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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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
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 Reports  گزارشھا

 

  نسترن نصرتی: فرستنده
  ٢٠٢٢ جون ٠٢

  

 ٩٨  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تا ساعت (

 

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

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

 

  ھای حامل غالت روسيه سکوت کرده است غرب در مورد تحريم کشتی: الوروف

ھای حامل  وف، وزير امور خارجه روسيه روز چھارشنبه گفت که غرب در مورد اين واقعيت که کشتیسرگئی الور

  .اند، سکوت کرده است غالت روسيه تحريم شده

در صادرات غالت : ، الوروف در حاشيه سفر خود به عربستان سعودی به خبرنگاران گفت"اسپوتنيک"به گزارش 

شوند، اما در مورد اين  ھا نمی کند که غالت مشمول تحريم ائم يادآوری میاگرچه غرب د. روسيه مشکل وجود دارد

  .کند اند، سکوت می ھای حامل غالت روسيه تحريم شده واقعيت که کشتی
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ھای ترابری و  ًھا بيمه نيستند و اصوال تمامی زنجيره شوند، آن ھا در بنادر اروپا پذيرفته نمی اين کشتی: وی ادامه داد

  .ضه غالت به بازارھای جھانی مرتبط است، از سوی غرب تحريم شده استمالی که با عر

  .الوروف تاکيد کرد که روسيه حاضر است به صادرات غالت به جھان ادامه دھد

ھای پيشرفته به اوکراين،  راکتاقدام واشنگتن برای تامين : وزير خارجه روسيه در بخش ديگری از اظھارات خود گفت

  .دھد  به جنگ را افزايش می"ثالثکشور "خطر کشاندن يک 

به گزارش ايرنا، بر اساس گزارش سازمان ملل، جنگ در اوکراين موجب شده است قيمت مواد غذايی در سراسر جھان 

برند، بشدت  ھا زير خط فقر به سر می  ميليون نفر در جھان که يک سوم آن٧٠٠يک ميليارد و . به باالترين سطح برسد

ھای مالی ھستند که منجر به افزايش فقر و گرسنگی بيشتر  مواد غذايی، انرژی و سيستمدر معرض کمبود و قطع 

  .شود می

اين . کنند کشور برای تأمين و واردات بيش از نيمی از گندم مورد نياز خود بر روی روسيه و اوکراين حساب می  ٣٦

  .کشورھا شامل برخی از فقيرترين و آسيب پذيرترين کشورھای جھان ھستند

 کشور در سطح ۴٣ ميليون نفر در ۴٩در سراسر جھان، : گويد تونيو گوترش دبير کل سازمان ملل متحد میآن

 .اضطراری گرسنگی ھستند و جنگ در اوکراين اکنون جنبه وحشتناک جديدی به گرسنگی جھانی داده است

ياست آنتونی بلينکن وزير امور دبيرکل سازمان ملل در نشست شورای امنيت سازمان ملل درباره امنيت غذايی که به ر

حمله : ای شورای امنيت را در ماه ميالدی قبل بر عھده دارد، تشکيل شد، گفت  که کشورش رياست دورهامريکاخارجه 

 .ًعمال به صادرات مواد غذايی اين کشور پايان داده است) اوکراين(روسيه به ھمسايه خود 

 روز چھارشنبه به وقت محلی امريکا است، جو بايدن رئيس جمھوری در حاليکه جنگ اوکراين وارد چھارمين ماه شده

 .کند يف ارسال می و مھمات آن را برای کی (HIMARS) مارچی ھيراکت دستگاهاعالم کرد 

ی با قابليت جابجايی باال راکتھای   اعالم کرد بسته جديد تسليحاتی برای اوکراين شامل سيستمامريکارئيس جمھوری 

 . کيلومتری مورد اصابت قرار دھند٨٠توانند اھداف خود را تا فاصله  میاست که با دقت 

 در کنار شرکای اوکراينی خود خواھد ايستاد و به ارائه امريکا: ای با اعالم بسته جديد تسليحاتی گفت بايدن در بيانيه

  .ادامه خواھد داد تسليحات و تجھيزات دفاعی به اين کشور

 

  .لث در مناقشه اوکراين را می بيندالوروف خطر دخالت کشورھای ثا

درخواست ھای اوکراين برای تحويل تسليحات می تواند خطر ورود کشورھای ثالث به درگيری اوکراين را افزايش 

خبرگزاری . اين را سرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه پس از سفرش به عربستان سعودی بيان کرد. دھد

  :ت نوشتريانووستی به نقل از اين ديپلما

آنچه که رژيم کی يف از حاميان غربی خود به گونه ای متکبرانه و مستبدانه مطالبه . البته چنين خطراتی وجود دارد"

ھمچنين اين يک تحريک مستقيم برای درگير . می کند، فراتر از محدوديت ھای نجابت و ارتباطات ديپلماتيک است

  ".کردن غرب در جنگ است

اعتراف کرد که ھنوز سياستمدارانی در اتحاديه اروپا و اياالت متحده وجود دارند که از خطر با اين حال، الوروف 

  . در اوکراين آگاه ھستندتشنجتشديد 
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اما کشورھای جدی اتحاديه اروپا به . سياستمدارانی ھستند که برای ارضای جاه طلبی ھای خود آماده اين جنون ھستند"

ًو به نظر می رسد اخيرا ارزيابی ھای معقولی از . ريوھايی را درک می کنندخوبی غيرقابل قبول بودن چنين سنا

 ".واشنگتن نيز شنيده ايم

 

 ھيچ راه حلی برای بحران غذايی بدون بازگشت مواد غذايی روسيه و اوکراين به بازار جھانی وجود ندارد: گوترش

ايی در جھان بدون بازگشت مواد غذايی روسيه و آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل متحد تاکيد کرد که حل بحران غذ

 .اوکراين به بازار جھانی امکان پذير نيست

صادقانه می گويم، : ، گفتسويدن با ماگدالنا آندرسن، نخست وزير صحبتگوترش در يک کنفرانس مطبوعاتی پس از 

يی از روسيه، ھيچ راه کيميای بدون بازگشت محصوالت غذايی از اوکراين به بازارھای جھانی، مواد غذايی و کودھا

 .حل مناسبی برای بحران غذايی وجود ندارد

 .من ھمچنان تمام تالش خود را برای پيشبرد گفت وگو در اين مسير به کار می برم: دبيرکل سازمان ملل متحد

  تاس: منبع

 

 فزايداياالت متحده به شدت در تالش است تا با ارسال سالح به کيف، ھيزمی بر آتش بيا: کرملين

کنند تا با ارسال سالح به اوکراين، نفت بر آتش  ھا تمام تالش خود را می دولت: دميتری پسکوف، سخنگوی کرملين گفت

 .بريزد

ی راکتھای  دستگاهھای واشنگتن برای تامين   در مورد برنامهجونای مطبوعاتی امروز چھارشنبه اول  پسکوف در بيانيه

ًواضح است که اياالت متحده عمال تا آخرين اوکراينی به به ادامه جنگ روسيه " که پرتاب چندگانه به اوکراين افزود

 ."متعھد است

ی درباره ديدار روسيه، اوکراين و سازمان ملل که از سوی رجب طيب اردوغان، سؤالپسکوف در پاسخ به 

شده بود، پاسخ داد که تاکنون جمھور روسيه پيشنھاد  ی با والديمير پوتين، رئيستيلفونی صحبتجمھور ترکيه در  رئيس

 .توافق روشنی درباره اين ديدار وجود ندارد

با اين حال، پسکوف بار ديگر تاکيد کرد که سفر آتی سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه نيز در ھمين 

 ".ھمه رويدادھا در اينجا به طور غير مستقيم به يکديگر مرتبط ھستند"چارچوب است، زيرا 

نين با بيان اينکه کرملين ھرگز احتمال مالقات روسای جمھور پوتين و زلنسکی را رد نکرده است، اما پسکوف ھمچ

 " .اگر پوتين و زلنسکی مالقات کنند، تنھا برای نھايی کردن يک سند خاص است": بايد آماده شود، افزود

 ھا پيش قطع شده بود و از آن کار بر روی اين سند مدت"سخنگوی رسمی کرملين در عين حال خاطرنشان کرد که 

 ".زمان تاکنون از سر گرفته نشده است

 اينترفاکس: منبع

  

 .قديروف از تکميل پاکسازی شھر سورودونتسک از ملی گرايان اوکراينی خبر داد

رمضان قديروف رئيس جمھور چچن روز سه شنبه گفت که جنگجويان يگان ھای چچن و شبه نظاميان خلق جمھوری 

 .ازی شھر سورودونتسک را از ناسيوناليست ھای اوکراينی کامل کرده اندلوھانسک پاکس
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جنگجويان جمھوری چچن، ھمراه با شبه نظاميان خلق جمھوری خلق لوھانسک و ساير نيروھای امنيتی روسيه، "

 تر از  يک بررسی تصادفی دقيق–سربازان وارد مرحله بعدی شدند . پاکسازی کامل سورودونتسک را به پايان رساندند

 . قديروف در کانال خود در تلگرام نوشت".امکانات شھری

به گفته وی، ساختمان رياست اصلی يگان ويژه امنيتی و زمين ھای مجاور آن به طور کامل پاکسازی شده است و در 

 .حال حاضر کارشناسان ماين در تالش ھستند تا باقيمانده بمب ھای دست ساز را در آنجا خالص کنند

 ٣٠ تا ٢٠ر پيامی ويديويی در کانال تلگرامی خود ھمچنين گزارش برخی رسانه ھا مبنی بر آزادسازی قديروف د

 .درصد از اراضی سورودونتسک را تکذيب کرد

 در منطقه صنعتی باقی "ديو"فقط چند … ھای ما است  جنگندهکنترولًبخش مسکونی کامال تحت ": رئيس چچن افزود

 " .اد و ما در حال بررسی مرحله بعدی ھستيممانده است و انفجار بزرگی رخ د

 تاس: منبع

  

 . را تروريست معرفی کرد"داوطلبان تاتارھای کريمه"دادگاه عالی روسيه يک گردان از 

، "گردان نعمان چلبجيخان داوطلبان تاتار کريمه"دادگاه عالی فدراسيون روسيه امروز چھارشنبه با حکم تروريستی 

 . ممنوع اعالم کردفعاليت آن را در اين کشور

 قاچاقچيان اسلحه به کريمه را دستگير کرد (FSB) سرويس امنيت فدرال روسيه

 به نقل از سرويس مطبوعاتی دادگاه عالی روسيه، دادخواستی را که دادستانی روسيه در اين "اينترفاکس"خبرگزاری 

 .زمينه ارائه کرده بود، تاييد کرد

 . خبر داده بود"گروه مسلح غيرقانونی" از بازداشت اعضای يک سرويس امنيت فدرال روسيه چندين بار

لنور " که در مناطق مرزی منطقه خرسون اوکراين فعاليت می کند، توسط "گردان نومان چلبجيخان"سازمان 

او ھمچنين .  معاون نخست وزير کريمه بود و سپس به اوکراين گريخت٢٠١٤ رھبری می شود که در سال "ايسلياموف

 .سازمان دھندگان محاصره غذايی و انرژی در شبه جزيرهيکی از 

، روحانيون مسلمان کريمه با صدور فتوايی مسلمانان شبه جزيره را از پيوستن به تيپ ايزلياموف منع ٢٠١٦در ژانويه 

- ١٨٨٥(جيخان  و بالروس، نعمان چلباپولندآنھا ھمچنين از استفاده از نام اولين مفتی مسلمانان کريمه، ليتوانی، . کردند

 .و نامگذاری گردان غيرقانونی به نام وی ابراز نارضايتی کردند) ١٩١٨

 اينترفاکس: منبع

  

  ھواپيمای بدون سرنشين٧و  Mi-8  اوکراينی، بالگرد٢٥سرنگونی يک جنگنده سوخو : وزارت دفاع روسيه

 اوکراينی را در منطقه ٢٥- خوھای پدافند ھوايی روسيه يک جنگنده سو دستگاهوزارت دفاع روسيه اعالم کرد که 

 .در منطقه خارکف و ھفت فروند پھپاد اوکراينی را سرنگون کردند Mi-8 سرگوکا دونتسک، يک فروند بالگرد

 :در بيانيه روزانه وزارت دفاع درباره آخرين تحوالت پيشرفت عمليات ويژه نظامی در اوکراين آمده است

 . ھای روسی با دقت باالراکتظامی و تجھيزات نظامی اوکراينی با  منطقه تجمع ن٢٩انھدام پنج پست فرماندھی، 

 تانک، خودروھای جنگی پياده نظام، ٩ افراط گرای فاشيست، به اضافه ١٤٠از بين بردن و از بين بردن بيش از  –

 .يک باتری درجه و ساير سالح ھا و تجھيزات نظامی اوکراينی
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 Mi-8 در منطقه سرگوکا جمھوری خلق دونتسک و يک فروند بالگرد را ٢٥-پدافند ھوايی روسيه يک جنگنده سوخو

 .ی چندپرتابی اسمرچ سرنگون کردراکت دستگاه از راکت فروند پھپاد اوکراينی و دو ٧را در منطقه خارکف به اضافه 

  منطقه٦٢٣ موقعيت شليک و ١٦٩ پست فرماندھی، ١٢٨ افراط گرا، ٢٠٠ی و توپخانه روسيه تا راکتنيروھای  –

 .تجمع نظامی را ھدف قرار دادند

-M يیامريکا ميلی متری ھويتزر ١٥٥ واحد تسليحات و تجھيزات نظامی اوکراينی، از جمله يک باتری ٢٤انحالل 

، و ھمچنين دو انبار Grad  پرتاب چندگانهراکتاز سيستم  BM-21 ، يک خودروی جنگی٢S7 Pion، يک توپ 777

 .مھمات

 توپ و خمپاره ١٧٤٤ دستگاه تانک و ساير خودروھای زرھی زرھی، ٣٣٦٣ تاکنون در مجموع از ابتدای عمليات

 . بالگرد منھدم شده است١٢٩ جنگنده و ١٨٥ پھپاد، ١٠٧٧صحرايی، 

 RT :منبع

  

 جمھوری خلق دونتسک مزدوران خارجی اسير شده را مبادله نخواھد کرد

. شوند روھای مسلح اوکراين شرکت کردند، مبادله نمیھای جنگی در دونباس در کنار ني مزدوران خارجی که در عمليات

  .اين را النا شيشکينا، رئيس کميته حقوق جزايی و اداری شورای خلق جمھوری خلق دونتسک اعالم کرد

  Saoudoun Brahim و Andrew Hill و Shaun Pinner ھا او خاطرنشان کرد که ھمين امر در مورد بريتانيايی

ًقبال اعالم کرده بود، پس از تحقيقات در مورد اين پرونده  DPR  ھمانطور که دادستانی کل.کند مراکشی نيز صدق می

  .جنايی، ستيزه جويان نامبرده ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند

سرلشکر ايگور .  در ماريوپل تسليم شدنداپريلپينر و يک شھروند بريتانيايی ديگر، آيدن آسلين، در اواسط 

آيند، بر اساس قوانين  سخنگوی وزارت دفاع روسيه گفت که مسکو مزدورانی را که به اوکراين میکوناشنکوف، 

 .بھترين چيزی که در انتظار اوست يک حکم زندان طوالنی است. دانند المللی بشردوستانه جنگجو نمی بين

  

  ساله را به اوکراين تحويل می دھد۵٠ تا ۴٠يونان نفربرھای زرھی 

 سال قدمت دارند و ۵٠ تا ۴٠را به اوکراين تحويل دھد که بين  BMP-1 خودروھای جنگی پياده نظامخواھد  يونان می

به نقل از يانيس  SKAI ايستگاه تلويزيونی يونان. اتحاديه اروپا و ناتو ديگر به آنھا برای دفاع از خود نياز ندارند

 :اويکونومو، سخنگوی دولت اين کشور گفت

کنيم کاربرد بالقوه دارد، اما منسوخ شده است و با سالح ھای مدرن تر جايگزين خواھد ھر چيزی که ما عرضه می 

 ".شد

 سال پيش ۵٠ تا ۴٠نيز صدق می کند، که  BMP-1 به گفته اويکونومو، اين امر در مورد خودروھای جنگی پياده نظام

 زرھی برای اوکراين مناسب ھستند، با اين حال، اين خودروھای.  دريافت کرد١٩٩٢توليد شدند و اين کشور در سال 

در ازای اين، . زيرا قطعات يدکی برای آنھا در آنجا وجود دارد و سربازان اوکراينی نحوه استفاده از آنھا را می دانند

  .ھمتايان مدرن تری از برلين به آتن تحويل داده می شود که برای يونان يک مزيت است

 

   يافت درصد کاھش٢٧صادرات گاز روسيه بيش از 
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شرکت روسی گازپروم روز چھارشنبه اعالم کرد که صادرات گاز روسيه به کشورھای خارج از اتحاديه مستقل 

 درصد کاھش ٢٧مشترک المنافع، از ابتدای سال جاری ميالدی تا کنون نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، بيش از 

  .يافته است

شات تاييد شده فراورده ھای گازی صادرات به کشورھای غير به گزارش تارنمای اين شرکت انرژی، طبق سفار

 ماھه ۵ ميليارد متر مکعب رسيده که نسبت به ۶١به ) عمدتا کشورھای اتحاديه اروپا(اتحاديه مستقل مشترک المنافع 

  . درصد پايين آمده است٢٧.۶اول سال گذشته 

 ميليارد متر ٢١١.۴تا پايان ماه مه در مجموع  ٢٠٢٢بر اساس گزارش ھای اوليه، شرکت گازپروم از ابتدای سال 

  . درصد تنزل يافته است۴.٨مکعب گاز توليد کرده که نسبت به ھمين زمان در سال گذشته 

 

   بحران احتمالی غذا در جھان دانستمسؤولکرملين غرب و اوکراين را 

 در آستانه بحران گسترده غذا، دميتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملين روز چھارشنبه با اشاره به قرار داشتن جھان

  . اين چالش بزرگ دانستمسؤولاوکراين و اعمال محدوديت ھای غيرقانونی غرب بر روسيه را 

به گزارش خبرگزاری رويترز؛ پسکوف با متھم کردن واشنگتن به دامن زدن به آتش جنگ در اوکراين با فرستادن 

ياالت متحده به اوکراين، به وادار کردن کی يف برای بازگشت به فروش تسليحات ا: تسليحات تازه به اين کشور، افزود

مذاکرات صلح با مسکو کمکی نمی کند و مسکو به قول ھای دولت اوکراين برای خودداری از کاربرد اين سالح ھا 

  .عليه روسيه، اعتماد ندارد

  .ه ايمما به اقداماتی برای کاستن از پيامدھای تحريم نفتی روسيه دست زد: وی افزود

پسکوف با اشاره به اين موضوع که تالش برای آماده سازی اسناد صلح با اوکراين، از مدت ھا پيش متوقف و از 

سرگرفته نشده، احتمال ديدار والديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه را با ولوديمير زلنسکی ھمتای اوکراينی خود 

  .اھم شدن مقدماتی دانستمنتفی ندانست، اما چنين گفت وگوھايی را نيازمند فر

ِوی افزود که شھروندان دونباس، خرسون و زاپوريژيا بايد در باره آينده خود تصمم بگيرند و مسکو در باره اينکه آنھا 

  .بھترين تصميم را خواھند گرفت، ترديدی ندارد

 

  در مرزھای روسيه و چينتشنجھشدار درباره تالش ناتو برای ايجاد 

: روسيه و چين"ن وزير امور خارجه روسيه امروز، چھارشنبه در سخنرانی خود در کنفرانس ايگور مارگولوف، معاو

 تشنج اعالم کرد که کشورھای عضو ناتو در حال ورود به منطقه آسيا بوده و قصد ايجاد نقاط "ھمکاری در عصر جديد

  .در نزديکی مرزھای روسيه و چين دارند

 در سراسر مرزھای تشنجو در منطقه آسيا و تالش آنھا برای ايجاد نقاط صحبت بر سر حضور نات": اين ديپلمات گفت

روسيه و چين و راه اندازی يک مسابقه تسليحاتی در اين قاره است، که بديھی است مملو از عدم تعادل کامل در سيستم 

  ".ای پس از پايان جنگ سرد است امنيتی منطقه

غرب در ايجاد شکاف در روابط روسيه و چين محکوم به شکست معاون وزير خارجه روسيه تاکيد کرد که خط مشی 

 .است

دوستان چينی ما به خوبی از اين اھداف آگاه بوده و ناتو را به دليل ايجاد مصنوعی بحران امنيتی در اروپا، : وی افزود

 .دبه درازا کشاندن مناقشه نظامی در اوکراين و گسترش غيرموجه اين بلوک به سمت شرق محکوم می کنن
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شود، که روسيه  آن انجام می ھای آشکاری از سوی غرب برای تجزيه سازمان آسه تالش": اين ديپلمات روس يادآور شد

  ".اند ترين طيف موضوعات برقرار کرده  بخشی در وسيع و چين با آن تعامل نزديک و نتيجه

 

 نگرش کشورھای بزرگ اروپايی نسبت به اوکراين خوب نيست: زاخارووا

 با راديو اسپوتنيک يادآور شد که صحبتخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه امروز، چھارشنبه در ماريا زا

اظھارات اکثر رھبران کشورھای بزرگ اتحاديه اروپا عليه وضعيت اوکراين به عنوان نامزد عضويت در اتحاديه، 

 .شود توھين نسبت به اين کشور تلقی می

اکنون "گفتند که  به اوکراين قول دادند که بزودی به صفوف آنھا بپيوندد، آنھا ھر سال میھاست که  آنھا سال: وی افزود

 ".نزديک شديد شما يک قدم بيشتر، نيم سانتی متر ديگر، يک ميلی متر بيشتر به اين ھدف 

ًا ھمه کشورھای اين ديپلمات اين موضوع را در توضيح اظھارات ماريو دراگی، نخست وزير ايتاليا مبنی بر اينکه تقريب

: بزرگ اتحاديه اروپا مخالف وضعيت اوکراين به عنوان نامزد پيوستن به اتحاديه اروپا ھستند، بيان کرد و يادآور شد

 که ويکتور يانوکوويچ، رئيس جمھوری سابق اوکراين در سال  ًاکنون نخست وزير ايتاليا دقيقا ھمان حرفی را زده"

 ".ت در اتحاديه اروپا و آغاز يکپارچگی عملی با اروپا نيست گفت، که اوکراين آماده عضوي٢٠١٣

ًتقريبا کشته شد، بيرون رانده شد، و به او به چشم "در آن زمان يانوکوويچ به خاطر اين سخنان ": زاخارووا ادامه داد

ه ھيچ وجه از خائن نگاه شده و از عرصه سياسی اين کشور رانده شد ولی نخست وزير ايتاليا با بيان چنين سخنانی ب

  ."شود دستور کار خارج نمی

 

 جنگ ترکيبی غرب عليه روسيه به گسترش روابط با چين کمک کرده است: الوروف

سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه امروز چھارشنبه در پيام ويدئويی خود برای شرکت کنندگان در کنفرانس 

گ ترکيبی که کشورھای غربی عليه روسيه به راه انداخته  تاکيد کرد که جن"ھمکاری در عصر جديد: روسيه و چين"

، از جمله در زمينه سرمايه گذاری و مالی، بيجينگھا بين مسکو و  ھای جديدی را برای گسترش ھمکاری شده، فرصت

 .بوجود آورده است

اج خواھی تبديل الوروف يادآور شد، در شرايطی که اياالت متحده و اتحاديه اروپا ارزھای خود را به ابزاری برای ب

 .ھای مالی متقابل افزايش دھند اند، روسيه و چين قصد دارند استفاده از روبل و يوان را در تسويه حساب کرده

گيری يک   از رويکردھای اصولی روسيه برای شکلبيجينگحمايت  وزير خارجه روسيه ھمچنين تاکيد کرد که مسکو

طرفانه دولت چين در  کرده و از موضع گيری متعادل و بیساختار امنيتی مطمئن در اروپا را به خوبی احساس 

  .کند خصوص روند اوضاع پيرامون اوکراين قدردانی می

 

 انطباق روابط اقتصادی روسيه و چين با شرايط تحريمی کنونی

ھای روسی  والديمير اوشپکوف، سرکنسول فدراسيون روسيه در شھر ھاربين جمھوری خلق چين اعالم کرد که شرکت

 .ھای اعمال شده عليه روسيه ھستند ھای ناشی از تحريم ی در حال تطبيق با محدوديتو چين

ھای غرب بر  اگر ما بخواھيم درباره تأثير تحريم":  با خبرگزاری نووستی گفتصحبتاين ديپلمات روس در 

چيز شری يک خير در ھر : ھای فرامرزی بين روسيه و چين صحبت کنيم، ھمانطور که در بين عوام گفته شده ھمکاری

ًاز يک سو، کارآفرينان در چين و روسيه مجبور به کنار گذاشتن الگوھای کاری معمول خود، عمدتا در . نھفته است
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ھای بوجود آمده به مانعی غيرقابل عبور برای  با اين حال، محدوديت. اند زمينه تسويه حساب مالی و تدارکات شده

  ".ه استھای اقتصادی دوجانبه تبديل نشد ھمکاری

ھای غربی از فدراسيون روسيه را فرصت خوبی برای  خوشبختانه شرکای چينی خروج شرکت: وی ھمچنين افزود

  .توسعه تجارت خود ارزيابی کرده و آماده توسعه مشارکت با روسيه ھستند

ی، از جمله در اواخر ماه مه، آژانس خبری بلومبرگ گزارش داد که حجم عرضه نفت از روسيه به کشورھای آسياي

   .چين، برای نخستين بار از حجم واردات منابع انرژی روسيه به اروپا فراتر رفته است

  

 نمارک برای ارسال نفربرھای زرھی به اوکراين را وتو کردسوئيس درخواست د

دولت برن روز چھارشنبه درخواست دانمارک برای ارسال نفربرھای زرھی ساخت سوئيس به اوکراين را با استناد به  

 .است بی طرفی خود مبنی بر عدم تامين سالح برای مناطق درگيری وتو کردسي

 دستگاه خودروی جنگی به اوکراين ٢٠به گزارش خبرگزاری رويترز، سوئيس با تصميم دانمارک برای ارسال حدود 

 .مخالفت کرد

رات مجدد آنھا مجوز سوئيس از کشورھای خارجی که تسليحات اين کشور را خريداری می کنند، می خواھد برای صاد

 .دريافت کنند

 به المانبرن چندی پيش صادرات مجدد مھمات ساخت سوئيس را که در تانک ھای ضد ھوايی استفاده می شود و 

 برای ارسال سالح به منظور کمک به اوکراين را پولندسوئيس ھمچنين درخواست . اوکراين ارسال می کند، وتو کرد

 .نپذيرفت

از روال گذشته اش فاصله گرفته و تحريم ھای اتحاديه اروپا برای مجازات روسيه به دليل حمله به با اين حال، سوئيس 

اوکراين را تصويب کرده، تھاجمی که مسکو آن را عمليات نظامی ويژه برای خلع سالح اوکراين و فاشيست زدايی اين 

 .کشور نامگذاری کرده است

طی دھه ھا مواجه است، زيرا مباحث داخلی درمورد چگونگی تفسير اما بی طرفی سوئيس با بزرگترين آزمون خود 

 .سياستی که سوئيس را از ھر دو جنگ جھانی در قرن بيست دور نگه داشت، به راه افتاده است

يف از بازگشايی مرکز ديپلماسی خود در اوکراين  سوئيس به تازگی و دو ماه و نيم پس از بسته شدن سفارتش در کی 

 .الم کرد که با بازگشت کارمندان، فعاليت کنسولی در پايتخت اوکراين از سر گرفته می شودخبر داد و اع

ھای آتی روی موضوعاتی از قبيل  وزارت امور خارجه سوئيس خبر داد که سفارتخانه سوئيس در اوکراين در ھفته

 وضعيت اوکراين آغاز به ای ھای بشردوستانه و ھمچنين پوشش رسانه ھای بازسازی و توسعه کمک ھماھنگی پروژه

  .کار خواھد کرد

 

 ھای غرب عليه روسيه کارآمد نيست تحريم: رئيس جمھوری کرواسی

ارزش روبل روسيه : زوران ميالنوويچ رئيس جمھوری کرواسی تحريم ھای روسيه را غيرموثر توصيف کرد و گفت 

 .د از عھده قيمت ھای باالتر برآيندتقويت شده و شھروندان اتحاديه اروپا به دليل ناکارامدی تحريم ھا باي

رئيس جمھوری کرواسی توجيه اتحاديه اروپا برای تحريم ھای جزيی نفت و : تارنمای شبکه راشاتودی روسيه نوشت

 . نفوذ کمتری در اتحاديه اروپا دارد ھنگری توصيف کرد و کرواسی بر خالف "توھين آميز"گاز روسيه را 
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رب پايتخت کرواسی در اظھارنظر درباره افزايش تحريم ھای روسيه از سوی اتحاديه ميالنوويچ در سخنانی از زاگ

شھروندان اتحاديه . روسيه آنھا را احساس نمی کند و روبل سقوط نکرده است. تحريم ھا کارامد نيستند: اروپا گفت

ی زند و نفت و گاز به دليل والديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه لبخند رضايت م. اروپا بايد تاوان آن را بپردازند

 .تقاضای باال روانه جاھای ديگر می شود

 آن حتی عليه صربستان نيز موثر نخواھد بود و تنھا چيزی که  ھای اتحاديه اروپا به شکل فعلی وی افزود که تحريم

 .ھای باالتر برای شھروندان کشورھای اتحاديه اروپا است ممکن است رخ دھد قيمت

اين بسته شامل ممنوعيت واردات نفت . پا روز سه شنبه درباره بسته جديد تحريمی روسيه توافق کردندسران اتحاديه ارو

وارداتی با کشتی است اما شامل خطوط نفت نمی شود و از ممنوعيت ناگھانی واردات گاز طبيعی روسيه خودداری 

 .کردند

 معافيت خط لوله از تحريم ھا دانست و گفت ادله اتحاديه مسؤول را ھنگری بود و ھنگریميالنوويچ گفت بازيگر اصلی 

 .اروپا در خودداری از تحريم گازی روسيه توھين به عقل سليم بود

 را "حداکثر تاثير"سيه برخالف ديدگاه اين مقام کرواسی، ماريو دراگی نخست وزير ايتاليا مدعی شده که تحريم ھای رو

 .بر اقتصاد روسيه خواھد داشت

 نه برای  وی در نشست سران اتحاديه اروپا که روز سه شنبه در بروکسل برگزار شد گفت تحريم ھای نفتی، اگر

 .ھميشه، سالھا بر تجارت بين المللی تاثير خواھد داشت

پا حقوق کروات ھا در کشور ھمسايه خود بوسنی و  و اتحاديه اروامريکا گفت اگر اپريلرئيس جمھوری کرواسی ماه 

اچ "اما حزب ملی گرای .  و فنالند به اتحاديه اروپا خواھد شدسويدنھرزگوين را تضمين نکنند، زاگرب مانع پيوستن 

در مقابل ترکيه درخواست .  کرواسی که اکثريت را در پارلمان اين کشور دارد چنين تصميمی را رد کرده است"دی زد

ُ دو کشور شمال اروپا در ناتو را به دليل آنچه که آنکارا حمايت از شبه نظاميان کرد توصيف کرده مسدود  عضويت

  .کرده است

 

 ناتو بايد ترس از قدرت اتمی روسيه را کنار بگذارد: يیامريکاتحليلگر نظامی 

 به امريکاجھيزات پيشرفته  درارتباط با ارسال تامريکاژنرال بازنشسته ارتش  (Dana Pittard) "دانا پيتارد" 

اوکراين، روز چھارشنبه در مصاحبه با سی ان ان با اشاره به اينکه چند کشور عضو ناتو مجھز به سالح اتمی ھستند، 

 . بايد ترس از قدرت اتمی روسيه را کنار بگذارندامريکاگفت اعضای ناتو از جمله 

 مبنی بر تامين تجھيزات نظامی مورد نياز اوکراين و امريکايی در خصوص اقدام دولت امريکااين ژنرال بازنشسته  

اين تسحليات در واقع مورد نياز اوکراين است و آنھا به :  ھای پيشرفته به اين کشور، به سی ان ان گفتراکتارسال 

 .اين توانايی نياز دارند تا عليه نظاميان روسی به کار برند

 درت اتمی روسيه را کنار بگذاردناتو بايد ترس از ق: يیامريکاتحليلگر نظامی 

يی وال استريت ژورنال است امريکا روزنامه  ) شنبه سه( درارتباط با گزارش روز گذشته  محور مصاحبه سی ان ان

 ھای ھدايت شونده نقطه راکت دولت جو بايدن در راستای تالش برای تقويت ارتش اوکراين قصد دارد   اعالم کرد که

 کيلومتر ھدف قرار دھند؛اين سيستم ۶٠ن قرار دھد که می توانند اھدافی را از فاصله بيش از زن را در اختيار اوکراي

 پيش از اين در اختيار اوکراين قرار امريکا ھستند که ٧٧٧ی دارای بردی دو برابر توپخانه ھای ھويتزر ام راکتھای 

 .داده است
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پيامد :  درمورد پيامدھای اين اقدام کاخ سفيد گفت ادامه و تحليلگر مسائل نظامی درامريکااين ژنرال بازنشسته ارتش 

 می تواند تنھا مانع جريان  چنين اقدامی از سوی روسيه اين است که در حال حاضر اين کشور به اوکراين حمله برده و

 .ورود سالح به اوکراين شود

 استفاده از تسليحات اتمی در اوکراين برای روسيه فاجعه بار خواھد بود

 آيا پوتين در اين جنگ، عاقالنه  اين بحث مطرح است که:  ان درمورد عواقب اين اقدام دولت بايدن از وی پرسيدسی ان

 . از خط قرمز روسيه، گام بعدی پوتين چه خواھد بودامريکاعمل کند؟ معلوم نيست با عبور 

 .يحات ھسته ای روسيه را کنار بگذاردناتو بايد ترس از والديمير پوتين و تسل: اين تحليلگر نظامی به سی ان ان گفت

 روسيه بيشتر است و   و برخی ديگر از کشورھای عضو ناتو ازامريکاھسته ای ) زرادخانه(توانايی : پيتارد افزود

در  (Tactical nuclear weapons) "تسليحات تاکتيکی اتمی"چنانچه روسيه خواسته باشد از تسليحات اتمی و يا حتی 

در واقع می توانند باعث نابودی روسيه شوند و اين برای روسيه يک ) امريکاناتو و از جمله (کند؛ آنھا اوکراين استفاده 

 .فاجعه خواھد بود

 به خصوص پس از انتقال درگيری ھا به منطقه دونباس،  پنتاگون پيش از اين اعالم کرده بود که که طرف اوکراينی 

 .در اختيار اين کشور قرار دھد انداز راکت خواسته است که امريکابارھا از 

 کيلومتر ھدف قرار ۶٠ قادرند اھدافی را در فاصله بيش از  ی نقطه زن کهراکتھای   سيستم يی،امريکابه گفته مقامات 

 ھستند، ساخت شرکت نظامی الکھيد ٧٧٧ی که دارای بردی دو برابر توپخانه ھای ھويتزر ام اکتردھند؛ا سيستمی 

وکراينی اجازه خواھد داد تا مواضع روسيه را در سراسر دونباس مورد حمله قرار دھند و  به نيروھای ا مارتين؛

 .توانند از پرتابگرھای ريلی يا چرخدار شليک شوند می

ی را که بتوانند به خاک روسيه راکت ھای دستگاه روز دوشنبه گفت که واشنگتن امريکاجو بايدن رئيس جمھوری  

  .ار نخواھد دادبرسند، در اختيار اوکراين قر

 

 ھشدار روسيه؛ تسليحات غرب اھداف مشروع برای مسکو

 در مورخ  يی به اوکراين می کند که شبکه خبری راشاتودیامريکادرحالی جو بايدن اقدام به ارسال تجھيزات پيشرفته 

   ن راستامسکو به مداخله غرب در اوکراين پاسخ خواھد داد و در اي: گزارش داده بود  ١۴٠١ فروردين ماه ٢۶

 .تسليحات ارسال شده ناتو به خاک اوکراين را اھداف مشروع نظامی قلمداد خواھد کرد

 کاروان ھای تحويل تسليحات نظامی  سرگئی ريابکوف معاون وزير امورخارجه روسيه با اين ھشدار اعالم کرد روسيه

ه عنوان اھداف مشروع نظامی از سوی کشورھای عضو ناتو به اوکراين را به محض ورود به خاک اين کشور، ب

 .قلمداد و ھدف قرار خواھد داد

  با اوکراين برای تحقق صلح ھستيم آماده مذاکره و امضای توافق: مقام ارشد روس

رئيس شورای فدراسيون روسيه روز چھارشنبه خاطر نشان کرد که مسکو آماده ادامه مذاکرات با اوکراين و امضای 

 . به برقراری صلح شودنامه ھايی است که منجر توافق

جمھوری اين   اين اظھارات را طی سفر به موزامبيک و ديدار با رئيس"والنتينا ماتوينکو" خبرگزاری تاس،  به گزارش

 .کشور عنوان کرد
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بار ديگر اعالم می کنيم که ما برای مذاکره و امضای . ما آماده مذاکره ھستيم: اين مقام ارشد روسيه تصريح کرد

يف دريافت  ھايی که به توقف جنگ داخلی در اوکراين و صلح منجر شود، آماده ايم اما واکنشی از سوی کی نامه توافق

 .کنيم نمی

قبل از آغاز عمليات ويژه روسيه در اوکراين، مسکو در مذاکره با :  روسيه تصريح کرد رئيس شورای فدراسيون

ناپذير در قاره اروپا را مطرح کرده بود اما  يت تزلزل تضمين امن  قرار داشت و درخواستامريکاشرکای غربی خود و 

 .متاسفانه پاسخ مناسبی را دريافت نکرديم

اين اظھارات رئيس شورای فدراسيون روسيه در حالی مطرح شده است که ولودمير زلنسکی رئيس جمھوری اوکراين 

  .مھوری روسيه استج ای خود اعالم کرده بود که خواستار ديدار با رئيس پيشتر به ھمتای ترکيه

 

 !بايدن حرفش را درباره لزوم برکناری پوتين پس گرفت، عملش را نه

 که در ابتدای آغاز جنگ اوکراين از لزوم برکناری رئيس جمھوری روسيه از قدرت ريکاامجو بايدن رئيس جمھوری 

 .کاخ سفيد دنبال براندازی در مسکو نيست: سخن گفته بود حرفش را پس گرفت و اعالم کرد

 برای امريکابه خاطر حمله به اوکراين، :  منتشر شد، نوشت"تايمز"جو بايدن در مقاله ای که در روزنامه انگليسی  

 .برکناری والديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه از قدرت تالش نمی کند

 .ما دنبال جنگ بين ناتو و روسيه نيستيم: وی تصريح کرد

 برای برکناری وی امريکا با آقای پوتين مخالفم و اقدامش را تجاوز می دانم، باوجودی که:  گفتامريکارئيس جمھوری 

 .از قدرت کاری نخواھد کرد

 و متحدانمان ھدف حمله قرار نگرفته اند ما به صورت مستقيم درگير اين امريکاتا زمانی که : بايدن خاطرنشان کرد

ام نخواھند شد و نظاميان روس مورد حمله واشنگتن  برای جنگ به اوکراين اعزامريکاجنگ نخواھيم شد و نيروھای 

 .قرار نخواھند گرفت

اظھارات بايدن در ورشو در ماه ھای ابتدايی شروع جنگ اوکراين درباره لزوم کناره گيری پوتين از قدرت دردسرساز 

 .شد

 .اعالم کرده بود که پوتين نمی تواند در قدرت بماند) وتح(مارچوی در ماه 

زمان، کاخ سفيد تالش کرد تا اظھارات بايدن را نظر شخصی وی اعالم کند و در بيانيه ای تصريح کرد اگرچه در آن 

واشنگتن دنبال تغيير رژيم در روسيه نيست اما بايدن در آن زمان روی حرفش ايستاد و اعالم کرد که اظھاراتش  که

 . بوده است"خشم اخالق مدارانه"نوعی 

 .ی از اظھارات قبلی محسوب می شوداظھارات بايدن نوعی عقب نشين

، از ارسال سيامانه ھای پيشرفته پرتاب راکت به اوکراين خبر داد و ھدفش را "تايمز"بايدن در مقاله خود در روزنامه 

 .کمک به ايجاد يک اوکراين دموکراتيک، مستقل و خوشبخت عنوان کرد

 به مسکو جھت پايان دادن به جنگ، فشار وارد وی تصريح کرد که به کی يف برای واگذاری بخشی از قلمرو خود

 .نخواھد کرد اما از مذاکره اوکراين برای پايان دادن به نزاع حمايت خواھد کرد

 از ابتدای بحران اوکراين، حمايت مالی، تسليحاتی و ديپلماتيک از کی يف را بخشی از سياست خود عنوان و امريکا

 کشور، آخرين بسته حمايتی در دست اقدام کاخ سفيد در حمايت از دولت  کمک ديگر به ايندالر ميليون ٧٠٠ارائه 

 .ولوديمير زلنسکی است
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  . کمک امنيتی، اقتصادی و بشردوستانه به اوکراين را تصويب کرده استدالر ميليارد ۴٠ ارائه امريکاکنگره 

 

  طراح توسط شرکت ھواپيمايی آنتونوف در اوکراين دستگير شد

اين را . کت ھوانوردی آنتونوف به اتھام توجيه عمليات ويژه روسيه در اوکراين دستگير شديک طراح ارشد در شر

  :دفتر دادستانی منطقه در کيف اعالم کرد

دادستان ھای دادستانی منطقه ای کيف، طراح ارشد شرکت دولتی آنتونوف را به دليل توزيع نشرياتی در توجيه تجاوز "

  ".قرار داده شده.  نيروھای مسلح کشور متجاوز مظنون کردندمسلحانه روسيه و تمجيد از اعضای

به گفته دادستانی، فرد بازداشت شده نشرياتی را در حمايت از عمليات ويژه روسيه در شبکه ھای اجتماعی توزيع می 

  .کرد

 

  اروپا ھستندًتقريبا ھمه کشورھای بزرگ اتحاديه اروپا مخالف عضويت اوکراين در اتحاديه : نخست وزير ايتاليا

ًتقريبا ھمه کشورھای عضو اتحاديه اروپا با وضعيت نامزدی اوکراين در اتحاديه اروپا مخالف ھستند و به دليل اين 

ماريو دراگی، نخست وزير ايتاليا در . مخالفت بعيد است که در حال حاضر اين وضعيت عضويت اوکراين پذيرفته شود

  : اتحاديه اروپا اين موضوع را اعالم کرديک کنفرانس مطبوعاتی پس از اجالس سران

ھمه کشورھای بزرگ اتحاديه اروپا با نامزدی اوکراين . من از ابتدا از پيوستن اوکراين به اتحاديه اروپا حمايت کردم

  .در اتحاديه اروپا مخالف ھستند، به استثنای ايتاليا

  .ستدار ا دراگی گفت که کميسيون اروپا در حال بررسی يک رويه شتاب

 

  جمھوری خلق دونتسک می خواھد تورچينف، پوروشنکو و زلنسکی را در مقابل يک دادگاه بين المللی قرار دھد

قصد دارد الکساندر تورچينوف و پترو پوروشنکو روسای جمھور سابق اوکراين و  (DPR) جمھوری خلق دونتسک

مللی عليه اعضای تشکيالت مسلح اوکراين که پس ھمچنين والديمير زلنسکی رئيس جمھور فعلی را در يک دادگاه بين ال

 که در جنايات جنگی دخيل بودند، تحت پيگرد قانونی قرار ٢٠١۴کسانی که سال . از کودتا کشته شده اند محاکمه کند

اين را رئيس کميته حقوق کيفری و اداری شورای مردمی جمھوری خلق دونتسک النا شيشکينا روز . خواھند گرفت

  :او گفت. خبرگزاری تاس اعالم کردچھارشنبه به 

جمھور ھا  دھد، رئيس کشد، ژنرال نيز دستور می جنايتکار جنگی فقط کسی نيست که تفنگ در دست دارد و ماشه را می

آنھا با امضای خود نازی ھا را برای کشتن . تورچينوف، پوروشنکو و زلنسکی: ھم ھستند و آنھا سه نفر بودند

  .رستادندغيرنظاميان به دونباس ف

شيشکينا خاطرنشان کرد که قانون جمھوری خلق، تعقيب کيفری برای جنايات جنگی و ھمچنين حمايت و تامين مالی 

  :او افزود. تروريسم را پيش بينی می کند

اينھا شامل . در خاک اوکراين، شرايط قانونی برای سازمان ھای نازی برای انجام فعاليت ھای خود ايجاد شده است"

  " .جرمان و جرم زدايی از جنايات عليه روسھا و ھمچنين قانونی کردن جنايات عليه روسھا استعفو م

 

  حزب کمونيست يونان ارسال خودروھای زرھی به اوکراين را خطرناک دانستند
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 در ارائه کمک نظامی به اوکراين "حدوحصر اين کشور مشارکت بی"حزب کمونيست يونان نارضايتی خود را از 

دولت کنونی يونان به دخالت ": شنبه با اعالم اين مطلب، تأکيد کرد ستاد مطبوعاتی اين حزب روز سه. ده استابراز کر

يف ارسال کرده  دھد و اين بار خودروھای زرھی به کی افسارگسيخته و خطرناک کشورمان در جنگ اوکراين ادامه می

  ".است

 برای جايگزينی خودروھای المان از توافق بين يونان و الماندر اين گزارش آمده است که اوالف شولتز، صدراعظم 

حزب کمونيست نگرانی جدی در خصوص دخالت نظامی بيش از اندازه يونان در جنگ . ی خبر داده استالمانزرھی 

  .ھا خواسته است گيری اوکراين داشته و از دولت و وزارت دفاع توضيح فوری درباره اين تصميم

ھای ساخت اتحاد جماھير شوروی را به  ته اعالم کرد که يونان موافقت کرده است تانک روز گذشالمانصدراعظم 

  . دريافت خواھد کردالمانازای آنھا خودروھای جنگی مدرن را از  ارتش اوکراين تحويل دھد و به

 

  رويارويی روسيه و غرب به عرصه اقتصادی کشيده شده است: سناتور روس

يه روس معتقد است که تقابل بين دو ديدگاه موجود برای آينده نظم جھانی و توازن آلکسی پوشکوف، سناتور بلندپا

گفته وی،  به. نيروھا بين روسيه و کشورھای غربی به فضای جديدی، يعنی به عرصه اقتصادی کشيده شده است

 و اجتماعی با  مقاومت در مبارزه برای ثبات اقتصادیمسألهوفصل  کشورھای غربی بر اساس طرحی جديد در حال حل

  .روسيه ھستند

غرب برای نخستين بار در صدد محاصره بزرگترين و ثروتمندترين کشور جھان با منابع طبيعی : پوشکوف افزود

دليل طوالنی بودن مرزھای خود به چندين منطقه ژئواکونوميک دسترسی دارد و طرح  بسيار عظيم آن است که به

ھايی برای عرضه منابع انرژی اين کشور  ه نيز در اين رابطه است تا محدوديتتحريمی جديد اتحاديه اروپا عليه روسي

  .بوجود آورند

عنوان  شنبه، رھبران کشورھای عضو اتحاديه اروپا در خصوص ممنوعيت جزئی تحريم نفتی روسيه به روز گذشته، سه

ھای نفتی روسيه   بايد دوسوم از تحريمًھای خود عليه مسکو توافق کردند که بر اساس آن، فعال بخشی از بسته ششم تحريم

  . درصد متوقف کند٩٠اتحاديه اروپا قصد دارد تا پايان سال جاری واردات نفت از روسيه را تا . را پوشش دھد

 

  ميليارد يورو افزايش دھد٢٠٠ھای نظامی خود را تا  اتحاديه اروپا قصددارد ھزينه

 ميليارد يورو افزايش ٢٠٠ھای نظامی خود را در مجموع به  ند ھزينهکشورھای اتحاديه اروپا اعالم کردند که قصد دار

اورسوال فون در الين، رئيس کميسيون اروپا شب گذشته با اعالم اين خبر، يادآور شد که رھبران اروپايی ھمچنين . دھند

ھا برای   تالشدر نشست خود در بروکسل توافق کردند که يک گروه ويژه تدارکات تسليحاتی مشترک تشکيل دھند تا

  .تکميل ذخاير تسليحاتی را که از زمان ارسال کمک نظامی به اوکراين کاھش يافته است، ھماھنگ کند

ھای ابتدای ماه مه، اتحاديه اروپا در جريان حمله نظامی به  پيش از اين، رئيس اتحاديه اروپا يادآور شده بود که طبق داده

  .مالی کرده است ميليارد يورو کمک ٤يف  اوکراين، به کی

 

  يونسکو امکان محروميت روسيه از عضويت در اين سازمان را رد کرد

المللی فرھنگی يونسکو امکان محروم کردن روسيه از وضعيت عضويت را، تا زمانی که اين کشور عضو  سازمان بين

  .سازمان ملل متحد است، منتفی دانست
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عالی اوکراين گفته بود که آنھا از يونسکو درخواست کردند روسيه را شنبه، يکی از نمايندگان پارلمان ا اوايل روز سه

  .از وضعيت عضويت در اين سازمان محروم کند

ھر کشور عضو سازمان ملل متحد حق عضويت در يونسکو را ": يک مقام يونسکو به خبرگزاری نووستی روسيه گفت

اند، از عضويت در اين  زمان ملل متحد اخراج شدهبر اساس منشور آن دارد و تنھا کشورھای عضو يونسکو که از سا

  ".سازمان نيز محروم خواھند شد

گفته  به. ھا را نيافت در اوايل ماه مه مشخص شد که روسيه اجازه شرکت در کنفرانس يونسکو در خصوص آزادی رسانه

ًات مسکو ظاھرا الزامات گونه بيان کرد که پيشنھاد وزارت خارجه روسيه، اين سازمان انگيزه تصميم خود را اين

  .کند کنفرانس را برآورده نمی

 

   برآورد شده استدالرميليون ٧٠٠ به اوکراين امريکابسته جديد کمک نظامی 

ی ويژه خبرنگاران که به موضوع کمک نظامی واشنگتن به تيلفون شب گذشته در نشست امريکايک مقام ارشد دولت 

 برآورد دالر ميليون ٧٠٠ به اوکراين، معادل امريکاد کمک نظامی يف اختصاص داشت، اعالم کرد که بسته جدي کی

  .شده است

انتقال يازدھمين بسته )  خرداد ماه١١ (جوناياالت متحده در اول ": اين مقام کاخ سفيد که نامش فاش نشده است، گفت

ی راکتھای  دستگاهجمله آنھا جمھوری به اوکراين را اعالم خواھد کرد که از  کمک نظامی و امنيتی تحت برنامه رياست

ھا امکان آن  ی توپخانه با تحرک باال و ھمچنين مھماتی است که به اوکراينیراکتھای  ، سيستم(MLRS) پرتاب چندگانه

  ".را خواھد داد تا با دقت بيشتری به ارتش روسيه حمله کنند

شوند  وھای روسی در خاک اوکراين استفاده میھا تنھا برای دفع پيشروی نير ھا توسط اوکراينی دستگاهاين ": وی افزود

  ."ھا عليه اھدافی در خاک روسيه استفاده نخواھد شد و از آن

  .يف دريافت کرده است ھايی را در اين رابطه از کی گفته او، اياالت متحده تضمين به

 

  شوند  نفر زخمی می٥٠٠ نظامی اوکراين کشته و حدود ١٠٠ تا ٦٠روزانه : زلنسکی

 "نيوزمکس"جمھوری اوکراين بامداد امروز، چھارشنبه، در مصاحبه با شبکه تلويزيونی   زلنسکی، رئيسوالديمير

 سرباز کشته است و حدود ١٠٠ تا ٦٠برای نخستين بار اعالم کرد که تلفات روزانه نيروھای مسلح اوکراين حدود 

  .شوند  نظامی ديگر نيز ھر روز مجروح می٥٠٠

 سرباز ١٠٠ تا ٦٠ما ھر روز بين . بسيار دشوار است] اوکراين[يت در مناطق شرقی وضع": زلنسکی اعتراف کرد

  ."دھيم  نفر از نيروھای خود را نيز بر اثر جراحت در جنگ از دست می٥٠٠دھيم و چيزی حدود  خود را از دست می

دست به "طقه خارکف  و در من"کنند مواضع دفاعی را حفظ می"ھا در بخش شرقی اين کشور  گفته وی، اوکراينی به

  ."کنند زنند و بر نظاميان روسی فشار وارد می ضدحمله می

 

  اقتصاد روسيه با وجود تحريم حال و روز خوبی دارد

ھا حاکيت از رکود اقتصادی مسکو و باال رفتن تورم در  بينی ھای غرب عليه روسيه پيش بعد از جنگ اوکراين و تحريم

ھا بيش از حد، بدبينانه بوده و اقتصاد اين  دھد تخمين ی از کارشناسان نشان میاين کشور داشته ولی نتايج نظرخواھ

  .خوبی دارد کشور حال و روز
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بينی کارشناسان در ماه می حاکی  به گزارش رويترز، نظرخواھی خبرگزاری رويترز که روز سه شنبه منتشر شد، پيش

 درصدی را نشان ٨.۴ نيز کاھش اپريل در ماه  درصدی بود و نظرسنجی مشابھی٧.۶از کاھش اقتصاد روسيه تا 

  .داد می

ھا افت  بينی دھد اقتصاد روسيه کمتر از پيش آخرين نظرخواھی رويترز از کارشناسان و تحليلگران اقتصادی نشان می

 کمتر از افت ٢٠٢٢پيش از اين يک مشاور اقتصادی پوتين اعالم کرده بود اقتصاد اين کشور تا سال . داشته است

  .رصدی را تجربه نخواھد کردد۵

درصد کاھش توليد ناخالص ملی ١٢وزارت اقتصاد روسيه چندی پيش اعالم کرده بود اين کشور در سال جاری تنھا 

  .دارد که البته بيشترين مقدار از زمان سقوط شوروی سابق بوده است

المللی نظير يورو و   ارزھای معتبر بينپيشتر گزارش شده بود که با وجود جنگ و تحريم، ارزش روبل روسيه در برابر

  . بشدت تقويت شده و به اوج چند ساله خود نزديک شده استدالر

 رسيده که باالترين ارزش ثبت شده اين ۶۴/۵ در برابر روبل روسيه در اواخر ارديبھشت ماه به حدود دالرنرخ برابری 

  .ارز در بيش از سه سال اخير بوده است

 بود؛ دالر ميليارد ۶٣٠بيش از ) ٢٠٢٢(رکزی روسيه، ارزش ذخاير اين کشور تا ماه ژانويه امسال بنابر اعالم بانک م

  .اين ذخاير شامل طال و ارز بود که البته بعد از جنگ اين منابع محدود شد

 که برای روسيه به عنوان دارنده يکی از بزرگترين ذخاير ارزی دنيا معرفی شد) دالر ميليارد ۶٣٠بيش از (با اين رقم

توانست از اين ذخاير بعنوان ابزاری برای جلوگيری از افت ارزش روبل استفاده کند؛ نکته جالب اينکه فقط  مدتی می

  . استدالر ذخاير ارزی روسيه به ١۶٪

  .داد  ذخاير ارزی روسيه را تشکيل می٪۴٠ حدود دالرپنج سال پيش 

 

  کنيم ابود می را نامريکا، سواحل شرقی و غربی ٢-  سرمتراکت ۴با 

  .کنيم  را نابود میامريکا، سواحل شرقی و غربی ٢- سرمتراکت ۴با : قانونگذار پارلمان روسيه در سخنانی ھشدار داد

از قانونگذاران پارلمان روسيه در سخنانی  (Alexei Zhuravlev) "آلکسی ژوروالف"، "ديلی ميل"به گزارش وبگاه 

  . را نابود کندامريکاساحل  ٢ (٢ -Sarmat) "٢-سرمت " ھای اتمی راکتتفاده اعالم کرد که کشورش قادر است با اس

 فروند از ۴ را با امريکابر اساس اعالم اين وبگاه، اين قانونگذار پارلمان روسيه گفت که مسکو می تواند شرق و غرب 

  . از نقشه محو کندراکتاين 

 امريکا استفاده کند، چيزی از سواحل امريکا ھا عليه راکت  در اين باره گفت که اگر مسکو از اين"آلکسی ژوروالف"

  . ناشی از انفجار اتمی از کشور مکزيک قابل رؤيت خواھد بود"ابر قارچی شکل"باقی نمانده و 

به شما می گويم که برای از بين بردن کل ساحل شرقی : وی با شرکت در يک برنامه تلويزيونی در اين باره گفت

 چيز ديگری باقی نخواھد راکت ۴با اين .  الزم استراکت ٢ سرمت و برای ساحل غربی ھم راکت فروند ٢ امريکا

  .ابر قارچی نيز از مکزيک مشھود خواھد بود. ماند

 ستراتيژيک راکت روسيه اعالم کرد که ستراتيژيکی راکت فرمانده نيروھای "سرگئی کاراکايف"در ھمين رابطه، 

  .در دنيا ندارد و تعمير و نگھداری و اصالح آن فقط در دست مسکو است اين کشور ھيچ نمونه مشابھی "سرمت"

 به عنوان مجموعه ای منحصر "سرمت" راکتامروز ضروری است که از مجموعه : کاراکايف در اين باره تاکيد کرد

ای است که   مجموعهاين برای اولين بار است و ھمچنين دومين مورد نيز. به فرد ياد کنيم که نمونه مشابھی در دنيا ندارد
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در آينده نيز عمليات، نگھداری و اصالح اين .  سازد که به ھيچ جايی وابسته نيست  صنعتی در روسيه می-مجتمع نظامی

  . فقط در دستان ماست به اين جھت که از مرزھای ميھن ما پاسداری نمايدراکت

پيشتر اعالم کرده است که ) روسکاسموس( رئيس سازمان ھوافضای روسيه "ديميتری روگوزين"اين در حاليست که 

  . قاره پيما در روسيه موسوم به سرمت در سال جاری ميالدی ادامه خواھد داشتراکتآزمايش ھای جديدترين 

 

  اروپا در آستانه بحران انرژی به دليل تحريم ھای روسيه است: ھنگری

ک بحران اقتصادی جھانی به دليل تحريم ھا عليه روسيه  گفت که اروپا در آستانه يھنگریويکتور اوربان نخست وزير 

  .است

ما به اندازه کافی مشکالت داريم، قيمت : گفت M١  سه شنبه شب در گفت و گو با شبکهھنگریاوربان نخست وزير 

  .انرژی باالست، تورم در حال افزايش است و اروپا به دليل تحريم ھا در آستانه يک بحران اقتصادی جھانی است

مديريت اقتصاد در چنين بحرانی با افزايش قيمت نفت معادل بمب اتمی خواھد بود اما تاکيد کرد : اوربان در ادامه افزود

  .که از اين سناريو جلوگيری شده است

دوشنبه شب، رھبران اتحاديه اروپا در نشستی در بروکسل به توافق رسيدند تا نفت روسيه را که از طريق دريا عرضه 

ھا در پاسخ به عمليات نظامی در اوکراين تحريم کنند در حالی که تحويل  ود به عنوان بخشی از بسته ششم تحريمش می

  .خط لوله در حال حاضر به صورت عادی ادامه خواھد داشت

چارلز ميشل رئيس شورای اروپا روز سه شنبه گفت که معافيت ھای موقتی برای کشورھای عضو محصور در خشکی 

  . و جمھوری چک وجود خواھد داشتھنگریمانند 

 

   به سختی حفظ روحيه نظاميان اوکراينامريکااذعان ارتش 

 .ھای زيادی مواجه است ھای ارتش اوکراين با سختی  اذعان کرد اين کشور برای حفظ روحيه نيروامريکاارتش 

  .ھای زيادی مواجه است سختیھای ارتش اوکراين با   اذعان کرد اين کشور برای حفظ روحيه نيروامريکاارتش 

 

  دھد ھای راکتی پيشرفته در اختيار اوکراين قرار می دستگاه امريکا

ھای راکتی پيشرفته تری در اختيار اوکراين قرار  گاهدست اعالم کرد اين کشور مھمات و امريکاجو بايدن رئيس جمھور 

  ."رد حمله کندتر به اھداف مھم در ميدان نب دقيق"خواھد داد تا اين کشور بتواند 

ما برای فرستادن مقادير قابل توجھی تسليحات و مھمات به اوکراين به سرعت اقدام کرده ايم تا اين کشور ": بايدن گفت

  ."بتواند در ميدان نبرد بجنگد و در قدرتمندترين موضع ممکن پشت ميز مذاکره باشد

  

  کنيم تنھا تسليحات دفاعی به اوکراين ارسال می: امريکا

تسليحات دفاعی در  در سازمان ملل ادعا کرد کاخ سفيد ھميشه اعالم کرده است که تنھا امريکاسفير و نماينده دائم 

  .اختيار اوکراين قرار می دھد

 در سازمان ملل متحد روز سه شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران مدعی شد که امريکاليندا توماس گرينفيلد، سفير 

دولت جو بايدن، از روز اول به صورت واضح اعالم کرده است که برای مبارزه اوکراين با روسيه، فقط سالح ھای 

  . در اختيار کی يف قرار می دھددفاعی
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  .ما سالحی که اوکراينی ھا بتوانند به وسيله آن به روسيه حمله کنند، در اختيار آنھا قرار نمی دھيم: وی افزود

ً در اين مورد کامال صريح بوده است مبنی بر اينکه ما يک طرف امريکاوی اضافه کرد که جو بايدن رئيس جمھوری 

  .ز تالش ھای اوکراين برای دفاع از حاکميت و تماميت ارضی خود حمايت خواھيم کردجنگ نمی شويم، اما ا

 

  

  


