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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٣١
  

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

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تا 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

  

  يی بيشتر منھدم شدامريکاھويتزرھای 

 در منطقه امريکا M777 روسيه، دو فروند ھويتزربه گفته ژنرال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع 

  .استپنوگورسک در منطقه زاپوروژيه منھدم شد

آنھا .  ميلی متری ناتو را به اوکراين فرستاده بود١٥٥ فروند از اين ھويتزرھای کاليبر ١٢٦اياالت متحده در مجموع 

ھا به طور گسترده برای گلوله باران شھرھای از آن زمان، آن.  مورد استفاده قرار گرفتندجون ٦برای اولين بار در 

  .دونباس مورد استفاده قرار گرفتند

کوناشنکوف ھمچنين از اصابت به يک باتری راکت انداز اوراگان در نزديکی کورديوموفکا و دو باتری توپخانه 

  .وله باران می شودکورديوموفکا يکی از مکان ھايی است که شھر گورلوفکا از آن گل. ھويتزر ھيازينث بی خبر داد
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  وزارت دفاع روسيه از تلفات پرسنل باالی ارتش اوکراين خبر داد

ژنرال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه در نشست روزانه خود در بعدازظھر شنبه از حمالت دقيق 

 ويژه رئيس ١ی از تيپ قطار حامل يک گردان تھاجمی اوکراين. نيروھای روسی به اھداف نظامی در اوکراين خبر داد

 نفر از نيروھای ارتش ١٤٠بيش از .  در ايستگاه راه آھن کراسنوآرميسک منھدم شدجوالی ١١جمھور اوکراين در 

در يک حمله دقيق . تمام تجھيزات نظامی از مدار خارج شده بود.  جنگجو ديگر مجروح شدند٢٥٠حدود . کشته شدند

 نفر از نيروھای ارتش کشته شدند و يک انبار ٣٠وستای ياسنوبردوفکا، تا ديگر به يک واحد اوکراينی در نزديکی ر

ارتش اوکراين ھمچنين در نزديکی آرتموفسک و بوگودخوف از نظر فناوری و پرسنل . منھدم شد Grad گلوله ھای

  قطعه١٨ی دقيق کشته شدند و راکت سرباز اوکراينی در اثر حمالت ٨٠در مجموع، حدود . متحمل خسارت شد

  .تجھيزات نظامی از کار افتادند

از جمله . کوناشنکوف ھمچنين از حمالت متعارف متعدد به تمرکز تجھيزات و پرسنل نيروھای مسلح اوکراين خبر داد

 ٢٩نيروی ھوايی روسيه يک فروند جنگنده ميگ .  نقطه فرماندھی و سه انبار با راکت و مھمات توپخانه منھدم شد٨

 و AN/TPQ-36A  آتشکنترولعالوه بر اين، دو رادار .  شھر کريووی روگ منھدم کرداوکراينی را در نزديکی

АN/TPQ-37  دو ھويتزر.  در نزديکی شھرھای نيکيفوروفکا و نوورونزوکا منھدم شدندامريکاساخت M777  ساخت

  . در نزديکی شھر استپنوگورسک منھدم شدندامريکا

 پھپاد اوکراينی را در آسمان استان ١٣ ساعت گذشته ٢٤ روسيه در پدافند ضد ھوايی: سخنگوی ارتش در پايان گفت

 واکنشی و دو راکتعالوه بر اين، شش . ھای خارکف و خرسون و بر فراز جمھوری خلق دونتسک سرنگون کرد

  .يو رھگيری شدند- بالستيک توچکاراکت

 

  شرکای اروپايی ما به تعھدات خود عمل نمی کنند: گازپروم

 به دليل نقص در عملکرد توربين کاھش ١انتقال گاز خود به اروپا را از طريق خط لوله نورد استريم روسيه مجبور شد 

ی زيمنس الماناين مشکالت به اين دليل است که شرکت . معاون رئيس گازپروم ويتالی مارکلوف روز جمعه گفت. دھد

  .سازنده توربين ھا به تعھدات خود عمل نمی کند

. وز، زيمنس تنھا يک چھارم از کل ايرادھای موجود در توربين ھای خود را برطرف کرده استمارکلو گفت تا به امر

گزارش داد که انتقال گاز از طريق خط لوله به يک پنجم  Nord Stream 1 Gascade روز چھارشنبه، اپراتور

دومين توربين زيمنس خود را يک روز قبل، گازپروم ھشدار داده بود که بايد عمليات . حداکثر ظرفيت کاھش يافته است

  .برای تعميرات اساسی متوقف کند

.  ميليون متر مکعب در روز نباشد٣٣ بيش از ١پيش بينی می شود پس از تعطيلی، انتقال گاز از طريق نورد استريم 

ز سرويس اين در زمانی اتفاق افتاد که غول انرژی ھنوز منتظر يک توربين ديگر برای خط لوله بود که قرار بود پس ا

شرکای اروپايی ما ما را به کاھش عرضه گاز به اروپا بدون دليل کافی : مارکلوف شکايت کرد.  بيايدالماندر کانادا از 

  .متھم می کنند

 

  قتل عام خونين زلنسکی: وزارت دفاع روسيه در مورد حمله به بازداشتگاه در يلنووکا

درباره حمله بعد از ظھر شنبه به زندانی که سربازان و ژنرال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه 

  .شوند، اظھار نظر کرد مزدوران اوکراينی در يلنووکا در آن نگھداری می
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  . به اين زندان حمله کردامريکا HIMARS اندازھای مدرن راکتارتش اوکراين با 

  .دندکشته يا معلول ش  اسير جنگی اوکراينی در اثر ضربه دقيق و عمدی١٩٣اکثر 

 جسد از زير آوار ٤٨:  شھروند اوکراينی در اين حمله کشته شدند٥٠بر اساس آخرين اطالعات مقامات نظامی روسيه، 

  .تان بر اثر جراحات جان باختندمارچبيرون آمدند و دو اسير جنگی اوکراينی ديگر در راه انتقال به بي

  .اور منتقل شدندپرسنل ارتش اوکراين با جراحات جدی به مراکز درمانی مج ٧٣

  .کوناشنکوف افزود که در آنجا تمام کمک ھای پزشکی مورد نياز به آنھا داده شد

يت ھای سياسی، جنايی و اخالقی قتل عام خونين عليه اوکراينی ھا بر عھده شخص زلنسکی، رژيم جنايتکار مسؤولتمام 

  .او و واشنگتن است که از آن حمايت می کند

  .ع در مسکو فھرست اسامی اسيران جنگی کشته شده در حمله اوکراين را منتشر کردعالوه بر اين، وزارت دفا

 

  ونزوئال حکم دادگاه انگليس در مورد ذخاير طالی اين کشور را محکوم کرد

 دادگاه انگليس مبنی بر ممانعت از دسترسی دولت کاراکاس "غير عادی"معاون رياست جمھوری ونزوئال با رد تصميم 

  . اين حکم و استرداد اين ذخاير را خواستار شد"اصالح" خود به نفع رھبر مخالفان، به ذخاير طالی

 معاون رياست جمھوری ونزوئال در واکنش به اقدام "دلسی رودريگس"سور،  به گزارش تارنمای شبکه تلويزيونی تله

جمھوری   رئيس"س مادورونيکال"دادگاه انگليس مبنی بر جلوگيری از بازگرداندن ذخاير طالی اين کشور به دولت 

  ."اين سياست به دنبال غصب ثروت مردم ونزوئال است"ونزوئال، تاکيد کرد 

برای از . اصالح کنند) حکم را(ھا اين فرصت را دارند که  گيرم و آن من با دولت بريتانيا تماس می: وی اعالم کرد

ھا بايد برای اصالح اقدام کنند و اين  وئال، آنالملل عمومی در رابطه با ونز سرگيری مسير صحيح مرتبط با حقوق بين

جمھوری کشور  ھا در تظاھر به اينکه خوان گوايدو رئيس يک فرصت و پيامی است برای دولت بريتانيا تا به شيطنت

  .است، پايان دھد

خالفان بخشی از درخواست استيناف خوان گوآيدو رھبر م) ١۴٠٠ آذر ٢٩( دسامبر گذشته ٢٠دادگاه عالی انگليس در 

 نزد بانک انگليس دالرکننده ذخيره طالی ونزوئال به ارزش يک ميليارد  کنترولونزوئال را مبنی بر اينکه وی مقام 

دادگاه انگليس اکنون در حالی در تاييد درخواست گوايدو از استرداد ذخاير طالی ونزوئال به دولت اين . است، تاييد کرد

ماموريت جعلی رھبر مخالفان برای توجيه عمليات سرقت "س اين اقدام را کشور سر باز زده است که دلسی رودريگ

  . توسط انگليس توصيف کرد"ھا اين دارايی

. شود بر اساس حکم دادگاه انگليس، احکام ديوان عالی ونزوئال مبنی بر انتقال طالی اين کشور از لندن ناديده گرفته می

برای خوان گوايدو سردسته مخالفان ونزوئال است که پس از اينکه به نوشته خبرگزاری رويترز، اين آخرين پيروزی 

ی التين به رسميت شناخت، در يک سری امريکاجمھور اين کشور  دولت انگليس او را به جای مادورو به عنوان رئيس

  .ھای حقوقی بر سر طال به دست آمده است درگيری

ای را ارائه خواھد داد، از دولت بريتانيا خواست تا  کننده قانعرودريگس با بيان اينکه مادورو در روزھای آينده، شواھد 

وی تاکيد کرد گوايدو ھرگز . ی جنوبی را بازگرداندامريکاحکم اعالم شده را اصالح کرده و منابع متعلق به اين ملت 

  . جنايتکار اجرا نخواھد شد جمھوری ونزوئال نخواھد بود و عدالت در ونزوئال با اين گروه رئيس

ھای ياد شده را بر عھده  ن مقام دولتی با تاکيد بر اينکه بانک مرکزی ونزوئال تنھا مرجعی است که اختيار دارايیاي

  .المللی دانست دارد، تصميم دادگاه انگليس را نقض مصونيت منابع طبق قوانين بين
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  ونزوئال حکم دادگاه انگليس در مورد ذخاير طالی اين کشور را محکوم کرد

اين تصميم قضايی با : ای اعالم کرد ی ونزوئال نيز در انتقاد شديد از اقدام دادگاه انگليس، با صدور بيانيهبانک مرکز

ھای قانونی بانک مرکزی ونزوئال و برای توجيه شبکه جنايی که زمينه برای سوء استفاده از  تظاھر به ناديده گرفتن مقام

  .کند الملل و نظم قانون اساسی ونزوئال را نقض می نکند، حاکميت حقوق بي ذخاير ونزوئال را فراھم می

المللی و ضمانت محول شده، ھمواره  گذاری بين بانک انگلستان، با نقض کل سيستم سرمايه: در ادامه اين بيانيه آمده است

  .ھای غيرقانونی نشان داده است تا از اختالس طالی ونزوئال سود ببرد رضايت خود را از اين دستگاه

 ذخاير طالی اين کنترول دعوای قضايی با انگليس بر سر مسألهجمھوری ونزوئال به تازگی در واکنش به  رئيسمعاون 

انگليس قصد دارد "تاکيد کرد ) دالر ميليون ۶٣٠حدود يک ميليارد و ( ميليون يورو ۶٠٠کشور به ارزش يک ميليارد و 

  ."طالی ونزوئال را بدزدد

ن طالھا تا کنون موفقيتی نداشته و اين مساله به گروگانی نزد لندن برای تحت فشار تالش ونزوئال برای برگرداندن اي

  .جمھوری ونزوئال تبديل شده است  رئيس"نيکالس مادورو"قرار دادن دولت قانونی 

 ذخاير کنترول از بانک انگليس با ھدف پس گرفتن ٢٠٢٠بانک مرکزی ونزوئال وابسته به دولت مادورو در ماه مه 

نزوئال شکايت کرد در حالی که دولت مادورو اعالم کرد، قصد دارد اين ذخاير را با ھدف تامين مالی برنامه طالی و

  .گيری ويروس کرونا به فروش برساند ونزوئال برای برنامه مھار ھمه

 خواندن "متقلبانه"ھا کشور ديگر در حمايت از گوآيدو با   به جمع ده٢٠١٩از زمانی که دولت انگليس در اوايل سال 

پيروزی مادورو در انتخابات رياست جمھوری پيوست، بانک انگليس از آزادسازی ذخاير طالی ونزوئال به دولت 

خواھد از اين ذخاير برای تامين  اند که دولت مادورو می مخالفان دولت ونزوئال مدعی شده. مادورو امتناع کرده است

  .دولت ونزوئال رد کرده استاش استفاده کند؛ اتھامی که  مالی متحدان خارجی

 

  بانک جھانی از ارائه وام به سريالنکا خودداری کرد

بانک جھانی اعالم کرد تازمانيکه سريالنکا اصالحات ساختاری عميقی را برای ايجاد ثبات در اقتصاد در حال سقوط 

  .خود انجام دھد وام جديدی را به اين کشور اختصاص نخواھد داد

اصالحات ساختاری عميقی سياست ھای نئوليبرالی و حذف فوری يارانه ھای دولتی و پائين منظور بانک جھانی از 

 .آوردن دستمزدھا در کنار برداشتن قوانين کاری است که مانع پيشبرد اھداف نئوليبرالی ميشود است

.  کردن استبه گزارش فرانس پرس، اقتصاد سريالنکا در حال حاضر با رکودی بی سابقه در حال دست و پنجه نرم

 ميليون نفر از مردم سريالنکا چندين ماه است که با کمبود مواد غذايی و سوخت، ٢٢آمارھا نشان می دھد بيش از 

  .ھای گاه و بيگاه و تورم شديد روبرو شده اند خاموشی

جاپاکسا، گيری کرونا متحمل شد و قطع ماليات از سوی دولت را با ضربه شديدی که اقتصاد سريالنکا طی دوران ھمه

 سال گذشته ٧٠ و طی ١٩۴٨سريالنکا در ميانه بدترين بحران اقتصادی از زمان استقالل اين کشور از انگليس در سال 

  .است

  .درصد بدھکاری سريالنکا به کشورھای و بانکھای غربی است ٨٦

ھا پيش به  ماه درصدی در کنار کمبود مواد غذايی، دارو و سوخت صدھا ھزار نفر معترض را از ۵٠نرخ تورم 

  .ھای اين کشور کشانده است خيابان
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.  منجر شد"گوتابايا راجاپاکسا"ماه گذشته اعتراضات گسترده در اين کشور به استعفا و فرار رئيس جمھور وقت، 

 نخست وزير سابق کشور به عنوان رئيس "رانيل ويکرمسينگ"نمايندگان پارلمان سريالنکا در حال حاضر به 

  …  مثبت داده اندجمھوری جديد رای

بنابر اعالم بانک جھانی، اين نھاد مالی جھانی در خصوص تأثير بحران بر مردم سريالنکا ابراز نگرانی کرده است و 

  .می گويد تا زمانی که دولت اين کشور اصالحات الزم را انجام ندھد، وامی به سريالنکا پرداخت نخواھد کرد

به گفته اين مؤسسه اقتصادی جھانی مادامی که يک چارچوب سياست اقتصاد کالن مناسب ايجاد نشود، بانک جھانی وام 

  .جديدی را به سريالنکا اختصاص نمی دھد

 

 جمھوری خلق دونتسک چھار شھر ديگر را آزاد شده اعالم کرد

اين شھرھا . ديگر را به دست گرفته است چھار شھر کنترولصبح روز شنبه، جمھوری خلق دونتسک اعالم کرد که 

اين پيروزی به لطف پشتيبانی آتش فعال ارتش روسيه . اوکتيابرسکويه، يالينسکويه، گئورگيوکا و مالی کرمنچيک ھستند

 شھر در خاک جمھوری خلق آزاد ٢٦٢ جوالی ٣٠ھمانطور که در پيام مربوطه در تلگرام آمده است تا . امکان پذير شد

   .شده است

 

 گازپروم ارسال گاز به لتونی را متوقف کرد

اين شرکت اين اقدام را با نقض . شرکت انرژی روسيه گازپروم از صبح روز شنبه عرضه گاز به لتونی را متوقف کرد

  .گازپروم جزئيات بيشتری ارائه نکرده است.  توجيه می کند"شرايط برداشت گاز"

  

 گی مجروح از يلنووکا کمک می کندصليب سرخ بين المللی برای تخليه اسيران جن

 .ناگھان صليب سرخ به سرنوشت فاشيست ھايی که توسط رژيم فاشيستی اوکراين مورد حمله قرار گرفته اند عالقمند شد

پيشنھاد نجات اسيران جنگی مجروح را از بازداشتگاه مورد حمله در يلنووکا  (ICRC) کميته بين المللی صليب سرخ

 :ن روز جمعه در بيانيه ای نوشتاين سازما. داده است

 ".ما درخواست دسترسی برای ارزيابی سالمتی ھمه کسانی که در زمان حمله در محل بوده اند، کرده ايم"

المللی صليب سرخ ھمچنين پيشنھاد تھيه لوازم پزشکی، تجھيزات حفاظتی و مواد پزشکی قانونی را ارائه  کميته بين

اين سازمان با خانواده ھا در تماس است و . کننده زندگی اکنون در اولويت قرار داردمراقبت از آسيب ھای تھديد . کرد

  .از بستگان خواسته شد تا با صليب سرخ در ژنو تماس بگيرند. ت آنھا را می پذيردسؤاالخواسته ھا و 

 ٧٥حداقل .  کشته شدند نفر٥٣در حمله به بازداشتگاه اسرای اوکراينی در روستای يلنوفکا در نزديکی دونتسک، حداقل 

  . اين حمله می دانندمسؤولطرف ھای روسی و اوکراينی يکديگر را . نفر ديگر مجروح شدند

  

  حمله ارتش اوکراين به محل نگھداری اسرا در يلنوفکا غيرعمدی بود: پنتاگون

 يک مقام ارشد وزارت .پنتاگون معتقد است که کيف نمی خواست به بازداشتگاه پيش از محاکمه در يلنووکا حمله کند

 در خصوص حمله روز جمعه نيروھای مسلح اوکراينی به روستای يلنوفکا، جايی که اسرای اوکراينی از امريکادفاع 

  .شدند، اظھار نظر کرد جمله نيروھای گروه آزوف در يک بازداشتگاه موقت نگھداری می
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دھم که آنھا  از طرف اوکراينی بوده، به شما اطمينان میاگر اين حمله ": اين مقام ارشد پنتاگون که نامش فاش نشده گفت

  ."خواستند اين کار را انجام دھند و اين اتفاق عمدی نبوده است نمی

ھا شنيده و وزارت  وی يادآور شد که اطالعات درباره حمله به محل نگھداری اسرای اوکراينی را تنھا از طريق رسانه

طبق اطالعات وزارت دفاع روسيه در اين حمله ارتش اوکراين، . ن زمينه ندارد ھنوز اطالعات کاملی در ايامريکادفاع 

  . زندانی ديگر زخمی شدند٧٥ نفر از سربازان به اسارت گرفته شده اوکراين کشته و ٤٧

 

   کردندصحبتالوروف و بلينکن درباره جنگ اوکراين و صادرات غالت 

وزير .  کردندصحبتی تيلفونن بار از زمان آغاز جنگ اوکراين سرگئی الوروف و آنتونی بلينکن روز جمعه برای اولي

 گفت که به طور واضح به ھمتای روس خود گفته است که اياالت متحده طرح ھای روسيه برای امريکاامور خارجه 

  .الحاق مناطق بيشتری از اوکراين را نخواھد پذيرفت

 ".جه بيشتری را به روسيه تحميل خواھيم کردھای قابل تو ھايش ادامه دھد، ھزينه اگر روسيه به برنامه"

گيرد باعث مرگ کودکان در  الوروف بلينکن را متھم کرد که تسليحات سنگين غربی که در اختيار اوکراين قرار می

  .شود منطقه جنگی می

 .اين کار نيز تعداد قربانيان را افزايش می دھد. درگيری تنھا با عرضه تسليحات از غرب طوالنی می شود

 .اين ديپلمات ارشد روسيه ھمچنين تاکيد کرد که تمام اھداف عمليات نظامی ويژه در اوکراين محقق خواھد شد

موضوع ديگری که مورد بحث قرار گرفت، توافق با ميانجيگری سازمان ملل برای صادرات ميليون ھا تن غالت از 

  .اوکراين بود

الوروف به . حاصل کند که روسيه به تعھدات خود عمل می کند، بلينکن از الوروف خواست تا اطمينان صحبتدر اين 

  .يی بازمی داردکيميانوبه خود انتقاد کرد که تحريم ھای غيرقانونی غرب روسيه را از صادرات غالت و کودھای 

يی بريتنی گرينر و امريکا برای آزادی بسکتباليست امريکاعالوه بر اين، وزرای خارجه دو کشور درباره پيشنھاد 

  . کردندصحبتيی پل ويالن که در روسيه در زندان ھستند، امريکاشھروند 

، گمانه زنی ھايی در امريکااما در رسانه ھای .  ھنوز جزئياتی در مورد اين پيشنھاد منتشر نکرده استامريکادولت 

  .مورد تبادل زندانيان وجود داشت

  .انی است، بايد بخشی از اين پيشنھاد باشد زندامريکابر اين اساس، مبادله با ويکتور اما روسی که در 

 

  انجمن ھای جمھوری خلق لوگانسک در سولدار پيشروی می کنند

شبه نظاميان مردمی جمھوری خلق لوگانسک با موفقيت در شھر سولدار در شمال شرقی جمھوری خلق دی پی آر 

  .پيشروی می کنند

  .ه نظاميان منتشر شدپيام دراينباره به ھمراه ويدئويی در کانال تلگرامی شب

يکی از سربازان جمھوری خلق لوگانسک در اين ويدئو می . اين حمله توسط نيروی ھوايی روسيه پشتيبانی می شود

  ".ًپيروزی مطمئنا از آن ما خواھد بود": گويد

روسيه و پيش از اين، ايوان فيليپوننکو، دبير مطبوعاتی شبه نظاميان خلق لوگانسک گزارش داده بود که واحدھای 

  . کيلومتری سولدار موضع گرفته اند و از آنجا به سمت شھر پيشروی می کنند٢.۵جمھوری خلق لوگانسک در حدود 
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  ابراز تعجب مسکو از ادعای مداخله ادعايی روسيه در سياست داخلی ايتاليا

ھای ايتاليايی مبنی  نهماريا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسيه از انتشار برخی گزارشات در رسا

  .بر دخالت روسيه در روند سياست داخلی اين کشور ابراز تعجب کرد

زاخارووا شب گذشته، جمعه، در واکنش به انتشار اطالعاتی درباره اينکه گويا نمايندگان سفارت روسيه در رم با برخی 

روسيه ايتاليا را به ": اس بودند، تاکيد کرد در تم"به منظور تضعيف کار کابينه ماريو دراگی"احزاب سياسی ايتاليايی 

 می داند که به حق، جايگاھی "کند يک کشور مستقل و قدرتمند که سياست داخلی و خارجی مستقلی را دنبال می"عنوان 

منحصر به فرد در تاريخ جھان دارد و تأثير مثبتی بر روند اوضاع بين المللی دارد و مسکو ھرگز در امور داخلی اين 

  ". دخالت نکرده و نخواھد کردکشور

 

  بانک سوئيس حساب نماينده دائم روسيه در سازمان ملل در ژنو را مسدود کرد

ھای سوئيس حساب شخصی گنادی گاتيلوف،  نمايندگی روسيه در دفتر سازمان ملل در ژنو اعالم کرد که يکی از بانک

  .نماينده دائم روسيه در اين سازمان را مسدود کرده است

ھای  ارش خبرگزاری نووستی حساب شخصی گاتيلوف، نماينده دائم روسيه در ژنو که از جمله برای پوشش ھزينهبه گز

شد، بدون ھيچ دليل و بدون توجه به وضعيت ديپلماتيک وی و تنھا به اين دليل که او روسی  پزشکی وی استفاده می

  .است، مسدود شده است

س جمھوری سوئيس، مخالف نظريه مسدود کردن دارايی ھای روسيه به اين در حالی است که ايگنازيو کاسيس، رئي

  . وی يادآور شده بود که حق مالکيت يک حقوق اساسی برای ھر انسانی است.  استدالر ميليون ٥٠٠ارزش 

 کاسيس تاکيد کرد که اين تصميم سابقه خطرناکی برای سوئيس ايجاد کرده و مصادره پول کشورھا نياز به توجيه قانونی

  .خاصی دارد

 ميليارد ١٣.٨ھای مسدود شده روسيه در کشورھای عضو اتحاديه اروپا به  پيش از اين اعالم شده بود که ميزان دارايی

  .يورو رسيده است

 

  تضعيف مقاومت اروپا در برابر روسيه محتمل است: تايمز فايننشال

بندی انرژی در زمستان، ممکن است غرب را به  ھای زندگی در اروپا و امکان سھميه افزايش تورم و باالرفتن ھزينه

  .تجديدنظر در موضع سخت خود عليه روسيه وادار کند

، بسياری از مقامات غربی تاثيرات تحريم ھای اروپا بر اقتصاد روسيه را قابل "فايننشال تايمز"به گزارش روزنامه 

ين اين تحريم ھا بر اقتصاد و معيشت شھروندان توجه می دانند، اما برخی اعضای اتحاديه اروپا نگران پيامدھای سنگ

  .خود ھستند

اين رسانه انگليسی به نقل از منابع اروپايی اعالم کرد که ھيچ برنامه ای برای کاھش محدوديت ھای اتحاديه اروپا 

سياست خود  ھم که خواست نامش فاش نشود، تاييد کرد که اتحاديه اروپا آماده بررسی المانيک مقام دولت . وجود ندارد

  .در قبال روسيه نيست

 درصد از اول ١۵شورای اتحاديه اروپا روز سه شنبه طرح کاھش داوطلبانه مصرف گاز در اتحاديه اروپا را به ميزان 

  .تصويب کرد) ١۴٠٢ فروردين ٢٨ تا ١۴٠١ مرداد ١٠( سال آينده مارچ ٣١اوت تا 
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متحده به فرانسه و بلژيک برای  شد امنيت انرژی اياالت مشاور ار"آموس ھولشتاين"پيش از اين نيز و در پی سفر 

يی از امريکا در شرايط کمبود گاز در زمستان، رسانه ھای امريکاوگو بر سر برنامه ريزی اضطراری اروپا و  گفت

 نسبت به تضعيف احتمالی موضع اروپا در برابر روسيه خبر داده بودند و آن را آزمون "جو بايدن"نگرانی دولت 

  .ی برای مقاومت و اتحاد اروپا در برابر کرملين دانستندبزرگ

 

   شد"کالس جھانی"رئيس جمھوری چين خواستار ارتقاء ارتش کشورش در سطح 

 تاکيد "کالس جھانی" رييس جمھوری چين روز شنبه بر ضرورت ترقی ارتش اين کشور در سطح "شی جين پينگ "

  .کرد

با توجه به : جمھوری چين و دبيرکل حزب کمونيست اين کشور تصريح کردبه گزارش پايگاه خبری چاينا ديلی، رئيس 

  .شرايط بی ثبات جھان، امنيت ملی چين به فراخور شرايط فعلی با بی ثباتی و عدم اطمينان بيشتری مواجه است

نيروی : ھا تاکيد و خاطرنشان کرد شی بر ضرورت تربيت نيروھای نظامی حرفه ای با استفاده از جديدترين فن آوری

  .نظامی اين کشور بايد آموزشھای الزم بر اساس تغييرات ايجاد شده در شرايط جديد جھان را کسب کند

پرورش کارکنان نظامی حرفه ای برای تبديل شدن نيروھای مسلح چين به يک ارتش در سطح کالس : وی تاکيد کرد

  .جھانی بسيار حايز اھميت است

موفق شده است با اعمال اصالحات در بخش منابع انسانی خود به دستاوردھای ارتش چين : رئيس جمھوری چين افزود

  . دست يابد٢٠١٢تاريخی پس از ھجدھمين کنگره ملی حزب کمونيست چين در 

ارتش بايد از نزديک روندھای در حال تحول در الگوھای جنگی مدرن را : دبير کل حزب کمونيست خاطرنشان کرد

ايی نيروھای نظامی با ھدف پيروزی در جنگ بايد ھدف اوليه پرورش استعدادھای نظامی دنبال کند، زيرا تقويت توان

  .باشد

  .شی ھمچنين بر ضرورت افزايش دانش نظامی برپايه فن آوری ھای نوين در ارتش چين تاکيد کرد

ن روز سه  سخنگوی وزارت دفاع چي"تان کفی"رئيس جمھوری چين اين اظھارات را در حالی بيان کرد که پيش تر، 

 به تايوان اعالم کرد که درصورت انجام امريکاشنبه در واکنش به سفر احتمالی نانسی پلوسی رئيس مجلس نمايندگان 

  .شدن اين سفر، ارتش چين بيکار نخواھد نشست

سی به  بر سفر نانسی پلوامريکابه گزارش تارنمای روزنامه گلوبال تايمز چين، اين مقام نظامی چين تاکيد کرد چنانچه 

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

  .تالش ھای جدايی طلبانه انجام خواھد داد

 به امريکاپيش از اين مقامات وزارت خارجه چين نيز درباره تبعات خطرناک سفر احتمالی رئيس مجلس نمايندگان 

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

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

  . استامريکاتحريک آميز از سوی 

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

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

  .رئيس مجلس نمايندگان اين کشور به تايوان است
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 پس از آن صورت گرفت که چين ھشدارھای تندی به دولت امريکا اخير ارتش نويسد اقدام يی میامريکااين رسانه 

  . درباره سفر پلوسی به تايوان ارسال کردامريکا

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

 .تايوان ارسال کرده است

 

 


