آيا تماسی 

 سؤالديميتری پسکوف، سخنگوی رئيس جمھوری روسيه، امروز چھارشنبه در نشست خبری خود در پاسخ به اين 

 که در مسکو به سر می برد، المانخبرنگاران که آيا تماسی بين والديمير پوتين و گرھارد شرودر، صدر اعظم سابق 

 .است يا خير، اظھار نظری نکردصورت گرفته 

 ."خير، ھيچ تفسيری در اين خصوص وجود ندارد": ی در اين باره گفتسؤالپسکوف در پاسخ به 

 کشف شد و صدراعظم سابق المان NTV حضور شرودر در مسکو روز گذشته توسط خبرنگار شبکه تلويزيونی

 . در اين شھر بوده است"چند روزی برای تعطيالت"يادآور شد که 

 روسيه صورت "راس نفت"اين در حالی است که مالقات خبرنگار و اين سياستمدار سابق در نزديکی دفتر شرکت 

  .گرفت

 برای تعطيالت در المانشرودر، ھمسر وی به مجله اشپيگل گفت که صدراعظم سابق -در عين حال، سو يونگ کيم

 .ژی در مسکو استروسيه نيست، بلکه در حال انجام مذاکراتی درباره سياست انر

جمھوری روسيه و  شنبه به خبرنگاران گفت که ديداری بين رئيس ديميتری پسکوف، سخنگوی کرملين روز گذشته، سه

 . بين آنھا نيز منتفی نيست ريزی نشده، ولی تماس گرھارد شرودر برنامه

  

 ھای غربی بعد از رد شکايت راشاتودی فرانسه تھديد روسيه عليه رسانه

 در فرانسه، روسيه تھديد کرده است که رسانه ھای  )راشاتودی( ممنوعيت پخش تلويزيون دولتی روسيه با توجه به

، سخنگوی کرملين امروز چھارشنبه گفت، واکنش مسکو به "ديميتری پسکوف". غربی را تحت فشار قرار خواھد داد

پسکوف . تری اروپا تاييد شد، بسيار منفی خواھد بود، که توسط ديوان دادگسRT France ممنوعيت اتحاديه اروپا برای

حمله به آزادی بيان، به آزادی رسانه ھای جمعی در کشورھای اروپايی از جمله فرانسه، روندی است که باعث : گفت

  .نگرانی و تأسف ما می شود

.  می کنند، اعمال می کنيمالبته ما اقدامات يکسانی را عليه رسانه ھای گروھی غربی که در کشور ما کار: پسکوف گفت

  .ما به آنھا اجازه کار در کشورمان را ھم نخواھيم داد و در اينجا نگرش نرمی وجود نخواھد داشت

فرانسه عليه ممنوعيت پخش اتحاديه اروپا با توجه به اتھامات تبليغات  RT پيش از آن قضات لوکزامبورگ شکايت

 و اندکی پس از آغاز جنگ روسيه عليه -مارچن تحريم در اوايل ماه اي .(T-125/22 پرونده(جنگ را رد کرده بودند 

در اتحاديه اروپا مانند کابل، ماھواره يا  Sputnik و RT  اين ممنوعيت ھمه کانال ھای توزيع .اوکراين صادر شد

 .اينترنت را تحت تأثير قرار می دھد
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 ھا را عامل کاھش عرضه گاز به اروپا دانست روسيه تحريم

اس اطالعات دفتر رياست جمھوری در مسکو، شرکت انرژی روسيه گازپروم تا حد امکان گاز اروپا را تامين بر اس

ديميتری پسکوف، سخنگوی دفتر رياست جمھوری گفت، با اين حال، مشکالت فنی در نتيجه تحريم ھا مانع از . می کند

 بالتيک را غيرممکن می بحيرۀ ١لوله نورد استريم به گفته وی اين تحريم ھا تعميرات به موقع خط . صادرات بيشتر شد

  .کردند

ما می دانيم که . گازپروم تا جايی که الزم باشد و امکان دارد گاز اروپا را تامين می کند: اين مقام روسی تاکيد کرد

ی تواند به محض اتمام کار تعمير و نگھداری، گازپروم م. امکانات فنی برای تحويل در حال حاضر کاھش يافته است

  .تحويل را افزايش دھد

ھای اروپا  گازپروم ضامن قابل اعتماد تمام تعھداتش بوده و ھست، اما اگر تجھيزات خارجی به دليل تحريم: وی افزود

  .توان عرضه را تضمين کرد دھی و تعمير را نداشته باشند نمی امکان سرويس

 

  عی از رکود اقتصادی قريب الوقوالمانترس باالی شھروندان 

 را به صورت بی سابقه ای المانترس از بحران گاز حاد در زمستان و تورم باال، خلق و خوی مصرف کنندگان در 

  . را نشان می دھدمسألهدر نورنبرگ اين  GfK ارزيابی محققان بازار. خراب کرده است

گيری نشده  بی بدتری اندازه آغاز شد، ھيچ ارزيا١٩٩١ در سال المانکننده برای  از زمانی که بررسی احساسات مصرف

ھا در مورد اختالل در زنجيره تامين، جنگ  عالوه بر نگرانی: ، توضيح دادGfK رولف بورکل، متخصص. است

ھايی در مورد تامين گاز کافی برای صنعت و  ھای انرژی و مواد غذايی، اکنون نگرانی اوکراين و افزايش شديد قيمت

کننده را به  اين نگرانی ھا در حال حاضر احساسات مصرف. ه وجود داردھای خصوصی در زمستان آيند خانواده

  .نااميدی تبديل می کند

ی در حال الماننتايج اين بررسی نشان می دھد که ترس از رکود اقتصادی قريب الوقوع در بين مصرف کنندگان 

 ١٨.٢اه قبل از دست داد و به منفی  واحد نسبت به م٦.٥ارزيابی برای انتظارات اقتصادی در ماه جوالی . افزايش است

 . در قرنطينه کرونا قرار گرفت بوده استالمان و زمانی که ٢٠٢٠ اپريلاين کمترين ارزيابی از . واحد رسيد

 

 نفت درباره تحريم ھای ضد روسيه  سچين رئيس روس– "خودکشی انرژی اروپا"

گفت  (SPIEF) المللی اقتصادی سن پترزبورگ نفت، در سخنرانی در پنل انرژی مجمع بين ايگور سچين، رئيس روس

صرفه را برآورده  به ھای در سطح جھانی، نياز بلندمدت جھان به مقرون که روسيه با پتانسيل انرژی و مجموعه پروژه

  . در نظر گرفته شود"کشتی نجات زندگی"ًمنابع انرژی و مطمئنا می تواند به عنوان . کند می

رئيس روسنفت افزود . شود  ناگزير به تغييراتی در سيستم مالی جھانی می"زدايی جھانی"سچين گفت که بحران کنونی و 

که با اعمال تحريم ھای ضد روسيه، اروپا استقالل خود و توانايی تبديل شدن به قطب اقتصادی رقابتی جايگزين برای 

  .اياالت متحده را از دست داده است

ھای اضافی  به گفته مديرعامل روسنفت، ھزينه. ت تعديل حرکت می کندوی ھمچنين تاکيد کرد که بازار نفت به سم

ھای روسيه به دليل نقض قوانين و تعھدات شرکای قبلی وجود خواھد   برای پوشش ھزينه"کشورھای غيردوست"برای 

 .داشت
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 روسيه بر دومين نيروگاه بزرگ اوکراين تسلط يافت

 دومين کنترولی رئيس جمھور اوکراين اعالم کردند که نيروھای روسيه منابع خبری به نقل از مشاور والديمير زلنسک

 .نيروگاه بزرگ اوکراين را در دونتسک به دست گرفتند

 نيروگاه حرارتی ووھلھيرسک به عنوان دومين نيروگاه بزرگ کنترولمشاور زلنسکی گفت که نيروھای روسيه 

 .اوکراين را در اختيار گرفتند

ارت دفاع روسيه پيش از اين اعالم کرده بود که مسکو قصد دارد در ماه آينده يک رزمايش اين در حالی است که وز

 .راھبردی را در شرق اين کشور آغاز کند

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

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

 .اش دفاع از تماميت ارضی روسيه است و از نظر نظامی شرايط پايداری دارد اصلی

 

  آماده ھستيمامريکابرای ھرگونه درگيری نظامی با :  شمالیريایوک

 کامال امريکانه درگيری نظامی با اياالت متحده رھبر جمھوری دموکراتيک خلق کره گفت که پيونگ يانگ برای ھرگو

 .آمادگی دارد

به گزارش روسيا اليوم، کيم جونگ اون رھبر کره شمالی ھمسايه جنوبی خود را به انھدام ارتش آن در صورت 

 .ماجراجويی خطرناک عليه پيونگ يانگ تھديد کرد

و نھمين سالروز آتش بس که منجر به توقف بر اساس اين گزارش، رھبر کره شمالی در مراسمی به مناسبت شصت 

به دولت کره جنوبی ھشدار می دھيم که در صورت ھرگونه ماجراجويی خطرناک، ارتش آن را : جنگ کره شد، گفت

 .نابود خواھيم ساخت

 اگر رژيم کره جنوبی و اشخاص باندھای نظامی آن به فکر اقدام نظامی عليه ما باشند و فکر کنند که می: وی افزود

توانند بخشی از توان نظامی ما را به شکل پيشدستانه و بر اساس امکانات يا روش ھای نظامی معين محدود يا تخريب 

 .نمايند، در اشتباه ھستند

 امريکاًرھبر کره شمالی در عين حال افزود که پيونگ يانگ کامال برای ھرگونه درگيری نظامی با اياالت متحده 

 .آمادگی دارد

 و کره جنوبی در صورتی که اقدامات خصمانه خود از امريکايش از اين تھديد کرده بود که اياالت متحده پيونگ يانگ پ

 .جمله تمرين ھای نظامی مشترک را متوقف نکنند با چالش ھای امنيتی بی سابقه ای مواجه خواھند شد

ت وزارت امور خارجه کره  معاون رئيس انستيتوی صلح و خلع سالح که يک مرکز پژوھشی تحت مديري"چوی جين"

 و متحدانش درگيری نظامی با ما را انتخاب کنند از لحاظ امنيتی با عدم ثبات بی امريکااگر اياالت متحده : شمالی گفت

 .سابقه ای مواجه خواھند شد

وی ھمچنين افزود که تمرين ھای نظامی مشترک بين واشنگتن و سئول طی سال جاری شبه جزيره کره را به سمت 

 .گ می کشاندجن

 

  وگوی بلينکن با الوروف نکرده است  درخواستی از روسيه برای گفتامريکا: مسکو
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 امريکاوزارت خارجه روسيه اعالم کرد، واشنگتن به طور رسمی درباره تماس تلفنی آنتونی بلينکن وزير امورخارجه 

 .با سرگئی الوروف ھمتای روس خود با مسکو تماس نگرفته است

در اين خصوص ھيچ درخواستی از سوی : رگزاری تاس، يک سخنگوی وزارت خارجه روسيه گفتبه گزارش خب

ھای  ای، بر روش ما به جای ديپلماسی رسانه. ھا در اين باره منتشر شده است  دريافت نشده و تنھا گزارش رسانهامريکا

 .کنيم رسمی ديپلماتيک تکيه می

د که برای نخستين بار پس از جنگ اوکراين در چند روز آينده با اعالم کر) به وقت محلی(بلينکن روز چھارشنبه 

  .وگو خواھد کرد الوروف گفت

  .ھای بازداشت شده و توافق غالت را با وزير خارجه روسيه مطرح خواھد کرد يیامريکاوی افزود، مساله 

ر و پال ويالن را مطرح خواھد يی از جمله بريتنی گرايندامريکاوگو مساله بازداشت شھروندان  وی گفت، در اين گفت

  .کرد

 گفت که در ارتباط با اين افراد پيشنھاد قابل توجه و اساسی به روسيه ارائه کرده است و با امريکاوزير خارجه 

  .وگو خواھد کرد الوروف در خصوص اين پيشنھاد گفت

توجھی غرب به  تقاد از بیبا ان) ١۴٠٠دوم اسفند  (٢٠٢٢ فبروری ٢١والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه در 

. ھای خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسميت شناخت ھای امنيتی مسکو، استقالل جمھوری نگرانی

و تنھا يک روز پيش از آغاز جنگ اوکراين، شورای اتحاديه اروپا در واکنش به اين اقدام )  اسفند۴ (فبروری ٢٣در 

  .سيه تصويب کردنخستين بسته تحريمی را عليه رو

 

 ھای حامل غالت در آينده نزديک از اوکراين خارج خواھد شد نخستين کشتی: وزارت خارجه روسيه

ھای  ای اعالم کرد که کشتی آندری رودينکو، معاون وزير امور خارجه روسيه امروز چھارشنبه به نقل از مقامات ترکيه

 . بنادر اين کشور خارج شوندحامل غالت اوکراينی ممکن است طی چند روز آينده از

ای ما که در مرکز ھماھنگی صادرات غالت در استانبول حضور  ھای ھمتايان ترکيه بر اساس گفته": اين ديپلمات گفت

ھا، حداقل از طرف اوکراين، در آينده بسيار نزديک و طی روزھای آتی آغاز  دارند، آنھا انتظار دارند که اين تحويل

 ".شود

 حال يادآور شد که سومين طرف در اسکورت شناورھای غالت اوکراينی، عالوه بر روسيه و ترکيه، رودينکو در عين

 .کند سازمان ملل خواھد بود که به عنوان يکی از اعضای مرکز ھماھنگی مشترک عمل می

يرد، پاسخ داد پذ  خبرنگاران که آيا مسکو احتمال شکست توافقات انجام شده را میسؤالمعاون وزير خارجه در پاسخ به 

 ."توان رد کرد ھيچ چيزی را نمی"که 

ما انتظار داريم که شرکای ما . ھا اميدوار است، ولی ھمه چيز به آن بستگی ندارد طرف روسی به بھترين": وی افزود

ھا  ھم در خصوص صادرات غالت از اوکراين و در مورد رفع محدوديت: توافقنامه غالت را اجرا کنند ھر دو بخش

 ".صادرات غالت روسيه به طور کلیبرای 

اين ديپلمات يادآور شد که در مذاکرات استانبول اين دو سند به طور ھمزمان توسط طرفين امضا شده است، بنابراين 

  .بايد به ھمان شيوه اجرا شوند

  

 کند  برای تحريم نفتی روسيه را محکوم میامريکاچين تالش 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

ھای  چين امروز چھارشنبه در يک نشست خبری در تفسير اليحه تحريمژائو ليجيان، سخنگوی وزارت امور خارجه 

ھای يکجانبه مخالف ھستند و   به شدت با تحريمبيجينگ برای خريد نفت و گاز روسيه، اعالم کرد که مقامات امريکا

 .فتھای ثالث نبوده و تحت تأثير عوامل خارجی قرار نخواھد گر ھمکاری دوجانبه بين روسيه و چين عليه طرف

 ".ھای يکجانبه غيرقانونی و اعمال صالحيت فراسرزمينی مخالفيم ما به شدت با تحريم": اين ديپلمات گفت

ھای متعارف و قانونی خود با روسيه در زمينه تجاری و اقتصادی را بر اساس احترام  چين ھمکاری": وی تاکيد کرد

عليه کشور ثالثی جھت گيری نشده و تحت تأثير عوامل و متقابل، برابری و منافع متقابل انجام می دھد، اين ھمکاری 

 ".گيرد شرايط خارجی نيز قرار نمی

، پيش نويس قانونی امريکاپيش از اين، آژانس خبری بلومبرگ گزارش داد که مارکو روبيو، سناتور جمھوری خواه 

 گاز طبيعی مايع را از روسيه به برای اعمال تحريم عليه ھر شخص حقوقی به دليل بيمه يا ثبت تانکرھايی که نفت يا

 .چين منتقل کنند را به کنگره ارائه کرده است

  .کند به عقيده اين سناتور، چين با خريد نفت روسيه، در واقع از اقدامات نظامی اين کشور عليه اوکراين حمايت می

  

 روسيه موضوع تحريم تسليحاتی عليه اوکراين را به شورای امنيت پيشنھاد خواھد کرد

ای اختصاصی با روزنامه  ديميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم فدراسيون روسيه در سازمان ملل در مصاحبه

، چاپ مسکو که صبح امروز، چھارشنبه منتشر شد، اعالم کرد که اگر شورای امنيت سازمان ملل متحد "ايزوستيا"

 بر عرضه تسليحات به اوکراين را کنترولتوان  ، میای مبنی بر تحريم تسليحاتی اوکراين را تصويب کند قطعنامه

 .گفته وی، ضروری است که از طرف سازمان ملل يک تحريم تسليحاتی عليه اوکراين وضع شود به. تضمين کند

 ارسال کنترولبرای : بيند، گفت پوليانسکی در پاسخ به اين سؤال که آيا سازمان ملل چنين اقداماتی را ضروری می

وکراين توسط سازمان ملل، الزم است با اتخاذ قطعنامه مناسب شورای امنيت، تحريم تسليحاتی اين کشور تسليحات به ا

 .عليه اين کشور اعمال شود، البته واضح است که کشورھای غربی ھرگز اجازه چنين کاری را نخواھند داد

ات خارجی به اوکراين را مطرح  بر ارسال تسليحکنترولنمايندگان طرف روسی از قبل موضوع : پوليانسکی افزود

 .اند و در جلسات بعدی شورای امنيت نيز به بحث ادامه خواھند داد کرده

اعالم کرد که باندھای جنايتکار و برخی پناھندگان اوکراينی در ) يوروپل(چند روز قبل سرويس پليس اتحاديه اروپا 

در واکنش به . وجود آمده است ھايی در اين رابطه به حال قاچاق تسليحات نظامی به خارج از اوکراين ھستند و نگرانی

يف منتظر  گفتن اين جمله اکتفا کرد که مقامات کی ، آلکسی دانيلوف، دبير شورای امنيت ملی اوکراين تنھا بهمسألهاين 

 .شواھد عينی در اين خصوص ھستند

  

  موافقت کردانالميی در امريکاتان مارچرئيس پنتاگون با معالجه سربازان اوکراينی در بي

تان مارچ، امکان درمان نيروھای نظامی اوکراينی در بيامريکا، لويد آستين، وزير دفاع .ان.ان.طبق اطالعات شبکه سی

 . را مورد تأييد قرار دادالمانيی در خاک امريکانظامی 

ھر لندستول، حداکثر يی خارج از اياالت متحده، واقع در نزديکی شامريکاتان مارچطبق اين گزارش، در بزرگترين بي

بر اساس نامه خدماتی که اين شبکه تلويزيونی دريافت کرده . طور ھمزمان درمان شوند توانند به  نيروی نظامی می١٨

تان مارچاست، رئيس پنتاگون طرح ارائه خدمات پزشکی الزم به سربازان اوکراينی را ماه گذشته امضا کرد، ولی بي

 .ھای پزشکی نپذيرفته است ی را برای مراقبتلندستول ھنوز ھيچ نظامی اوکراين
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ًيادآور شده است، تصميم لويد آستين ظاھرا برای نخستين بار است که به سربازان اوکراينی اجازه داده است . ان.ان.سی

 .ھای غيرنظامی در خارج از اين کشور درمان شوند تانمارچدر مراکز نظامی و نه در بي

  

 کردن روابط با روسيه انتقاد کرد خاطر تيره هنتانياھو از مقامات اسرائيلی ب

دليل  بنيامين نتانياھو، نخست وزير اسبق اسرائيل و رئيس حزب ليکود، شب گذشته اعالم کرد که امنيت ملی اسرائيل به

 .اند در خطر جدی قرار گرفته است مسيری که نخست وزير و وزير دفاع کنونی در روابط با روسيه انتخاب کرده

در روزھای اخير، . ايم نه با روسيه داشتهمسؤوالای منطقی، متعادل و  ھای متمادی رابطه ما برای سال": وی افزود

دليل  ريزد، اين به ھای اخير درست جلوی چشممان فرو می ساختيم، در ھفته ھا می نگران اين ھستم که آنچه ما سال

دارم؛ از ) نخست وزير و وزير دفاع(انتز يک درخواست از الپيد و گ. نه و متکبرانه استمسؤوالسياست غير

ًاگر بحران فعلی در روابط با مسکو فورا متوقف . رفتارھايی که تھديدی جدی برای امنيت ملی ماست، اجتناب کنيد

 ".نشود، ممکن است به امنيت ما آسيب جدی وارد شود

 خارجه روسيه واکنش نشان داد که نتانياھو بدين ترتيب به اظھارات روز گذشته ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت

مواضع دولت اسرائيل در قبال اوضاع کنونی پيرامون اوکراين را غيرسازنده، مغرضانه و غيرمنطقی ارزيابی کرده 

ًھای ضدروسی توسط رھبران اسرائيل منحصرا در جھت حمايت از دولت  زاخارووا ھمچنين يادآور شد که ارزيابی. بود

 .جھت حمايت از مردم اوکراين استکنونی اوکراين و نه در 

 

 


