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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ اگست ٠١

 ١۵٨  – 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 ان عذرخواھی می آنھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

  دھيم آسا به دشمنان پاسخ می با سرعتی برق: پوتين

 روسيه ظرف چند ماه آينده به بحری اين کشور اعالم کرد نيروی بحریجمھور روسيه در مراسم روز نيروی  رئيس

  .تجھيز خواھد شد) ھايپرسونيک(ھای کروز فراصوت  راکت

 بحری اين کشور اعالم کرد نيروی بحریشنبه در مراسم روز نيروی جمھور روسيه روز يک والديمير پوتين، رئيس

تجھيز خواھد شد و منطقه استقرار آنھا بستگی ) ھايپرسونيک(ھای کروز فراصوت  راکتروسيه ظرف چند ماه آينده به 

  .به منافع روسيه خواھد داشت

ھای سھمگين و نيرومند   بود که با اين سالحای خواھد ناوچه آدميرال گروشکوف اولين ناوچه: باره افزود پوتين در اين

  .روی عرشه خود، به مأموريت نظامی خواھد رفت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 روسيه است که قادر است با سرعت نور با ھمه بحرینکته اصلی توانمندی نيروی : جمھور روسيه در ادامه گفت رئيس

  .آنھايی پاسخ دھد که تصميم دارند حاکميت و آزادی ما را نقض کنند

 و منشور ناوگان نظامی بحریجمھور روسيه امروز ھمچنين فرمان تصويب دکترين  انيه کاخ کرملين، رئيسبنا بر بي

  . روسيه ھنوز منتشر نشده استبحيرۀجزئيات دکترين جديد نيروی . روسيه را امضا کرده است

شته  برابر سرعت صداست و روسيه طی يک سال گذ٩به نوشته رويترز، سرعت حرکت تسليحات فراصوت، 

ھای جنگی و ھم از   انجام داده است؛ ھم از کشتی"ُزيرکن"ھای فراصوت  راکتھای موفق و دقيقی از  آزمايش

  .ھا بحریزير

 

  يک اوليگارش و دالل بزرگ غالت اوکراينی در گلوله باران نيکواليف جان باخت

ی تجارت غالت اوکراين را گلوله باران در شھر نيکواليف در جنوب اوکراين صاحب يکی از بزرگترين شرکت ھا

  .کشت

بر اين . مرگ الکسی واداتورسکی توسط فرماندار ويتالی کيم و رئيس دفتر رياست جمھوری آندری يرماک تأييد شد

  .اساس، ھمسر مدير کل کنسرت کشاورزی نيبولون نيز کشته شد

ً در مکانی که قبال يک ٢٠٠٠  قرار گرفت، در دھهراکتبه گفته رسانه ھای محلی، خانه اين زوج که مورد اصابت 

  .پايگاه نظامی بوده ساخته شده است

 ٧٤واداتورسکی . گفته می شود که اين سرمتيه دار و دالل از واحدھای ستيزه جويان اوکراين حمايت مالی کرده است

  .او عنوان افتخاری قھرمان اوکراين را با خود حمل ميکرد و گور برد. ساله بود

  . ميليون يورو برآورد شده است۴٠٠ بيش از ًثروت او اخيرا معادل

ھای ھای را اوکراين   را در رتبه بندی فوربس از ثروتمندترين دالل٢۴ ، اين سرمايه دار رتبه ٢٠٢١بنابراين ، در سال 

  .به دست آورد

  .صيف کرد از زمان آغاز جنگ تو"ًاحتماال قوی ترين"الکساندر سنکويچ، شھردار نيکواليف، گلوله باران شبانه را 

  .سه غيرنظامی ديگر زخمی شدند

 

  عامالن از سواستوپل اقدام کردند: سناتور کريمه در حمله به مقر ناوگان بحيرۀ سياه

 سياه در سواستوپل را يک اقدام بحيرۀ با خبرگزاری ريانووستی، حمله به مقر ناوگان صحبتسناتور اولگا کويتيدی در 

  .تروريستی توصيف کرد

ھم اکنون عامالن آن تحت .  انجام شد– و نه از خارج از شھر –له ھواپيمای بدون سرنشين از سواستوپل به گفته او، حم

  .آنھا تا عصر يکشنبه دستگير خواھند شد. تعقيب ھستند

  .مجرمان مجازات خواھند شد

  . را جشن گرفتندبحریساکنان روز ناوگان . کويتيدی تاکيد کرد که اوضاع در سواستوپل آرام است

  .ه گفته مقامات روسيه، يک پھپاد اوکراينی مملو از مواد منفجره بامداد يکشنبه وارد حياط مقر شدب

 در سواستوپل به بحریھمه مراسم تشريفاتی به مناسبت روز ناوگان . تلفات جانی نداشت. شش کارمند مجروح شدند

  .داليل امنيتی لغو شد
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 ملی گرای کراکن در خارکف خبر داد گروه هوزارت دفاع روسيه از يک حمله دقيق مرگبار علي

سپھبد ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه در نشست روزانه در مورد حمله با دقت باال عليه واحدھای 

  . تيپ مکانيزه نيروھای مسلح اوکراين در نزديکی روستای کودما در قلمرو جمھوری خلق دونتسک گزارش داد٧٢

در خارکف، يک چھارم . از کار افتادند Msta-B پرسنل ارتش اوکراين کشته شدند و دو ھويتزر ٥٠در نتيجه، بيش از 

  .گروه ملی گرای کراکن مورد حمله قرار گرفت

  . جنگجوی اوکراينی در اين حمله دقيق کشته يا زخمی شدند٣٥٠بيش از 

 پست فرماندھی و ١٣ه خبر داد که کوناشنکوف ھمچنين از حمالت متعارف متعدد به اھداف نظامی در کشور ھمساي

  . خوشه تجھيزات و پرسنل ارتش اوکراين را ھدف قرار دادند٢٢٧

 قطعه تجھيزات نظامی را در مناطق کرسون و نيکواليف منھدم ٢٥ ستيزه جو را کشته و ١٠٠نيروی ھوايی روسيه 

  .ھمچنين چھار انبار مھمات نيز منھدم شد. کرد

  . در نزديکی روستای نووپاولوفکا در قلمرو جمھوری خلق دونتسک از کار افتاداامريکساخت  M777 يک ھويتزر

  .به گفته سخنگوی اين وزارتخانه، پدافند ھوايی روسيه پنج پھپاد اوکراينی را در آسمان منطقه خارکف سرنگون کرد

مھوری ھای خلق دونتسک و عالوه بر اين، گفته می شود که يازده پرتابه واکنشی در مناطق خارکف و خرسون و در ج

  .لوگانسک رھگيری شده است

، اوکراين اين کار را انجام داده است در مجموع مارچ ٢٤به گفته وزارت دفاع روسيه، از زمان آغاز عمليات ويژه در 

 تانک و ٤١٩٥ی ضدھوايی، راکت دستگاه ٣٦١ ھواپيمای بدون سرنشين، ١٦٤٩ ھليکوپتر، ١٤٥ فروند ھواپيما، ٢٦١

   . تفنگ و خمپاره از بين رفت٣٢٢٠ انداز چندگانه و راکت ٧٧٣ خودروھای زرھی، ساير

 

  خانواده بن الدن به وليعھد انگليس يک ميليون پوند پول داده است: تايمز ساندی

روزنامه ساندی تايمز فاش کرد که پرنس چارلز وليعھد انگليس يک ميليون پوند از خانواده اسامه بن الدن سرکرده 

  . گروه تروريستی القاعده دريافت کرده استپيشين

شود پادشاه آينده انگليس از اعضای خانواده سرکرده سابق القاعده برای  به گزارش تارنمای روزنامه گاردين، گفته می

 اقامتگاه سلطنتی در لندن، اين ادعا را "کالرنس ھاوس"موسسه خيريه خود اين مقدار پول را دريافت کرده اما مقامات 

  . چالش کشيده اندبه

 دو "شفيق" بزرگ خاندان بن الدن و "بکر بن الدن"روزنامه ساندی تايمز مدعی شده که پرنس چارلز اين مبلغ را از 

  .برادر ناتنی اسامه بن الدن دريافت کرده است

  . شده استاند تصميم پذيرش اين کمک توسط موسسه خيريه وابسته به شاھزاده ولز اتخاذ مقامات کالرنس ھاوس مدعی

شاھزاده ولز عنوانی است که به بزرگترين پسر پادشاه يا ملکه انگيس که قرار است پس از شاه يا ملکه به پادشاھی 

  .گردد برسد اعطا می

، و دو سال پس از کشته شدن ٢٠١٣ اکتبر ٣٠ ساله، در ٧٣گفته می شود که شاھزاده چارلز، : ساندی تايمز نوشت

ِيی در مجتمعی در نزديکی اسالم آباد پاکستان، ديداری خصوصی با بکر، امريکاای ويژه اسامه بن الدن توسط نيروھ
  . ساله، در لندن داشته است٧۶
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رئيس صندوق خيريه پرنس چارلز که اين مبلغ به حساب آن واريز شده است در بيانيه ای مدعی شده که مبلغ دريافتی 

 دقت از سوی ھيات امنای اين صندوق مورد بررسی قرار گرفته  در ھمان زمان به٢٠١٣از شيخ بکر بن الدن در سال 

  .و پذيرش اين کمک کامال به تصميم متوليان اين صندوق بوده است

به نوشته گاردين، خبر دريافت کمک از اعضای خانواده بن الدن پس از آن منتشر که ماه گذشته فاش شد شاھزاده ولز 

  .ايش با نخست وزير سابق قطر دريافت کرده استميليون ھا يورو پول نقد در جريان نشست ھ

در جريان ديدار با شيخ حمد بن جاسم )  ميليون پوند٢.۶( ميليون يورو ٣بر اساس اين گزارش پرنس چارلز در مجموع 

  .بن جابر آل ثانی دريافت کرده است

  .استساندی تايمز گزارش داد که اين مبلغ با چمدان به شخص پرنس چارلز تحويل داده شده 

شود که انتقال اين مبلغ در جريان ديدارھای خصوص دو طرف، از جمله ديدار خصوصی رو در رو در  گفته می

  . رخ داده است٢٠١۵کالرنس ھاوس در سال 

 

  ساعت خبر می دھد٢٤ حمله از اوکراين ظرف ٩٥جمھوری خلق دونتسک از 

 ٥١٣بر اين اساس، حداقل . ت گذشته ثبت کرده اند ساع٢٤ حمله توسط نيروھای اوکراينی را در ٩٥مقامات دونتسک 

در کاليبرھای  Uragan و Grad ارتش اوکراين از راکت ھا و پرتابه ھای. گلوله به خاک جمھوری خلق شليک شد

سيزده منطقه مسکونی از جمله دونتسک مورد آتش سوزی قرار .  ميلی متری استفاده کرد١٢٠ و ١٢٢، ١٥٢، ١٥٥

 .گرفت

 تن ديگر از ساکنان ٩.  جوالی کشته شد٣١ صبح ٦:٠٠ تا جوالی ٣٠ صبح ٦الت دونتسک بين ساعت يک نفر در حم

در مجموع پنجاه ساختمان مسکونی و ھفت زيرساخت . صلح آميز دونتسک، گورلووکا و والديميروفکا مجروح شدند

 .دندغيرنظامی در چھار منطقه دونتسک و در گورلووکا و ماکيفکا در اين حمالت آسيب دي

 تن ديگر زخمی ١٤ھشت غيرنظامی کشته و .  حمله از اوکراين را گزارش کردند٧٥يک روز قبل، مقامات دونتسک 

  .شدند

 

 پنج مجروح در مقر ناوگان بحيرۀ سياه در سواستوپل: حمله مشکوک ھواپيمای بدون سرنشين

بر اساس اطالعات اوليه، . اه روسيه خبر داد سيبحيرۀميخائيل راسوژايف، فرماندار سواستوپل، از حمله به مقر ناوگان 

يک فروند ھواپيمای بدون سرنشين اوکراينی در ساعات اوليه بامداد وارد محوطه کارکنان شد و پنج نفر را مجروح 

  .آنھا از کارکنان ھستند، ھيچ تلفاتی وجود ندارد. کرد

 ". ما را خراب کنندیبحرامروز، صبح زود، نازی ھای اوکراين تصميم گرفتند روز ناوگان "

اکنون در حال روشن کردن ھمه شرايط اين حادثه  FSB راسوژايف در تلگرام نوشت که سرويس مخفی داخلی روسيه

 روسيه که اين يکشنبه جشن گرفته بحریبه داليل امنيتی، ھمه مراسم جشن در اين شھر به مناسبت روز ناوگان . است

 .وندان توصيه کرد در خانه بمانندفرماندار به شھر. می شود، لغو شده است

  

 آفريقا قربانی می شود/ رقابت کشورھای ثروتمند برای انبار کردن واکسن آبله ميمون



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ھا واکسن را برای جلوگيری از عبور آبله ميمون از مرزھای خود سفارش  در حالی که کشورھای ثروتمند ميليون 

 نسبت به غرب در حال  تری از آبله ميمون جايی که شکل کشندهای برای کمک به آفريقا،  يک برنامه اند، ھيچ داده

 .اند گسترش است، اعالم نکرده

دھند که اقدامات کشورھای ثروتمند برای خريد مقادير زيادی  مقامات بھداشتی در کشورھای مختلف جھان ھشدار می

ھا  تواند ميليون کنند، می  خودداری میواکسن آبله ميمون، در حالی که از ھمين کشورھا ارسال دارو به آفريقای درگير

ھا را در پی داشته  تر اين بيماری از پا بيندازد و خطر سرايت مداوم ويروس به انسان نفر را در برابر نسخه خطرناک

 .باشد

شود،  گيری آبله ميمون ديده می بار نابرابری در مقابله جھانی با کرونا که در طول ھمه منتقدان از تکرار مشکالت فاجعه

 .بيم دارند

اشتباھاتی که در طول ":  می گويدامريکادکتر بوگوما کابيسن تيتانجی، استاديار پزشکی در دانشگاه اموری آتالنتای 

 ".گيری کرونا مشاھده کرديم، در حال تکرار ھستند ھمه

ارش شده است که از  کشور گز٨٠ ھزار مورد ابتال به آبله ميمون در نزديک به ٢٢ بيش از  از ارديبھشت تا امروز

روز جمعه ھم، .  مورد مرگ مشکوک در آفريقا، عمدتا در نيجريه و کنگو، گزارش شده است٧۵اين ميان، حدود 

ھايی مرتبط با آبله ميمون را گزارش کردند که به عنوان اولين موردی که در خارج از آفريقا  برزيل و اسپانيا مرگ

 .ذشته دومين مورد مرگ ناشی از آبله ميمون را گزارش کرداسپانيا روز گ. گزارش شد، محسوب می شود

 سر و کار داشتند، در محاسبات مربوط به واکنش  ھا با شيوع آبله ميمون کشورھای آفريقايی که دھه": تيتانجی گفت

 ".اند  به حاشيه رانده شده جھانی به اين بيماری،

، واکسيناسيون انبوه عليه آبله ميمون ضروری ١٩-س کوويدھا برای توقف ويرو گويند که برخالف کمپين دانشمندان می

آنھا فکر می کنند استفاده ھدفمند از دوزھای موجود، ھمراه با ساير اقدامات، می تواند اپيدمی ھای رو به . نخواھد بود

است، ًگسترشی را که اخيرا توسط سازمان بھداشت جھانی به عنوان يک وضعيت اضطراری بھداشت جھانی تعيين شده 

 .از بين ببرد

دھند که اگر اين بيماری  با اين حال، در حالی که انتقال آبله ميمون بسيار دشوارتر از کرونا است، کارشناسان ھشدار می

ًی شمالی تقريبا به طور انحصاری در بين مردان امريکا در حال حاضر در اروپا و –به جمعيت عمومی سرايت کند 

ويژه اگر اين ويروس در مناطق جديد تثبيت می  تواند تشديد شود، به از به واکسن می ني–شود  گرا منتشر می ھمجنس

 .شود

 و پيشگيری از بيماری ھای آفريقا روز پنجشنبه، خواستار در اولويت قرار گرفتن اين قاره برای واکسن کنترولمراکز 

 .شدند

اگر ما ايمن نباشيم، ": آفريقا، گفت CDC فريقا و پيشگيری از بيماری ھای آکنترولاحمد اوگول، مدير اجرايی مراکز 

 ".بقيه جھان نيز در امان نيستند

ھايی از آفريقا بومی بوده است، اما بيشتر از حيوانات وحشی آلوده به  ھا سال است که در بخش اگرچه آبله ميمون ده

 .ًانسان سرايت می کند و معموال خيلی فراتر از قاره سياه منتشر نشده است

ھا قبل از اينکه اين بيماری از طريق  ی شمالی و اروپا مدتامريکادھند که شيوع آبله ميمون در  سان احتمال میکارشنا

 درصد موارد آبله ٧٠در حال حاضر بيش از . رابطه جنسی در اسپانيا و بلژيک گسترش يابد، در آفريقا آغاز شده باشد

 . است که رابطه جنسی خارج از قاعده دارند درصد مربوط به مردانی٩٨ميمونی در جھان در اروپا و 
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کاترين اسمالوود متخصص اورژانس سازمان بھداشت جھانی در اروپا اذعان کرد که مرگ و مير در اسپانيا ارزيابی 

 .آژانس از شيوع بيماری را تغيير نداده است

تواند عوارض شديدی  ين بيماری می در بيشتر موارد خود محدود شونده است، ا اگرچه آبله ميمون": او در ايميلی گفت

 ".ايجاد کند

 ".با ادامه گسترش آبله ميمون در اروپا، انتظار می رود شاھد مرگ و مير بيشتری باشيم": اسمالوود گفت

ديده است، اما جزئيات کمی  سازمان بھداشت جھانی در حال توسعه يک مکانيسم اشتراک واکسن برای کشورھای آسيب

آژانس بھداشت سازمان ملل متحد ھيچ تضمينی در مورد اولويت بندی .  آن منتشر کرده استدرباره نحوه عملکرد

 .کشورھای فقير در آفريقا نداده است و تنھا گفته است که واکسن ھا بر اساس نياز اپيدميولوژيک توزيع می شود

کس را که توسط سازمان بھداشت برخی از کارشناسان نگرانند که در اين مکانيسم مشکالت مشاھده شده در سيستم کووا

 ايجاد شد تا اطمينان حاصل شود که کشورھای فقيرتر واکسن کرونا را دريافت می ٢٠٢٠جھانی و شرکای آن در سال 

 .کنند، تکرار شود

فقط درخواست از کشورھا برای ": شارميال شتی، مشاور واکسيناسيون برای سازمان پزشکان بدون مرز گفت

تر ادامه يابد، احتمال سرايت آن به حيوانات جديد  ھرچه بيماری آبله ميمون طوالنی. ا کافی نيستگذاری داروھ اشتراک

 ".شود يا سرايت به جمعيت عمومی انسان بيشتر می

ظرفيت توليد اين . شرکت دانمارکی باواريا نورديک: در حال حاضر، تنھا يک توليد کننده واکسن آبله ميمون وجود دارد

 . ميليون واکسن موجود است١۶ ميليون دوز است که در حال حاضر حدود ٣٠ری حدود شرکت در سال جا

 درخواست کرد که امريکابه گفته بيل ھال، سخنگوی وزارت بھداشت و درمان، در ماه ارديبھشت، باواريا نورديک از 

 "کرد که شرکت دريافت میالمللی  ھای بين برای کمک به درخواست" دوز را که قرار بود دريافت کند ٢١۵٠٠٠بيش از 

 .اين شرکت از اعالم نام کشورھای دريافت کننده دوزھای اھدايی خودداری کرد. واگذار کند

اياالت متحده .  ھيچ قول ديگری برای تقسيم واکسن ھای سفارشی اش با ديگر کشورھا نداده استامريکاھال گفت که 

 . ميليون دوز تحويل داده شده است١.۴ است، اگرچه تنھا حدود  ميليون رزرو سفارش داده١٣بيشترين تعداد دوز را با 

دکتر اينگريد کاتز، . برخی از مقامات آفريقايی معتقدند که عاقالنه است که مقداری واکسن در اين قاره ذخيره شود

د، کارشناس بھداشت جھانی در دانشگاه ھاروارد، می گويد که اگر واکسن ھای موجود به طور مناسب توزيع شون

او معتقد است ھنوز می توان از تبديل شدن آبله ميمون به يک .  است"کنترولبه طور بالقوه قابل "اپيدمی آبله ميمون 

 " .ما بايد در راھبردھای پيشگيری خود ھوشمند باشيم و در واکنش سريع باشيم"بيماری ھمه گير جلوگيری کرد، اما 

پپ کول، . وپا را دارد، تقاضا برای واکسن بسيار بيشتر از عرضه استاسپانيا، که بزرگترين شيوع آبله ميمون در ار

ھايی که در حال حاضر در  يک شکاف واقعی بين تعداد واکسن": مدير پزشکی يک مرکز بھداشتی بارسلونا گفت

 ."توانند از آن بھره ببرند وجود دارد دسترس داريم و افرادی که می

  

 ھر گارلوفکاھای اوکراينی به ش حمالت راکتی نيرو

 راکتھای روسی به انھدام دو  ای نزديک دونتسک و اقدام نيرو ھای کی يف به منطقه ی نيروراکتروسيا اليوم از حمله 

 .بدون بر جا گذاشتن تلفات جانی خبر داد

ھای ضد   حامل مينراکتھای اوراگان، شھرک گارلوفکا نزديک دونتسک را ھدف سه  ھای کی يف با راکت انداز نيرو

 .نفر قرار دادند
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 . را بدون تلفات جانی، منھدم کردراکتپدافند دفاع ھوايی روسيه دو 

ھای سبز، صدای چندين  ھای ضد نفر در مناطق مسکونی موسوم به شاخه خبرنگار روسيا اليوم گفت به سبب تعبيه مين

 .انفجار در اين منطقه شنيده شد

ھای تندرو آزوف، وابسته   از ھشت سال پيش به سبب تروريسم نيروھا در حالی است که ساکنان دونتسک که اين رويداد

ھای ساکنان آواره،  با وجود ويرانی گسترده خانه. به رژيم کی يف آواره شدند، در حال بازگشت به وطن خود ھستند

 .کند، درباره بازگشت خود ابراز خرسندی کردند ھايی که روسيه ارائه می ھا در سايه کمک آن

 در "شيروکينو"ھای مين ياب و متخصص کشف مواد منفجره روسيه، کار خود را در روستای   نيروپس از آنکه

 .ھای خود بازگشتند جمھوری دونتسک آغاز کردند، ساکنان اين منطقه پس از ھفت سال آوارگی به خانه

صالح ساختمان سازی ھشت سال گذشت و اگر روسيه و مقامات محلی که وعده دادند م: يکی از آوارگان بازگشته گفت

 .بار ديگر ھمه چيز را با دستان خود خواھيم ساخت. کنند، به ما کمک کنند، مشکلی نخواھيم داشت را فراھم می

 زمانيکه رسيدند، فبروریھای آزوف چھارم  نيرو.  خانه خود را ترک کرديم٢٠١۵سال : يکی ديگر از آوارگان گفت

به ماريوپل رفتيم و امروز . ه گذرگاه انسانی، توانستيم شھر را ترک کنيمپس از باز شدن نيم ساعت. ھمسرم را کشتند

 .بازگشتيم

 شود ھای تندرو آزوف ديده می خبرنگار افزود منطقه دچار ويرانی بزرگی شده است و آثار استقرار نيرو

  

 اوکراين بايد وادار به صلح شود: نشريه امريکايی

جديد خود، بر لزوم قانع نمودن اوکراين از سوی واشنگتن، برای رسيدن به يی نشنال اينترست در شماره امريکانشريه 

 .توافق ديپلماتيک با روسيه تاکيد کرد

واشنگتن و ھمپيمانانش بايد مقامات اوکراين را به موافقت با راھکار : نشريه نشنال اينترست در گزارشی نوشت

 .يف قطع شود ھای تسليحاتی به کی مخالفت کردند بايد کمک مسألهديپلماتيک با روسيه قانع کنند و اگر آنھا با اين 

 دو عضو سابق شورای امنيت ملی "جاناتان استيونسون" و "استيون سايمون"در اين يادداشت مشترکی که از سوی 

ار ای برای فراھم ساختن راھک ھای تسليحاتی به اوکراين بايد پيش زمينه از اين پس کمک:  نوشته شده، آمده استامريکا

 .باشد) جھت خروج از جنگ(ديپلماتيک 

 و ناتو بايد برای اوکراين توضيح دھند که در صورت ايجاد يک امريکااياالت متحده : نشنال اينترست در ادامه نوشت

يف از اين فرصت استفاده  فرصت برای رسيدن به توافق درباره پايان جنگ از راھکار ديپلماتيک، انتظار دارند که کی

 .ھای کمک تسليحاتی به اوکراين را قطع کنند ير اين صورت ممکن است که کانالکند، در غ

البته در صورتی که روسيه با مذاکرات درباره پايان جنگ موافقت نکند، در آن زمان : در ادامه اين يادداشت آمده است

 .ھای تسليحاتی به اوکراين را افزايش داد توان کمک می

ھای ديپلماتيک  اکيد بر لزوم تالش بيشتر واشنگتن و شرکای اروپايی اش برای ايجاد فرصتنشنال اينترست در ادامه با ت

 در برقراری آتش بس ھای اين چنينی با تجربه است و در شرايط امريکا: در ارتباط با جنگ اوکراين، عنوان کرد

 .وافقی نظير توافق مينسک پايان يابد قرار دارد که جنگ اوکراين بايد با مذاکرات و تمسألهکنونی اجماع ھمگان بر اين 

  

 يف در حمله به بازداشتگاه يلنوفکا به سازمان ملل ارائه داده است روسيه شواھدی در مقصربودن کی
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ديميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم روسيه در سازمان ملل صبح امروز، يکشنبه، اعالم کرد که دفتر نمايندگی 

يف در حمله به مرکز بازداشت موقت اسرای اوکراينی در روستای  ه گواه بر مقصر بودن کیاين کشور اطالعاتی را ک

 .يلنوفکا در منطقه دونتسک است، در اختيار آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل متحد، قرار داده است

کز بازداشت موقت يت مستقيم ارتش اوکراين در حمله به مرمسؤولما اطالعاتی را که در خصوص ": پوليانسکی گفت

يت اين جنايت مسؤوليف برای انداختن  ھای مقامات کی ايم که اين اطالعات تالش در يلنوفکا، به آنتونيو گوترش داده

 ".عھده روسيه را خنثی خواھد کرد به

 .ًگفته وی، طرف روسی از سازمان ملل خواسته است فورا در خصوص اين حادثه تحقيقات الزم را انجام دھد به

اکنون تحقيقات مربوط به اين  المللی، از ھم ھمراه کارشناسان بين کميته تحقيقات فدراسيون روسيه به: يانسکی افزودپول

  .اند حمله را آغاز کرده

 

 تالش برای انداختن مسؤوليت حمله به يلنوفکا به گردن روسيه بيھوده است: ديپلمات روس

ھای طرف اوکراينی برای  ه در سازمان ملل در پيامی توييتری، تالشديميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم روسي

شده به بازداشتگاه موقت اسرای اوکراينی در روستای يلنوفکا در منطقه دونتسک به  ی انجامراکتانتقال تقصير حمله 

اوکراين با استفاده از شده توسط ارتش  روسيه را بيھوده خواند و يادآور شد که شواھد عينی کافی در رابطه با حمله انجام

 .يی در دست استامريکاHIMARS ی پرتاب چندگانهراکت دستگاه

گرای اوکراينی قصد داشتند روسيه را مقصر اين جنايت جلوه دھند، بايد  اين ديپلمات يادآور شد که اگر نيروھای ملی

  گرفته از اياالت متحده، استفاده می تازگی تحويل ی بهراکت ھای دستگاهبودند و حداقل از سالحی غير از  تر می باھوش

 .کردند

  

 سفير سابق فرانسه در روسيه ادعای اوکراين درباره بمباران يلنوفکا را زير سؤال برد

 سفير سابق فرانسه در روسيه در يک مصاحبه تلويزيونی ابراز عقيده کرد که روسيه و نيروھای "سيلوی برمان"

ازداشتگاه موقت اسرای اوکراينی در روستای يلنوفکا در منطقه دونتسک که نظامی دونباس ھيچ دليلی برای حمله به ب

يف در  اين ديپلمات فرانسوی، بدين ترتيب با نسخه منتشرشده توسط کی.  خود آنھا قرار داشت، ندارندکنترولتحت 

 .خصوص بمباران ادعايی مرکز بازداشت موقت اسرای اوکراينی توسط نيروھای روسی مخالفت کرد

ھای تروريستی بودند و در انتظار محاکمه  شده در بازداشتگاه، از جمله متھم به فعاليت فته برمان، زندانيان بازداشتگ به

سفير پيشين فرانسه تأکيد . بسياری از آنھا، طبق قانون اين منطقه، در انتظار حکم اعدام بودند. توسط مقامات دونتسکی

داشت نيازی به کشتن اين افراد به اين شکل علنی و در پی آن بازتاب روی قرار ِ زمانی که چنين روندی پيش: کرد

 .جھانی اين حادثه نبود

 فرانسوی نيز که در اين برنامه تلويزيونی حضور داشت، گفت که او بحری سرھنگ بازنشسته تفنگداران "ميشل گويا"

وی يادآور شد که روسيه به حمله . يستنيز با ادعای طرف اوکراينی در مقصر بودن ارتش روسيه در اين حمله موافق ن

ًعقيده اين نظامی سابق، ظاھرا اقداماتی  به. و نابود کردن زندانی پر از اسرای جنگی اوکراينی به اين شکل نيازی نداشت

 .گيری است عليه اسرای اوکراينی گرفتارشده توسط نيروھای نظامی روسيه در حال شکل

  

  ل و صليب سرخ برای تحقيق درباره حمله به بازداشتگاه اسرای اوکراينیدعوت روسيه از کارشناسان سازمان مل
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المللی  سان کميته بينطور رسمی از کارشنا ای اعالم کرد که اين کشور به وزارت دفاع روسيه شب گذشته با انتشار بيانيه

گرفته به يک مرکز  کند تا تحقيقات کاملی را در خصوص حمله صورت صليب سرخ و سازمان ملل متحد دعوت می

اسارت گرفته شده بودند و در  بازداشت موقت در روستای يلنوفکا در سرزمين دونتسک که نيروھای نظامی اوکراينی به

 .ھای الزم در اين زمينه را به آنھا ارائه خواھد کرد ف روسی نيز تمامی کمکشدند، انجام دھند و طر آنجا نگھداری می

بينانه و دقيق در خصوص حمله به بازداشتگاه  منظور انجام تحقيقات واقع فدراسيون روسيه به": در اين بيانيه آمده است

ًاست، رسما از کارشناسان سازمان موقت در يلنوفکا که منجر به کشته شدن تعداد زيادی از اسيران جنگی اوکراينی شده 

 ".المللی صليب سرخ دعوت کرده است ملل و کميته بين

يی به اين بازداشتگاه امريکاHIMARS ی پرتاب چندگانهراکت دستگاهروز جمعه نيروھای مسلح اوکراين با استفاده از 

سرباز اوکراينی جان خود را از  ٥٠طبق اطالعات وزارت دفاع فدراسيون روسيه، در نتيجه اين حمله، . حمله کردند

 .شده در اين ساختمان نيز مجروح شدند  اسيران جنگی نگھداری١٩٣ نفر، از مجموع ٧٠دست دادند و بيش از 

 .کميته تحقيقات فدراسيون روسيه يک پرونده جنايی در رابطه با اين حادثه گشوده است

  

 ندانی در اوکرايناعالم آمادگی سازمان ملل برای تحقيقات درباره حمله به ز

سازمان ملل متحد برای تحقيقات درباره حمله به زندانی در منطقه اولنيوکا در استان دونتسک اوکراين اعالم آمادگی  

 .کرد

در رابطه با فاجعه : فرحان حق معاون سخنگوی دبير کل سازمان ملل روز شنبه به وقت محلی به خبرنگاران اعالم کرد

 . ما آماده اعزام گروھی از کارشناسان برای انجام تحقيقات با موافقت طرفين ھستيماخير در زندان اولنيوکا،

 . کامال حمايت می کنيم  از ابتکارات کميته بين المللی صليب سرخ :اين مقام سازمان ملل در عين حال تصريح کرد

 ھای راکت در استان دونتسک با وزارت دفاع روسيه روز جمعه با صدور بيانيه ای اعالم کرد حمله اوکراين به زندانی

 . نفر ديگر شده است٧۵ اسير جنگی اوکراينی و زخمی شدن ۴٠، منجر به کشته شدن مارچيی ھيامريکا

ی پرتاب چند راکت دستگاهی از راکتبه گزارش خبرگزاری رويترز، در بيانيه وزارت دفاع روسيه آمده که يک حمله 

 بازداشتگاه در منطقه اولنيوکا جايی که اسرای نظامی اوکراينی نگھداری  به يکمارچ موسوم به ھيامريکاگانه ساخت 

  .می شدند، روی داده است

 رھبر جدايی طلب تحت حمايت روسيه گزارش داد که اين زندان در "دنيس پوشيلين"خبرگزاری اينترفاکس از قول 

 تبعه خارجی در ميان بازداشت شدگان  نفر در آن به سر می بردند در حالی که ھيچ١٩٣شھر اولنيوکا واقع است و 

 .نبودند

 ماريوپل را در اختيار گرفت، شماری از نيروھای اوکراينی پس از تسليم شدن در اولنيوکا کنترولپس از آنکه روسيه 

 .اسير شدند

 .ی به اين زندان در منطقه دونباس را رد کرده اندراکتيت حمله مسؤولدر اين ميان، نيروھای مسلح اوکراين 

برخی در .  روس ھمچون دونتسک انتقال يافته اندکنترولشماری از نظاميان اوکراينی به زندان ھايی در مناطق تحت 

 .جريان مبادله اسرا با روسيه، به اوکراين بازگردانده شده اند، اما سرنوشت برخی ديگر نامعلوم است

ن، ابھاماتی درمورد چرايی نگھداری اسيران اعالم خبر کشته شدن اسيران جنگی در اين زندا: رويترز گزارش داد

 .جنگی در شرايطی خاص و اينکه چرا به مکانی امن تر انتقال داده نشده اند، ايجاد کرده است
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طبق کنوانسيون ھای ژنو، . ، پرسش ھايی درمورد وضعيت افراد کشته شده را مطرح کرده استمسألهھمچنين اين 

 . به خاطر مشارکت قانونی در جنگ تحت محاکمه قرار نمی گيرنداسيران جنگی که نامشان ثبت شده است،

  

 زلنسکی و امريکا مسؤول کشتار اسرای جنگی در دونتسک ھستند

 .وزارت دفاع روسيه از حمله مرگبار به بازداشتگاه اسرای جنگی در دونتسک به عنوان اقدامی تحريک آميز ياد کرد

 جان زندانيان جنگی معرفی مسؤول و رئيس جمھور اوکراين را يکاامربه گزارش اسپوتنيک، وزارت دفاع روسيه، 

 .کرد

يت سياسی، حقوقی و اخالقی قتل عام خونين اسيران مسؤولوزارت دفاع روسيه امروز شنبه در بيانيه ای اعالم کرد که 

 "نسکیولوديمير زل"جنگی اوکراينی در بازداشتگاه النووکا، واقع در جمھوری دموکراتيک دونتسک، متوجه 

 .جمھور اوکراين، رژيم جنايتکار او و واشنگتن است رئيس

 اسير جنگی در اين مرکز حضور داشتند که ١٩٣به گفته وزارت دفاع روسيه، در زمان حمله به بازداشتگاه مذکور 

نيان در حال آنگونه که در بيانيه وزارت دفاع روسيه آمده تعداد قربا. اکثر آنھا در اثر اين حمله کشته يا مجروح شدند

فھرست اسرای جنگی کشته و . تان بستری شده اندمارچ نفر به دليل جراحات شديد در بي٧٣ نفر است و ۵٠حاضر 

 .زخمی شده در وب سايت وزارت دفاع روسيه قرار گرفته است

ه  رئيس جمھوری دموکراتيک خلق دونتسک، در اظھاراتی اين حمله را از پيش برنامه ريزی شد"دنيس پوشيلين"

وزارت دفاع روسيه نيز اين حمله را به عنوان يک اقدام تحريک آميز آشکار با ھدف ارعاب سربازان . توصيف کرد

 .اوکراينی و جلوگيری از زمين گذاشتن سالح آنھا ارزيابی کرد

سيه  روکنترولھا زندانی در يک زندان تحت  اين در حاليست که زلنسکی پيش از اين در اظھاراتی مدعی شد مرگ ده

 .دھد که اين کشور بايد به عنوان حامی تروريسم به رسميت شناخته شود نشان می

  

 تأکيد وزير دفاع روسيه بر نقش ناوگان بحری در تأمين امنيت اين کشور

سايت   که در وب"بحریروز ناوگان "مناسبت  سرگئی شويگو، وزير دفاع روسيه امروز، يکشنبه در پيام تبريکی به

 .کنند خانه منتشر شده است، تأکيد کرده است که ملوانان روسی با موفقيت امنيت کشور را تضمين میرسمی اين وزارت

 و ھماھنگی اقدامات خود را بحریوضوح آموزش عالی   روسيه بهبحریامروز، پرسنل ناوگان ": ژنرال شويگو گفت

 ".کنند وفصل می يت کشور را با موفقيت حلمنظور تضمين امن شده به دھند و تمامی وظايف تعيين به تمام جھان نشان می

والديمير پوتين، . شود ساله در آخرين يکشنبه ماه جوالی جشن گرفته می  در روسيه ھمهبحریروز ناوگان 

پترزبورگ   اين کشور که در شھر سنبحریجمھوری روسيه، امروز از مراسم رژه اصلی نيروھای نظامی ـ  رئيس

  .کردشود، بازديد خواھد  برگزار می

 

 برای واشنگتن" ميدان مين"سفر پلوسی به تايوان، : تايمز نيويورک

 ھشدارھای شديداللحنی نسبت به پيامدھای اين بازديد صادر کرده و بيجينگدر آستانه سفر نانسی پلوسی به تايوان،  

 .اند  برای واشنگتن تشبيه کرده" گذاری شده ميدان سياسی مين"ھمزمان ناظران، تايوان را به 

سواحل )  کيلومتر١٢٨( مايلی ٨٠ ميليون نفر جمعيت در ٢٣ای با  به گزارش روزنامه نيويورک تايمز، تايوان جزيره

 . تبدل شده؛ تنشی که اکنون به اوج خود رسيده استبيجينگچين، مدت ھاست به کانون تنش ميان واشنگتن و 
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 چندين کشور آسيايی را آغاز کرده و ممکن است  رئيس مجلس نمايندگان که از ديروز شنبه سفر به"نانسی پلوسی"

 . به اين جزيره سفر می کند١٩٩٧يی است که از سال امريکادر تايوان ھم توقف داشته باشد، باالترين مقام 

چين تايوان را جزئی از قلمرو خود می داند و وعده داده که چنانچه مجبور : نيويورک تايمز در مطلب خود آورده است

 رئيس جمھوری چين روز پنجشنبه در يک تماس "شی جين پينگ". از زور شود، آن را بازپس می گيردبه استفاده 

 بيجينگ. يی خود به شدت به واشنگتن به دليل مداخله در اين مناقشه ھشدار دادامريکا ھمتای "جو بايدن"ی با تيلفون

 . ھشدار داده استامريکا به سفر احتمالی پلوسی اعتراض دارد و نسبت به پيامدھای نامشخص آن به

براساس مطلب درج شده در اين رسانه، دليل اصلی حساسيت واشنگتن بر روی تايوان اين است که اين جزيره 

 نيز آسيب بيجينگتوليدکننده پيشرو نيمه ھادی ھا در جھان است، اما از آن سو، در برابر فشارھای اقتصادی فزاينده 

 .پذير می باشد

 وزير دفاع چين در يک نشست بين المللی در سنگاپور ھشدار داد که چين در جنگ "وی فنگه"ماه گذشته ژنرال .

اگر کسی جرات جدايی تايوان را داشته باشد، ما در جنگ ترديد : وی در اين نشست تاکيد کرد. برای تايوان ترديد ندارد

 .نداريم و ھزينه آن را تا پايان می پردازيم

چين به شدت خواھان :  به تازگی در مطلبی نوشت"کندی ھاروارد"رشد دانشکده  محقق ا"ويليام اچ اورھولت"

 خواھان يک جنگ خونين است که اقتصاد آن را نابود بيجينگ تايوان است، اما اين بدان معنا نيست که "بازگشت"

 .کند

ابط اياالت متحده و چين مشاھده تحرکات اخير نشان می دھد، تايوان بزرگترين نقطه عطف رو: اين روزنامه می افزايد

حمالت چين به حريم ھوايی و آب ھای نزديک تايوان در چند سال گذشته تھاجمی تر شده و خطر درگيری را . است

 .افزايش داده است

سال گذشته، ھواپيماھای نظامی چين حريم ھوايی تايوان را بارھا و به شيوه ای فزاينده درنورديدند و از اين رو برخی 

 در امريکايی معتقد ھستند که توانايی ھای نظامی چين به اندازه ای رشد کرده که ديگر پيروزی امريکاان از تحليلگر

 .يک جنگ احتمالی تضمين شده نيست

 .به باور تحليلگران تايوان يک ميدان سياسی مين گذاری شده برای واشنگتن است

لوسی از اين سفر به خرج داده، اما رئيس گزارش ھا حاکی است دولت بايد تالش بسياری برای منصرف کردن پ

 .مجلس نمايندگان اصرار دارد که وی به عنوان يک مقام حق دارد به ھر کجا که می خواھد برود

 يک خبرنگار در خصوص چرايی مخالفت دولت وی با اين سفر گفته بود که سؤالبايدن پيش از اين در پاسخ به 

  .يده خوبی نيستارتش فکر می کند در حال حاضر اين سفر ا

 

  رزمايش نظامی مشترک/ تداوم حمالت توپخانه ارتش ترکيه به شمال حسکه

 .منابع سوری اعالم کردند که ارتش ترکيه سلسله حمالتی را به مناطقی در شمال حسکه انجام دادند

 در شمال " تمرتل"منابع محلی سوری از زخمی شدن دو شھروند سوری بر اثر حمالت توپخانه ارتش ترکيه به حومه 

 .غرب حسکه خبر دادند

 در حومه شمال "تل تمر" در حومه "سلماسه"توپخانه ارتش ترکيه سلسله حمالتی به : اين منابع به سانا اعالم کردند

ھا شھروندان  ھای منطقه و دارايی غربی حسکه انجام دادند که بر اثر آن دو غيرنظامی زخمی و خساراتی به زيرساخت

 .وارد شد
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 در حومه شمالی حسکه انجام داده "القحطانيه" در ناحيه "مال عباس"از اين ھم نيروھای ترکيه حمالتی به روستای پيش 

 .بودند

ای ارتش ترکيه و شبه نظاميان وابسته به آن به حومه شمالی الرقه، حلب و حسکه  ای و خمپاره حمالت راکتی و توپخانه

اتی به بار آورده و سبب آوارگی ھزاران خانواده طی ماھھای گذشته شده تاکنون عالوه بر جای گذاشتن قربانی، خسار

  .است

 

 رزمايش نظامی سوريه و روسيه

 .خبرگزاری رسمی سوريه از رزمايش مشترک ميان نيروھای ارتش اين کشور با نيروھای روسی در سوريه خبر داد

عبدالکريم "لح سوريه و با حضور سپھبد  رئيس جمھور، فرمانده کل ارتش و نيروھای مس" بشار اسد"به دستور 

 فرمانده نيروھای روسيه فعال در سوريه و تعدادی از " الکساندر چايکو" رئيس ستاد کل ارتش و سپھبد "ابراھيم

افسران ارشد ارتش سوريه و روسيه، نيروھای ارتش سوريه با ھمکاری نيروھای روسی فعال در سوريه تمرينات 

 و نيز انواع نيروھا بحریت جنگی و با مشارکت تشکيالت مختلف نيروھای زمينی، ھوايی و تاکتيکی عملياتی با مھما

 .و نيروھای متخصص در شرايطی شبيه سازی جنگ اجرا کرده کردند

فرمانده نيروھای مجری تمرينات توضيح مفصلی ارائه کرد که شامل حمله به نقاط استحکامات دشمن ھمراه يورش به 

 .ی رسيدن به کرانه مقابل بودسد آبی از حرکت برا

ھای زمين به زمين و نيز حمالت توپخانه و  راکتھا و بالگردھا و شليک  اين رزمايش با آتش سنگين ھوايی جنگنده

 اندازھا و ديگر آتشبارھا شروع شد و به دنبال آن، نيروھای خط شکن شرکت کننده در عمليات به سوی مانع آبی راکت

وی کردند و نيروھای دشمن فرضی را در اطراف درياچه نابود کردند و شرايط را برای با پوشش آتش سنگين پيشر

 .پيشروی نيروھای اصلی و درھم کوبيدن دشمن فراھم ساختند

ھای مأموريت ويژه از درياچه عبور کردند و استحکامات دشمن را در کرانه مقابل و جزاير درياچه  پس از آن، گروه

 .منھدم کردند

ھايی که توسط دشمن تخريب شده بود تا مانع پيشروی نيروھای خودی  ھای مھندسی نيز بر روی گذرگاه نھمچنين يگا 

 .شود، پل زدند

 .ی آتش سنگين روی مواضع دشمن فرضی ريختندراکتدر جريان اين رزمايش نيروی ھوايی و يگان 

اخل درياچه، ھلی برن تحت پوشش شديد اين تمرينات ھمچنين شامل عمليات ھلی برن در کرانه مقابل و برخی جزاير د

 .آتش، تخليه مجروحان و اسيران از آب توسط بالگرد و انجام عمليات جستجو و نجات بود

نيروھای شرکت کننده در اين رزمايش در معرض يک پاتک سنگين فرضی قرار گرفتند و توانستند حمله خصمانه را 

 .دشمن فرضی را مجبور به عقب نشينی کننددفع کنند و خسارات سنگينی به دشمن وارد کنند و 

رئيس ستاد کل نيروھای مسلح سوريه در خاتمه به ارزيابی جامع تمامی مراحل تمرينات پرداخت و از زحمات تمامی 

فرماندھان شرکت کننده در اجرای اين تمرينات تشکر کرد و از مھارت و کارآمدی افسران و رزمندگان در اجرای اين 

 .دطرح قدردانی کر

 تاکيد کرد که سوريه تحت رھبری بشار اسد، رئيس جمھور سوريه، مصمم است که مسير تحقق "ابراھيم علی"سپھبد 

 به مقابله با تجاوزات ادامه دھد و ھر وجب از خاک خود را از ھرگونه  دستاوردھا و پيروزی ھا را دنبال کند،

 .تروريسم و اشغال آزاد کند
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 ھا پاسخ خواھيم داد ند و سويدن به آنبراساس تصميمات فنال: مدودف

 سويدنبه فنالند و :  برای عضويت در ناتو گفتسويدنمعاون شورای امنيت ملی روسيه در واکنش به تصميم فنالند و 

 .ھا پاسخ متقارن خواھيم داد براساس تصميم آن

 سويدنبه فنالند و :  ناتو گفت برای عضويت درسويدنمعاون شورای امنيت ملی روسيه در واکنش به تصميم فنالند و 

 .ھا پاسخ متقارن خواھيم داد براساس تصميم آن

 برای پيوستن به ناتو سويدنروشن است تصميم فنالند و : دميتری مدودف، معاون شورای امنيت ملی روسيه گفت

 .واھد شدموجب تقويت امنيت منطقه نخواھد شد، بلکه بر عکس، موجب دشوارتر شدن اوضاع امنيتی برای ھمه خ

کنيم؛ وحشت ايجاد شد و اذھان  ای را که اين تصميم گرفته شد، درک می درباره اين تصميم بايد بگويم ما شيوه: وی گفت

کامال روشن است که در نتيجه اين . اين دو کشور تحت نفوذ احساسات در اقيانوس اطلس و بروکسل قرار گرفت

) دکترين دو سياستمدار فنالندی درباره بی طرفی اين کشور(ونن کک- تصميم، بايد در موضع گيری درباره پاسيکويی

 . بی طرف، تجديد نظر شودسويدنبرای فنالند و ھمچنين روابط با 

ھا به ناتو ھمانطور که رئيس جمھور ما گفته است واکنش ما  درباره واکنش ما به پيوستن اين کشور: مدودف گفت

ھای متفاوتی را در ائتالف آنتالنتيک  توانند مسير ھا می آن اين است که آنخواھد بود و ) براساس تصميم آنھا(متقارن 

ھا را باز کنند و اجازه دھند  يا ميانه روی را انتخاب کنند يا ھمانطور که گفته شد در. انتخاب کنند) ناتو(شمالی 

ھا مربوط است و پاسخ ما  وراين به خود اين کش. ھا تاسيس شود و تسليحات سنگين مستقر شود ھايی در خاک آن پايگاه

 .خواھد بود) براساس تصميم آنھا(متقارن 

  

 به امريکا اطالع داديم قيد پروژه گازی با روسيه را نمی زنيم: جاپان

 .، اين کشور سھام خود را در پروژه گازی مشترک با روسيه واگذار نمی کندجاپانبنا به گفته يک مقام دولت 

 . قصد دارد ھمچنان به مشارکت در پروژه نفتی مشترک با روسيه ادامه دھدنجاپابه گزارش اسپوتنيک، دولت 

 روز شنبه پس از جاپان وزير اقتصاد، تجارت و صنعت "کويچی ھاگيودا"برغم موضع ضد روسی جدی غرب، 

نبه  را از قصد خود برای حفظ سھام در پروژه چندجاامريکا دولت جاپان در واشنگتن گفت که ٢+٢مذاکرات اقتصادی 

 . است٢-شرکت گازپروم روسيه سھامدار عمده پروژه ساخالين.  مطلع کرده است٢-نفت و گاز ساخالين

 وزير "ھاياشی يوشيماسا"ھاگيودا و .  روز جمعه به ميزبانی واشنگتن برگزار شدجاپان و امريکا ميان ٢+٢مذاکرات 

 وزير بازرگانی "جينا ريموندو" امور خارجه و  وزير"آنتونی بلينکن" به نمايندگی از دولت توکيو و جاپانخارجه 

در اين نشست امنيت انرژی، از جمله تامين گاز .  نيز از سوی دولت واشنگتن در اين نشست حضور داشتندامريکا

 .يی بودامريکای و جاپانی طرف صحبتطبيعی مايع محور 

 مطرح ٢-يی برای خروج از پروژه ساخاليندرخواست ھا:  در اين باره ادامه دادجاپانوزير اقتصاد، تجارت و صنعت 

شد، اما خروج از اين پروژه به اين معناست که ما سھم خود را به کشورھای ثالث واگذار می کنيم و روسيه سود زيادی 

 .به دست می آورد

ين می يی توضيح داده بنا براامريکا گفت که به طرف جاپان به نقل از اين مقام دولت "ان اچ کی"شبکه تلويزيونی 

 .خواھيم وضعيت فعلی را حفظ کنيم و من فکر می کنم ما به تفاھم رسيده ايم

ی گزارش دادند که دولت اين کشور بنا دارد به مشارکت خود را در جاپاندر اواسط ماه جوالی بود که رسانه ھای 

 . با روسيه ادامه دھد٢-پروژه گازی ساخالين
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 تايوان وجود دارد" طلبانه اقدامات جدايی" مقابل احتمال استفاده از زور در: کارشناس چينی

اگرچه بازگشت تايوان به :  گفتبيجينگالملل در دانشگاه چينھوای  يک کارشناس ارشد در مرکز استراژی و امنيت بين

ود  تايوان ھمچنان وج"طلبانه اقدامات جدايی"چين به روش صلح آميز به نفع چين است اما احتمال استفاده از زور برای 

 .دارد

به گزارش روزنامه چاينا ديلی، ژائو بو اين اظھارات را در واکنشی ھشدار آميز نسبت به احتمال سفر نانسی پلوسی 

 . به تايوان مطرح کردامريکارئيس مجلس نمايندگان 

ين دھه  تايوان صبوری پيشه کرده و بودجه دفاعی آن تقريبا مانند چندمسألهچين ھمچنان در مقابل : وی تصريح کرد

ما تنھا زمانی از اقدامات غير صلح آميز و قھری مانند زور .  درصد از توليد ناخالص داخلی است٢گذشته، کمتر از 

 .کنيم که آخرين راه باشد استفاده می

تواند از   میبيجينگژائو بو با بيان اينکه قانون ضد جدايی چين دارای سه شرط بسيار روشن است که براساس آن 

نيروھای جدائی طلب :  استفاده کند؛ گفت"آميز برای حفاظت از حاکميت و تماميت ارضی چين غير صلحاقدامات "

حوادث بزرگی که منجر به جدايی تايوان از چين می شود، رخ . تايوان باعث جدايی تايوان از سرزمين اصلی چين شوند

 .اشدًدھند؛ احتماالت برای اتحاد مجدد مسالمت آميز کامال از بين رفته ب

برای جلوگيری از اين نوع وضعيت اسفبار، ما بايد تعامالت بيشتری را در سراسر تنگه : اين کارشناس چينی ادامه داد

اين . ما بايد به سرزمين اصلی چين اطمينان دھيم که ھنوز امکان اتحاد مجدد صلح آميز وجود دارد. تايوان تشويق کنيم

 .سر اين تنگه استبھترين راه برای جلوگيری از جنگ در سرا

 امريکاھای اخير و بدنبال انتشار اخبار مختلفی در خصوص احتمال سفر نانسی پلوسی رييس مجلس نمايندگان  در ھفته

 . و چين باال گرفته استامريکابه تايپه، تنش بين 

 .ھفته گذشته نيز سخنگوی وزارت امور خارجه چين نسبت به انجام چنين سفری ھشدار داده بود

  

 کا؛ عامل پنھان جنگ اوکراين، به دنبال تضعيف چين با ابزار تايوانامري

 بيجينگ-  جنوبی چين در ميانه تشديد تنش واشنگتنبحيرۀ به امريکاعزيمت ناو ھواپيمابر رونالد ريگان متعلق به 

فاجعه بار  طی سال ھا ارتش اوکراين را به عنوان سنگری در برابر روسيه با ھدف تحريک جنگ امريکاھمانطور که 

کنونی برپا کرد، واشنگتن در حال تقويت بخش نظامی تايوان است و تالش می کند چين را به اقدام نظامی به منظور 

 .تضعيف و بی ثبات کردن رقيب خود سوق دھد

 به ھمين منظور به اقدامات تحريک آميزی دست زده است که از جمله آن دست گذاشتن روی تايوان و برنامه امريکا

 . احتمالی نانسی پلوسی رئيس مجلس نمايندگان اياالت متحده به اين جزيره استسفر

به عنوان يک مرکز مطالعاتی در انگليس در گزارشی در اين  (wsws) "وب سايت سوسياليست جھانی"تارنمای 

ان و گروه ناو ھواپيمابر يو اس اس رونالد ريگ: خصوص به شرح آنچه در پس اين تصميم می گذرد، پرداخت و نوشت

اين .  چين جنوبی و تايوان حرکت کردندبحيرۀضربتی اش شامل يک ناوشکن و رزمناو به تازگی از سنگاپور به سوی 

 به تايوان دارد، تنش امريکاانتقال که ارتباط واضحی با سفر برنامه ريزی شده نانسی پلوسی رئيس مجلس نمايندگان 

 . دھد که خطر فاجعه بالقوه جنگ ھسته ای را به ھمراه دارد با چين را افزايش میامريکاسياسی و نظامی 

، پلوسی و ھيات ھمراه وی تور آسيای شرقی شان را آغاز کردند و به عمد گزينه بيجينگبه رغم ھشدارھای مکرر 

 .فرود در تايوان را باز نگه داشتند
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، کره جنوبی، مالزی و جاپان کشورھای يی منتشر شده است، اين سفرامريکاطبق برنامه سفر پلوسی که در رسانه ھای 

 در برابر چين تلقی می شوند و تايوان نيز به عنوان توقفگاه امريکاسنگاپور را در بر می گيرد که جملگی متحدان 

 .احتمالی پلوسی در نظر گرفته شده است

تايوان با يک ھواپيمای صرف نظر از ادعای کاخ سفيد مبنی بر اينکه صالحيتی درمورد تصميم پلوسی برای پرواز به 

 اعالم کرد که نيروھای مسلح اين کشور آماده مداخله امريکانظامی ندارد، ژنرال مارک ميلی رئيس ستاد مشترک ارتش 

 .در برابر ھر گونه واکنش چين ھستند

 امريکای در اين ميان، خبرگزاری آسوشيتدپرس روز چھارشنبه گزارش داد که مقام ھای پنتاگون گفته اند تعامل نظام

شامل ناوھای ھواپيمابر، جت ھای جنگنده و عمليات نظارتی برای محافظت از پلوسی حين پرواز به تايوان و خارج از 

 .اين جزيره و ھمچنين بر روی زمين است

ين  برای اقدام نظامی عليه چامريکاخواه پلوسی به تايوان سفر کند يا نه، اين اظھارات آتش افروزانه ای با اعالم قصد 

 .در تايوان يا اطراف اين جزيره، به تنش ھا دامن می زند

 به تايوان امريکاشی جين پينگ رئيس جمھوری چين به شدت با سفر پلوسی دومين نفر در صف رياست جمھوری 

ميالدی ١٩٧٩ از سال امريکااين سفر، نقض سياست چين واحد تلقی می شود که به موجب آن، . مخالفت کرده است

 . به عنوان يک کشور به رسميت نشناخته استتايوان را

اگر با آتش : يی اش، به بايدن گفتامريکای دو ساعته با ھمتای تيلفونرئيس جمھوری چين روز پنجشنبه در يک تماس 

 . را به وضوح درک کندمسألهيی اين امريکااميدوارم طرف . بازی کنيد، می سوزيد

 از اوباما گرفته تا ترامپ و بايدن به عمد سياست چين امريکات ھای متعدد نکته قابل توجه اين است که در واقعيت، دول

 .واحد را از جمله با اعزام نيرو، افزايش فروش تسليحات و اعزام مقام ھا و ھيات ھايی به تايوان تضعيف کرده اند

در آن سال، .  کند تاکنون از تايوان ديدن می١٩٩٧ست که از سال امريکاپلوسی اولين رئيس مجلس در راس قدرت 

 . از اين جزيره ديدن کردامريکانيوت گينگريچ رئيس وقت مجلس نمايندگان 

اين سفر تھديدآميز در سايه شرايط ملتھب به عنوان بخشی از اقدامات تشديد يافته واشنگتن برای انکار سياست چين 

 .واحد انجام می شود

تايوان بين اين جزيره و سرزمين اصلی چين، خود اقدامی تحريک در اين ميان، اعزام يک ناو ھواپيمابر از طريق تنگه 

 .آميز است

 ناو ھواپيمابر يو اس اس نيميتز را پس از آنکه چين آزمايش امريکا، بيل کلينتون رئيس جمھوری وقت ١٩٩۵در سال 

 .ی را در نزديکی قلمرو مورد ادعای تايوان انجام داد، عازم اين تنگه کردراکتھای 

 از اين تنگه عبور کرده، اما ٢٠٠٧يی باشد که در سال امريکا رسد ناو يو اس اس کيتی ھاوک آخرين ناو به نظر می

 .يی به صورت ماھانه اين کار را انجام داده اندامريکاديگر کشتی ھای جنگی 

رد مناقشه ناو يو اس اس بنفولد در ماه جاری ميالدی از تنگه تايوان تردد کرد پس از آنکه در نزديکی جزاير مو

 .اسپراتلی و جزاير پاراسل ناوبری کرده بود

يی مدعی شد که چين از مدت ھا قبل ھشدار داده است که تايوان را با زور به سرزمين اصلی پيوند امريکااين تارنمای 

 . استمسألهمی دھد اگر اين جزيره اعالم استقالل کند و اقدامات واشنگتن اکنون مشوق اين 

يی از پلوسی امريکا و ھمچنين رسانه ھای امريکاط، دموکرات ھا و جمھوريخواھان در کنگره با وجود اين شراي

 .خواسته اند به تايوان سفر کند
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 را تھديد اصلی برای استيالی جھانی بيجينگاياالت متحده بی پروا در حال دامن زدن به رويارويی با چين است زيرا 

نارضايتی طبقه کارگر در ميانه بحران اجتماعی و اقتصادی در داخل در خود می داند و ھمچنين ابزاری برای ھدايت 

   .برابر يک دشمن خارجی فرضی تلقی می کند

اين جزيره ھمچنين يک . ، تايوان را يک سکوی راھبردی مھم برای حمله به چين می دانندامريکاطراحان نظامی 

 از تراشه ھای نيمه ھادی پيشرفته جھان را توليد می  درصد٩٢دارايی اقتصادی کليدی است و تخمين زده می شود که 

 .کند

 

 


