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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

 

  نسترن نصرتی: فرستنده
  ٢٠٢٢ جون ٠٣

  

 ٩٩  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) 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

 

   ھای ضد تانک در راه کی يفراکت/  به اوکراين افزايش می يابدسويدنھای نظامی  کمک

ھای ضد  راکتھای نظامی بيشتری از جمله  ه عنوان يکی از سرسخت ترين مخالفان جنگ اوکراين، کمک بسويدن

  .دھد يف قرار می تانک در اختيار کی

ھای   روز پنجشنبه گفتند که استکھلم عالوه بر کمکسويدنپيتر ھولتکويست وزير دفاع و مايکل دامبرگ وزير دارايی 

  .کند به اوکراين اعطا مینظامی، کمک اقتصادی بيشتری نيز 
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ارائه شده يعنی اينکه ) به پارلمان(پيشنھادھايی که :ای اعالم کرد وزارت دفاع اين کشور حوزه نورديک در بيانيه

در سال ) دالر ميليون ١٠٢ (سويدنھای مالی اختصاص يافته برای بودجه دولت مرکزی تا يک ميليارد کرون  کمک

  . افزايش خواھد يافت٢٠٢٢

 به عنوان بخشی از واکنش بين المللی به اقدامات روسيه، معتقد به نياز مستمر به سويدندولت : ن بيانيه آمده استدر اي

  .حمايت از اوکراين است

 ھزار تسليحات ضد تانک، کاله ايمنی و جليقه ضد گلوله ۵ اعالم کرد که تجھيزات نظامی از جمله فبروری در سويدن

  . ھزار تسليحات ضد تانک ديگر داد۵ نيز خبر از ارسال مارچدر ماه کند و  برای اوکراين ارسال می

ھای فراوان در بدنه حاکميتی خود باالخص پارلمان اين کشور، در نھايت درخواست  ستکھلم ھمچنين پس از بررسی

  .امن بزندخود را برای عضويت در سازمان پيمان آتالنتيک شمالی ارسال کرد تا به تنش غرب با مسکو بيش از پيش د

 

  دادگاه عليه جنايتکاران جنگی اوکراينی بخشی از روند نازی زدائی است: جمھوری خلق دونتسک

النا شيشکينا، رئيس کميته حقوق کيفری و مدنی شورای مردمی جمھوری خلق دونتسک، اين را به خبرگزاری تاس 

کب جنايات جنگی در دونباس شده اند، قرار گفت، يک دادگاه بين المللی عليه اعضای نيروھای مسلح اوکراين که مرت

  .است بخشی از روند نازی زدائی در اوکراين شود

مھمترين . خلق دونباس ھميشه به عدالت اعتقاد داشته اند. ًيت برای اعمالش فرار کند، مطمئنامسؤولھيچ کس نبايد از "

 غيرنظاميان شده اند و ھنوز ھم مرتکب می چيز اين است که جھان چھره اين افرادی را ببيند که مرتکب جنايت عليه

  ".اين دادگاه بخشی از روند مازی زدايی اوکراين خواھد بود".شوند

به گفته شيشکينا، جمھوری دموکراتيک خلق شواھدی از جمله سوء استفاده از مردم به عنوان برده، استفاده از نيروھای 

او اظھار داشت که . سی، شکنجه و نسل کشی در اختيار داردمسلح عليه غيرنظاميان، گروگان گيری، قتل، تجاوز جن

جنايات زيادی نه تنھا توسط اعضای گردان ھای نئونازی، بلکه توسط اعضای نيروھای مسلح عادی اوکراين نيز انجام 

  .شده است

 

  خود را با ضرر نمی فروشيم نفت

ابع انرژی خود به کمتر از قيمت بازار و سخنگوی رياست جمھوری روسيه اعالم کرد اين کشور حاضر به فروش من

  .متحمل شدن زيان نيست

 برای خريد منابع انرژی اين کشور امريکابه گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، کاخ کرملين در واکنش به اظھارات دولت 

  .پايين تر از قيمت واقعی اعالم کرد روسيه حاضر به فروش نفت خود با ضرر نيست

وی رياست جمھوری روسيه امروز پنج شنبه اعالم کرد روسيه قرار نيست منابع انرژی را  سخنگ"ديميتری پسکوف"

  .با ضرر بفروشد

با وجود : سخنگوی کرملين درباره برنامه ھای اتحاديه اروپا برای خريد نفت روسيه به قيمتی کمتر از بازار ادامه داد

البته روسيه چيزی را با ضرر نمی . نظيم می کندمشکالت ساختگی که محرک تحريم ھا است، ھمه چيز را بازار ت

  .فروشد

 روز چھارشنبه اعالم کرد کشورھای اروپايی در حال بررسی امکان ادامه خريد نفت امريکا رئيس جمھور "جو بايدن"

  .از روسيه با قيمت محدود ھستند تا از اين طريق سود روسيه را کاھش دھند
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 .حريمی عليه روسيه وضع کرد که واردات نفتی از اين کشور را ھدف قرار داداتحاديه اروپا به تازگی بسته ششم ت

  

  مولدوای پخش برنامه ھای خبری روسيه را ممنوع کرد

  .ھای خبری روسيه در اين کشور را ممنوع اعالم کردند نمايندگان پارلمان مولداوی با تصويب قانونی، پخش برنامه

ھای خبری روسيه در اين کشور ممنوع   مصوبه پارلمان مولداوی، پخش برنامهبه گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، بنا به

  .شد

ھای   رئيس پارلمان مولداوی روز پنجشنبه گفت که نمايندگان پارلمان قانون ممنوعيت پخش برنامه"ايگور گروسو"

  .خبری روسيه را در قرائت نھايی تصويب کردند

 رأی ۵۵الم کرد پيش نويس اصالحات در قوانين مربوطه در قرائت دوم با رئيس پارلمان مولداوی در جلسه پارلمان اع

  .موافق به تصويب رسيد

ھا در  ًرئيس جمھور مولداوی اخيرا گفته بود که کشورش خود را برای سناريوھايی بدبينانه در خصوص تشديد ناآرامی

  .کند ارتباط با جنگ اوکراين آماده می

در . ھا در اين منطقه رو به افزايش است دف چند انفجار تروريستی قرار گرفته و ناآرامیًاخيرا منطقه ترانس نيستريا ھ

  .اند ھمين رابطه مقامات اين منطقه انگشت اتھام را به سوی اوکراين نشانه رفته

 ھزار کيلومتر مربع، در شرق مولداوی و در ھمسايگی ۴ترانس نيستريا يک نوار مرزی به وسعت کمی بيش از 

 ميالدی اعالم استقالل کرد و پس از ١٩٩٠اين منطقه در سال . خواھد به فدراسيون روسيه بپيوندد ين است که میاوکرا

ای را تشکيل داد، ھر چند که   ميالدی جمھوری جديد خودخوانده١٩٩٢وقوع يک جنگ خونين داخلی سرانجام در سال 

  .به رسميت شناخته نشده استملل متحد اين اقدام تاکنون از سوی ھيچيک از اعضای 

 

  پھپاد اوکراينی ظرف يک روز٧و  "٢۵-سو"سرنگونی ھواپيمای : وزارت دفاع روسيه

ايگور کوناشنکوف، سخنگوی دفاع روسيه روز پنجشنبه در يک جلسه توجيھی صبح روز پنجشنبه افزود که 

ف قرار دادند و انبارھای مھمات و  منطقه تجمع نيروھا و تجھيزات اوکراينی را ھد١٥ھواپيماھای جنگی روسيه 

 .سوخت را در جمھوری خلق دونتسک منھدم کردند

 دستگاه قطعه سالح و تجھيزات نظامی از جمله ٣٩گری فاشيست کشته شدند،   ملی٢٤٠در مجموع، حمالت ھوايی تا 

. منھدم شد BM-21 Grad  اندازراکت ٣تانک و خودروی جنگی پياده نظام، و  Osa-AKM ،10 ی ضد ھوايیراکت

 . خودروی زرھی١٧ قبضه توپ و خمپاره و ٧

 نيروی ھوايی اوکراين را در منطقه نيکواليف سرنگون کردند و ٢٥-جنگنده ھای روسی يک فروند ھواپيمای سوخو

 پھپاد اوکراينی را در منطقه اودسا، جمھوری خلق لوگانسک، منطقه خارکف و ٧پدافند ھوايی روسيه طی روز گذشته 

 .خلق دونتسک منھدم کردندجمھوری 

 توپخانه و خمپاره در مواضع شليک و ھمچنين ١٤٦ مرکز فرماندھی، ١٣١ی و توپخانه ای ارتش روسيه راکتنيروھای 

 . منطقه تجمع نيروھای اوکراينی و تجھيزات نظامی را ھدف قرار دادند٥٧٩

 ھواپيمای بدون سرنشين، ١٠٨٤بالگرد،  ١٢٩ ھواپيمای اوکراينی، ١٨٦در مجموع، از آغاز عمليات ويژه نظامی، 

 قبضه توپ ١٧٥٢ انداز، راکت ٤٦٠ دستگاه تانک و ساير خودروھای زرھی، ٣٣٧٣ی ضدھوايی، راکت دستگاه ٣٢٧

 . خودروی ويژه نظامی منھدم شده است٣٣٥٠و خمپاره صحرايی به عالوه از آغاز عمليات ويژه نظامی تاکنون 
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 وزارت دفاع روسيه: منبع

 

   در حال ايجاد ائتالف برای آمادگی در مناقشات آينده استامريکا: خارجه روسيهوزارت 

يی و کيمياای،  ھای ھسته االختيار وزارت خارجه روسيه در مسائل عدم گسترش سالح گريگوری ماشکوف، نماينده تام

ای جديد برای  ھای منطقه فبيولوژيکی، روز چھارشنبه به خبرنگاران اعالم کرد که اياالت متحده در حال ايجاد ائتال

  .ھای آينده است و روسيه به ھر طريق ممکن با آن مقابله خواھد کرد سازی برای درگيری آماده

ای، اياالت متحده در حال ايجاد اتحادھايی است که تمرکز خاصی به  اکنون در سطوح مختلف منطقه": اين ديپلمات گفت

يجاد سيستم تسلط جھانی، از جمله اتحاد آکوس؛ مشارکت نظامی استراليا، ھر اتفاقات در سراسر جھان دارد و درصدد ا

ای  ھای منطقه  ـ ژاپن، اياالت متحده و کره جنوبی و غيره است که ھمه اينھا طرحامريکاانگلستان و اياالت متحده، اتحاد 

  .وفصل مشکالت جھانی مطابق با خواسته مقامات واشنگتن ھستند مشخص برای حل

با آنھا روابط متحدانه دارد، نگاه کنيد، ھمه آنھا ] اياالت متحده[به ھمه کشورھايی که ":  وزارت خارجه افزوداين مقام

گيری مستقل خود درباره امنيت اين قاره را از  اند، حتی کشورھای اروپايی امکان تصميم صدای خود را از دست داده

ھای درگيری  نجام آن است، در واقع آماده شدن برای موقعيتکاری که اياالت متحده اکنون در حال ا. اند دست داده

  ".احتمالی در آينده است

وی تأکيد . گيری آسيايی، تشکيل اتحادی عليه روسيه و چين است ی در جھتراکتھای دفاع  دستگاهگفته وی، ايجاد  به

از منافع ملی خود دفاع و با ما . به ھمين دليل، روسيه به ھر طريق ممکن با اين امر مخالفت خواھد کرد": کرد

  ".ھای ديپلماتيک از آنھا دفاع خواھيم کرد روش

 

   کارخانه خود را از دست داده است٢٠٠درصد از توليد ناخالص داخلی و  ٣٥اوکراين 

جمھوری اوکراين شب گذشته در يک سخنرانی در نشست کميته امور خارجه و دفاع  آندری ارماک، رئيس دفتر رئيس

 کارخانه صنعتی خود را در جريان ٢٠٠ درصد از توليد ناخالص داخلی و ٣٥لند اعتراف کرد که اوکراين پارلمان اير

  .حمله نظامی روسيه به اين کشور از دست داده است

اند و به   ميليون نفر از مردم اوکراين اين کشور را ترک کرده٥وی ھمچنين يادآور شد که طی چند ماه گذشته، حدود 

گفته ارماک، زيان مستقيم واردشده به اوکراين در نتيجه جنگ در زمان  به. م آوارگان داخلی وجود داردھمين تعداد ھ

  . برآورده شده استدالر ميليارد ٦٠٠حاضر بيش از 

بينی کرده بود که تا پايان سال، توليد ناخالص داخلی اين کشور حدود  پيش از اين، معاون وزير اقتصاد اوکراين نيز پيش

  .صد کاھش خواھد يافت در٥٠

 

  توان اعتماد کرد حمله به روسيه نمی به حرف زلنسکی درباره عدم: کرملين

جمھوری روسيه، روز چھارشنبه در جمع خبرنگاران اعالم کرد که  ديميتری پسکوف، دبير مطبوعاتی دفتر رياست

ی پرتاب راکتھای  دستگاهدريافت جمھوری اوکراين که گفته است در صورت  مسکو به سخنان والديمير زلنسکی، رئيس

تواند اطمينان  يف به خاک فدراسيون روسيه حمله نخواھد کرد، نمی ، کی(MLRS) يیامريکاچندگانه دارای برد بلند 

  .کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

بدين ترتيب، سخنگوی کرملين در پاسخ به اين سؤال که آيا کرملين به اين ادعای زلنسکی اعتماد دارد يا خير، پاسخ داد 

شده قبلی عملی شده  ھای داده برای اعتماد، بايد تجربه مثبتی از ساير موارد وجود داشته باشد که وعده": دادو توضيح 

  ".يف وجود ندارد ًای اصال در خصوص سخنان مقامات کی متأسفانه چنين تجربه. باشند

ی رئيس جمھور زلنسکی در کند که با شروع وعده انتخاباتی اصل عکس، کل روند وقايع تأييد می به": پسکوف افزود

خصوص پايان دادن به جنگ در جنوب شرق اوکراين يک بار و برای ھميشه، اين وعده ھرگز عملی نشد و توافقات 

تقصير طرف  تنھا محقق نشدند، بلکه به المللی نه  سال گذشته با وجود درخواستھای متعدد بين٨مينسک ھم که طی 

  ".ندًاوکراينی کامال به فراموشی سپرده شد

  ".بنابراين، ما اعتبار خاصی برای اعتماد به سخنان مقامات اوکراينی نداريم": سخنگوی کرملين تأکيد کرد

ی چندگانه پرتاب راکتھای  دستگاهھايی مبنی بر اينکه اوکراين پس از دريافت  زلنسکی پيش از اين در واکنش به نگرانی

يف قصد ندارد به خاک روسيه حمله  روسيه استفاده کند، گفت که کیيی، ممکن است از آنھا برای حمله به خاک ريکاام

  .کند

 

  روسيه تھديد اصلی برای ناتو ناميده خواھد شد: امريکانماينده 

جوليان اسميت، نماينده دائم اياالت متحده در مقر ناتو در بروکسل، روز چھارشنبه در نشستی درباره مسائل دفاعی در 

عنوان  در نظر دارد روسيه را در دکترين راھبردی جديد خود به) ناتو(يمان آتالنتيک شمالی واشنگتن، اعالم کرد که پ

  .تھديد اصلی عليه کشورھای عضو اين سازمان معرفی کند

ًکنم اساسا  تھيه دکترين جديد راھبردی ناتو ھنوز کامل نشده است، با اين حال، من فکر می": يی گفتامريکااين ديپلمات 

  ".ستند که روسيه يک چالش اصولی و تھديد اصلی است که ناتو در زمان حاضر با آن مواجه استھمه موافق ھ

  .بينی نيز چنين خواھد ماند گفته وی، اين اولويت شماره يک برای ناتو است و در آينده قابل پيش به

ديدگاھی را  ار است چهدر نشست فوق از اسميت خواسته شد توضيح دھد که پيمان آتالنتيک شمالی در اين سند قر

 که بيجينگريزی خواھد کرد تا وظايف دفع تھديداتی ناشی از مسکو و  درباره روسيه و چين ارائه دھد و چگونه برنامه

 تأکيد کرد که ائتالف آتالنتيک شمالی حتی پيش از آغاز حمله امريکاسفير . گفته مقامات ناتو وجود دارد، برطرف کند به

  .کرد  بود و به اقدامات دفاعی فکر می"تقويت بازدارندگی و دفاع در برابر اين تھديدات"ر روسيه به اوکراين در فک

شود و  بنابراين ھمواره اقدامات روسيه در کانون توجه قرار داشت و اکنون به آن توجه بيشتری می": اسميت گفت

  ".راھبردی جديد ناتو خواھد داشتتر در دکترين  دليل اقدامات خود روسيه است که اين کشور جايگاھی برجسته به

عنوان يک تھديد اصلی برای  ًبدين ترتيب، قطعا روسيه را در دکترين راھبردی جديد به":  تکرار کردامريکانماينده دائم 

  ".ناتو خواھيد ديد

 

 ھيچ تماسی بين کرملين و کاخ سفيد وجود ندارد: پسکوف

در حال حاضر عمال ھيچ تماسی بين  /ätj به ريانووستیديميتری پسکوف، دبير مطبوعاتی رئيس جمھور روسيه 

 : مشابھی از او پرسيده شد، پاسخ دادسؤالوقتی .  وجود نداردامريکاکرملين و دولت 

 ".ھمه تماس ھا عمال قطع شده اند. از قبل می توان گفت که ديگر ھيچ تماسی وجود ندارد"
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جه روسيه به خبرنگاران گفته بود که امکان دستيابی به پيش از اين، گريگوری ماشکف، فرستاده ويژه وزارت خار

 به دليل نگرش اياالت متحده فبروری.  بسته خواھد شدمارچ ٢٤ در تمام ساختارھای چندجانبه پس از امريکاسازش با 

 .و متحدانش به حداقل ممکن کاھش يافت

  

 .محاصره غذايی اوکراين به گذشته تعلق دارد: کريمه

يف  ر سياست اطالعاتی رئيس کريمه، به ريانووستی گفت که محاصره غذايی کريمه توسط کیاولگ کريوچکوف، مشاو

او . متعلق به گذشته است و روابط تجاری و اقتصادی با مناطق آزاد شده خرسون و زاپوروژيه در حال بازسازی است

 :توضيح داد

کريمه و سرزمين ھای . يه کريمه پايان دادھای خرسون و زاپوروژيه به محاصره غذايی اوکراين عل آزادسازی استان"

 .آزاد شده فعاالنه در حال احيای روابط تجاری و اقتصادی از دست رفته در نتيجه اقدامات ملی گرايان اوکراينی ھستند

" 

به گفته کريوچکوف، تحويل ميوه و سبزيجات از استان ھای خرسون و زاپوروژيه به کريمه به طور قابل توجھی قيمت 

  . در شبه جزيره کاھش داده استھا را

اين محاصره به طور . ، ارسال کاال و مواد غذايی از منطقه زاپوروژيه اوکراين به کريمه مسدود شد٢٠١٥در سال 

در پاسخ، کريمه به سرعت تمام پيوندھای تجاری و لجستيکی را با .  اجرايی شد٢٠١٦رسمی در اواسط ژانويه 

 .سرزمين اصلی روسيه ھماھنگ کرد

  

 .ک بزرگ از سوی غرب بود و روسيه پيروز شدستراتيژيآنچه در اوکراين اتفاق افتاد يک اشتباه 

ست سياسی و نظامی عربستان سعودی تاييد کرد که روسيه با وجود تحريم ستراتيژيسرلشکر عبدهللا بن غانم القحطانی، 

 .ست يافته استھای شديد غرب و کمپين رسانه ای عليه آن، به اھداف خود در اوکراين د

ک بزرگ از سوی ستراتيژيآنچه در اوکراين رخ داد يک اشتباه : القحطانی در بيانيه ای به شبکه تلويزيونی آر تی گفت

 .يی ھا خواھند بودامريکا بود و اروپايی ھا بزرگترين بازنده اوکراين و پس از آن امريکاغرب به ويژه اياالت متحده 

ک تجسم يافته است و اوکراين ستراتيژيدر اوکراين دارد که در غياب ناتو و تسليحات روسيه پروژه روشنی : وی افزود

 .به چاقويی در پھلوی خود تبديل نمی شود و ھمکاری بين دو کشور خوب است

سابقه،  ای بسيار خطرناک و بسيج بی ھای ھيستريک بيش از حد و به زبان رسانه وی با بيان اينکه غرب در حجم تحريم

 :گناه نيست، گفت دھد که نيات غرب در اوکراين بی ش خود را کرد، با توجه به اينکه اين نشان میتمام تال

ھا به اين شکل و با  کرد، اما رويکرد غربی اگر موضوع منافع، مذھب يا جغرافيا بود، وضعيت فرق می: وی ادامه داد

 .تر بوده است دھد که موضوع بيشتر و خطرناک اين قساوت نشان می

روسيه با موفقيت به اھداف خود در اوکراين دست خواھد يافت، زيرا اھداف آن مشخص است، :  خاطرنشان کردوی

ک در اختيار نداشته باشد، به جای دوست تبديل به دشمن نشود يا ستراتيژييعنی اوکراين نبايد به ناتو بپوندد، سالح ھای 

ھای غربی که آن را تھديد می کند تبديل نشود و منطقه را حداقل يک کشور بی طرف باشد و به صحنه ای برای پروژه 

 .تھديد نکند

بر اين اساس روسيه تصميم گرفته است اوکراين را خلع سالح کرده و آن را از پيوستن به ناتو و مقابله با : وی افزود

 .غرب محروم کند
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وی تاکيد کرد که مسکو با وجود تحريم ھا و تبليغات رسانه ای به اھداف خود در اوکراين دست يافته است زيرا رسانه 

 .ھای غربی حقايق اوکراين را محو می کنند و افکار عمومی را با حقايق نادرست گمراه می کنند

عواقب مستقيمی بر خاورميانه و منطقه ": د، خاطرنشان کر"عواقب جنگ اوکراين مانند قبل نيست"وی با بيان اينکه 

 " .ھای غرب در قبال اعراب و متحدان آنھا خوب نبود عرب خواھد داشت، زيرا سياست

ھای  ھای خود به اعراب با توجه به تھديد منطقه از سوی تروريسم، سازمان وی با اشاره به اينکه غرب به وعده

گرا بود و شھروندان منطقه متوجه اين  غرب منفی: طرنشان کردتروريستی و ديگر کشورھای منطقه عمل نکرد، خا

 ".چيز. موضوع شدند

 اعتراض کرد و با وجود آن، آن را اشغال و به امريکاعربستان سعودی به حمله و اشغال عراق توسط : وی يادآور شد

 .کشور خارجی ديگری تحويل داد و اتفاقی که در آنجا افتاد

رب روند خطرناکی را در منطقه ايجاد کرده است، زيرا مردم از کشورھای خود آواره ھای غ سياست: وی ادامه داد

 .اند، مرزھا از بين رفته و کشورھا در آستانه حذف از نقشه ھستند شده

شھروندان خليج فارس به اھميت : وی درباره روابط رو به رشد کشورھای شورای ھمکاری خليج فارس با روسيه گفت

 اين نظام و روسيه می نگرند و اميدوارند اين روابط در خدمت برقراری امنيت و ثبات در اين روابط راھبردی بين

 ".در جھان است و از نظر ثبات در زمينه انرژی به آنھا نگاه مثبت داشته باشيد. منطقه و منطقه باشد

، زيرا روسيه در صلح و رفاه معتقدم روزھای آينده نتايج خوبی در مسير روابط با روسيه خواھد داشت: وی ادامه داد

و اشتياق برای تحويل . تجربه شده است و در پرونده انرژی مثبت بوده و در زمينه قيمت نفت، ھمکاری فعال بوده است

  ".ھموار منابع به ھمه کشورھا

 خواھد وی تاکيد کرد که آينده روابط عربستان و شورای ھمکاری خليج فارس از يک سو و روسيه از سوی ديگر ادامه

 .داشت

ک با روسيه و کشورھای خارج از سيستم غربی خوشحاليم ستراتيژيما به عنوان شھروند از داشتن مشارکت : وی افزود

و . و بايد تنوع در روابط صورت گيرد و بايد به اين دوست غربی پايان داده شود که می توانيم متحدان ديگری پيدا کنيم

 پاسخی نخواھيم داد، به گونه ای که منافع خود را تامين کند و منطقه را به قيمت اينکه ما به فشارھای مورد نظر غرب

 با احترام نگاه  منطقه به خود مشغول کند، در حالی که ما به روابط خود با غرب افتخار می کنيم، اما آنھا بايد به ما نيز

  ".کنند

 

 تلقی "تھديد خطرناک نظامی عليه کشور ما" نمارک يکھای واشنگتن در جزيره بورنھولم د راکتاستقرار : مسکو

  .می شود

 در جزيره بورنھولم دانمارک که بتواند راکتروسيه ھشدار داده است که ھرگونه تالش اياالت متحده برای استقرار 

 .اھداف روسيه را در منطقه کالينينگراد ھدف قرار دھد، تشديد غيرقابل قبول درگيری است

 تسليحات روز کنترول ھيئت روسی در جريان مذاکرات وين درباره امنيت نظامی و مسائل وف، رئيساپريلکنستانتين گ

 :چھارشنبه گفت

ی راکت ھای دستگاهدر جزيره بورنھولم،  Defender Europe 2022  می، به عنوان بخشی از تمرينات نظامی٢٤در 

 کيلومتر برای ماموريت احتمالی ٥٠٠ ھای عملياتی تاکتيکی با برد راکت با امريکا M142 HIMARS و توپخانه ای

 .کالينينگراد در غرب دور روسيه. اھداف مورد نظر در مناطق مستقر شدند
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ما قويا به اياالت متحده و پيروان آن ھشدار می دھيم که ھرگونه : وی در نشست سازمان امنيت و ھمکاری اروپا گفت

.  به ناچار منجر به تشديد غيرقابل قبول درگيری خواھد شداقدامی از اين دست حمله نظامی به کشور ما تلقی می شود و

 .به نقل از سايت وزارت امور خارجه روسيه

وی خاطرنشان کرد که روسيه يازدھمين . وف در سخنرانی خود در اين مجمع به موضوع اوکراين نيز اشاره کرداپريلگ

 .می شود HIMARS یراکت ھای دستگاهه شامل  به اوکراين را بسيار منفی می بيند کامريکابسته کمک نظامی جديد 

 دارد ما را راضی نمی "محدوديت" ھا نوعی دستگاهتالش اياالت متحده برای نشان دادن اينکه عرضه اين ": وی گفت

 .خطر درگيری مستقيم بين روسيه و اياالت متحده را افزايش می دھد. کند

 تاس: منبع

  

 ه اروپا جلوگيری کرد از تحريم نفت روسيه توسط اتحاديھنگری

 روز چھارشنبه مانع از تصويب توافقنامه نشست اروپا ھنگریھا گزارش داد که  خبرگزاری فرانسه به نقل از ديپلمات

 .ھای جديد عليه روسيه شد برای ممنوعيت واردات عمده نفت روسيه و اعمال تحريم

س روسيه، پاتريارش کريل، در ليست اروپايی خودداری ديپلمات ھا گفتند که بوداپست از گنجاندن رئيس کليسای ارتدک

 .کرد

 کشور عضو در جريان نشست روز دوشنبه و سه شنبه خود در بروکسل تصميم گرفتند بسته جديدی از ٢٧رھبران 

تحريم ھا را عليه روسيه اعمال کنند که به ويژه گنجاندن کريل کشيش اعظم مسکو و کل روسيه در ليست سياه اروپا را 

 .مل می شودشا

 درصدی واردات نفت روسيه توسط اتحاديه ٩٠ھای اروپا عليه مسکو، کاھش  ترين مفاد اين بسته ششم تحريم برجسته

 .اروپا تا پايان سال جاری است

ھای اروپا، و   شخصيت ديگر به رھبری پاتريارش کريل در فھرست تحريم٦٠اين بسته ھمچنين شامل گنجاندن حدود 

، بزرگترين بانک روسيه، از سيستم سوئيفت برای نقل و انتقاالت Sberbank نک روسی، از جملهھمچنين حذف سه با

  .المللی است پول بين

 . کشور اتحاديه اروپا قابل اعمال است٢٧ھای اروپا تنھا با توافق ھمه  تحريم

 تاييد کرد، اما قرار بود  در اجالس سران اين بسته جديد تحريم ھا راھنگریاگرچه ويکتور اوربان، نخست وزير 

آخرين اقدامات درباره تصميم تحريم ھا توسط سفرای کشورھای اتحاديه در نشستی در روز چھارشنبه در بروکسل 

 .انتشار در مجله رسمی اتحاديه اروپا و الزم االجرا شدن بعدی آن. انجام شود تا برای آن آماده شود

 AP :منبع

  

  انداز به اوکراين استراکت به دنبال تحويل پھپادھای امريکا

ھل "ھای موسوم به  راکتتوانند به   قصد دارد پھپادھايی به اوکراين تحويل دھد که میامريکامقامات آگاه اعالم کردند، 

 . مسلح شوند و عليه نيروھای روسيه مورد استفاده قرار گيرند"فاير

سی ١- ام کيو نظر گرفته شده برای اوکراين از نوعيی، پھپادھای در امريکابه گزارش رويترز، به گفته اين مقامات 

  .ھستند
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تر  سی معموال بسيار بزرگ١ -  ام کيو پھپادھای:  گفت"ورتيکال فاليت سوسايتی"دان گتينگر يک کارشناس در شرکت 

  . بوده و دارای ظرفيت، برد و پايداری بيشتری ھستند٢ تی بی-از پھپادھای بايراکتار

 به اوکراين "جنرال اتوميکس"تواند فروش اين پھپادھای ساخت شرکت  افزايد، کنگره می رز میبا اين حال گزارش رويت

  .را متوقف کند

گونه پھپادھا به اوکراين دارای اھميت است زيرا با اين تصميم تسليحات نظامی پيشرفته قابل استفاده مجدد  تحويل اين

  .گيرد يه قرار می برای اولين بار در ميدان نبرد عليه روسامريکاساخت 

 قصد دارد در روزھای آينده کنگره را از فروش امريکايی گفت که دولت جو بايدن رئيس جمھور امريکايک مقام 

  .احتمالی اين پھپادھا به اوکراين مطلع سازد و سپس به صورت عمومی تحويل اين پھپادھا را اعالم کند

 نانسی پلوسی دموکرات، در آخرين اقدام برای جنگ اوکراين،  به رياستامريکابه گزارش ايرنا، مجلس نمايندگان 

  .ی را با ھدف تقويت ظرفيت نظامی ارتش اين کشور در مقابله با روسيه، تصويب کرددالر ميليارد ۴٠  بودجه

يف کمک   به کیدالر ميليارد ۵٣، واشنگتن حدود فبروری ٢۴به گزارش تارنمای نيوزويک، از آغاز جنگ اوکراين در 

  .شود ھای نظامی واشنگتن به اوکراين می  مربوط به کمکدالر ميليارد ٨. ٣ده است که از اين ميان کر

ھای نظامی ارائه شده به نيروھای   را در بسته"سويچ بليد" فروند پھپاد انفجاری موسوم به ٧٠٠ تاکنون بيش از امريکا

 .اوکراينی قرار داده است

اين پھپادھا .  را در اختيار اوکراين قرار داده است"فونيکس گوست"ادھای  فروند پھپ١٢١از سوی ديگر پنتاگون 

ھای اوکراين طراحی و توليد کرده  ھا را با توجه به خواسته  آنامريکا دارند اما "سويچ بليد"ھای مشابھی با نوع قابليت

 .است

ھای جاولين يک نوع  راکت. اده است جاولين به اوکراين تحويل دراکت ۵٠٠ ھزار و ۵ بيش از امريکاھمچنين تاکنون، 

توانند توسط سربازان حمل شده يا بر روی يک خودروی   قابل حمل و ھدايت شونده ضد تانک ھستند که میراکت

  .زرھی نصب شوند

ی ضدھوايی است را به اوکراين تحويل راکت دستگاه استينگر که يک راکت ۴٠٠واشنگتن ھمچنين بيش از يک ھزار و 

ھای ھوايی  دستگاهی ھدايت شونده ليزری و راکت دستگاهھا، پنتاگون تعداد نامشخصی  راکتوه بر اين عال. داده است

رادار نظارت ھوايی را به اوکراين ٢ رادار ضد خمپاره و ۴ ھزار رادار ضد توپخانه، ١٧ از راه دور پوما، کنترول

  .ارسال کرده است

  

 يی استامريکاھای  راکتاده از اوکراين درصدد حمله به خاک روسيه با استف: مسکو

ريزی برای حمله به خاک روسيه با استفاده از  ای اعالم کرد، اوکراين در حال برنامه وزارت دفاع روسيه در بيانيه

 .يف تحويل دھد  تصميم گرفته اين سالح را به کیامريکااست که  (HIMARS) مارچی ھيراکتھای  دستگاه

 روسيه چھارشنبه شب ھشدار داد که حمله به خاک روسيه از شھر شوستکا در ، وزارت دفاع"اسپوتنيک"به گزارش 

  .منطقه سومی اوکراين انجام خواھد شد

يف به دنبال استفاده از روزنامه نگاران اوکراينی و خارجی برای ساخت تصاوير و  اين بيانيه افزود، مقامات کی

  . ھستند"ھا کشتن غيرنظاميان توسط روس"ويدئوھای جعلی مربوط به 

  .ھای غربی منتشر خواھد شد ھا بالفاصله توسط رسانه ھا و فيلم اين عکس: اين وزارتخانه اضافه کرد
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وزارت دفاع روسيه گفت، نيروھای اوکراين ھنگام عقب نشينی از سوردونتسک يک مخزن حاوی اسيد نيتريک را 

ه کرمننايا و روبژنويه منتقل شده و چندين غيرنظامی منفجر کردند که در نتيجه اين انفجار، ابر سمی از محل انفجار ب

  .اند مجروح شده

 روز چھارشنبه به وقت محلی امريکادر حاليکه جنگ اوکراين وارد چھارمين ماه شده است، جو بايدن رئيس جمھور 

  .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 جمھور  

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

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

  .تسليحات و تجھيزات دفاعی به اين کشور ادامه خواھد داد

 مارچی ھيراکت دستگاهھای جديد و تسليحات پيشرفته از جمله با  ھا را با قابليت اين بسته جديد اوکراينی: وی ادامه داد

(HIMARS) ھای روسيه دفاع کند  در برابر پيشرویکند تا اين کشور بتواند از خاک خود و مھمات آن تجھيز می.  

 کمک دالر ميليون ٧٠٠ نيز روز چھارشنبه به وقت محلی از اختصاص امريکاآنتونی بلينکن، وزير امور خارجه 

  .تسليحاتی و تجھيزات نظامی به اوکراين خبر داد

ای است که پيش از اين  بودجه دالر ميليارد ۴٠ بخشی از  باشد، اين بسته کمکی که يازدھمين کمک از نوع خود می

  . آن را به اوکراين اختصاص داده بودامريکاکنگره 

 با امريکايف خطر درگيری مستقيم  وزارت خارجه روسيه روز چھارشنبه اعالم کرد که ھر گونه ارسال تسليحات به کی

  .دھد روسيه را افزايش می

 به امريکاھای نظامی  اله، ارزيابی بسته جديد کمکسرگئی ريابکوف معاون وزير خارجه روسيه ضمن اعالم اين مس

  را محکوم کردمارچی ھيراکتھای  دستگاهاوکراين از جمله تامين 

  

 کند اوکراين با راکت به خاک روسيه شليک می

 دفاع ملی روسيه گفته است که نيروھای اوکراينی قصد دارند با شليک کنترول، رئيس مرکز "ميخائيل ميزينتسف"

 . به روسيه اقدامی تحريک آميز انجام دھندامريکاربرد ساخت ھای دو راکت

 دفاع ملی روسيه روز چھارشنبه گفت که شبه کنترول، رئيس مرکز "ميخائيل ميزينتسف"به گزارش خبرگزاری تاس، 

 رود به زودی توسط اياالت متحده ارسال شود، به ھای دوربرد را که انتظار می نظاميان اوکراينی قصد دارند راکت

 .خاک روسيه شليک کنند تا آتش متقابل را تحريک کنند

ای که از ارتباطات راديويی رھگيری شده به دست آمده است، رژيم کی يف در نظر  طبق اطالعات تأييد شده": وی گفت

 ".دارد يک تحريک غيرانسانی ديگر در شھر شوستکا انجام دھد

رسد که   به شوستکا میامريکای دوربرد ساخت راکتھای  دستگاهای از  در آينده نزديک، محموله": ميزينتسف گفت

ھا را به خاک فدراسيون روسيه  ًقصد دارند مستقيما آن (SBU) نيروھای اوکراينی به دستور سرويس امنيت اوکراين

د تا ھای اوکراينی قصد دارند آتش متقابل نيروھای مسلح روسيه را تحريک کنن با انجام اين کار، نئونازی. شليک کنند

 ".ھای غيرنظامی و از بين بردن جمعيت غيرنظامی متھم کنند رويه به زيرساخت آنھا را به شليک بی
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اين مقام روسی ھمچنين تاکيد کرد که مقامات کی يف قصد دارند خبرنگاران اوکراينی و خارجی را برای تھيه مطالب 

ھای غربی به طور  ه پس از آن توسط رسانهجعلی و عکس و فيلم درباره قتل غيرنظاميان توسط نيروھای روسی ک

 .شود، در اين رويداد مشارکت دھند گسترده منتشر می

ھای جديد  ًای در روز چھارشنبه رسما اعطای بسته کمک  با صدور بيانيهامريکا رئيس جمھور "جو بايدن"پيش از اين، 

بايدن بسته جديد ": ی در اين خصوص اعالم کردا کاخ سفيد در بيانيه. نظامی اين کشور به اوکراين را اعالم کرده بود

را تائيد کرده که قرار است به کی يف تحويل داده  (HIMARS) "مارچھي" دستگاهکمک نظامی به اوکراين، از جمله 

 ".شود

ی توپخانه راکت در صدد است تا سيستم امريکا": خبرگزاری آناتولی ھم پيشتر در گزارشی در اين خصوص نوشته بود

 ".ايی باال را به اوکراين ارسال کندبا کار

يک مقام ارشد کاخ سفيد ھم که خواست نامش فاش نشود، روز چھارشنبه به خبرنگاران در مورد ارائه بسته کمک 

ًتقريبا ( مايل ۴٠ با اشاره به اينکه برد سيستم مورد بحث مسؤولاين مقام . نظامی جديد به اوکراين توضيحاتی داده بود

ھايی را دريافت کردند که سيستم مورد بحث برای ھدف قرار  ست، گفته بود که آنھا از اوکراين تضمينا)  کيلومتر۶۵

دادن خاک روسيه مورد استفاده قرار نخواھد گرفت؛ ادعايی که کرملين عصر چھارشنبه آن رد و تصريح کرد که 

 .ھای اين کشور را باور کنيم شود که وعده پيشينه رفتار کی يف مانع از می

  

  بردسؤال وعده صدراعظم به اوکراين را زير المانارتش 

 اعالم کرده است که تسليحاتی که از سوی صدراعظم اين کشور به اوکراين وعده داده شده است را در المانارتش 

 .اختيار ندارد

شولز صدراعظم  دارای سيستم تسليحاتی نيست که اوالف المانگويد ارتش   میالمانبه گزارش راشاتودی، وزارت دفاع 

 .اين کشور به کی يف وعده داده است

، صدراعظم اين "اوالف شولز"تواند جزئياتی در مورد تعھد   روز چھارشنبه اعالم کرد که نمیالمانوزارت دفاع 

 -المان نيروھای مسلح –گفته شده که بوندسوھر . کشور برای تأمين يک سيستم دفاع ھوايی خاص به اوکراين ارائه کند

 .الح را در انبار در اختيار ندارداين س

 ھوا به ھوای راکتتواند به صورت  نام دارد و می IRIS-T به اوکراينالمانسالح وعده داده شده از سوی صدراعظم 

 . پدافند ھوايی کوتاه برد يا ميان برد زمينی باشددستگاهکوتاه برد يا 

ھا را به کی يف بفرستد، سخنگوی وزارت دفاع،  يستم که برلين قصد دارد کدام يک از اين سسؤالدر پاسخ به اين 

ھا را  خطاب شود، زيرا ما اين سيستم] دفاعی[ بايد در نھايت به صنعت سؤالاين "، پاسخ داد که "ديويد ھلمبولد"کاپيتان 

 ھوايی ھای دفاع تواند اين موضوع را روشن کند زيرا بوندسوئر چنين سيستم  وی افزود که نمی".در خدمت خود نداريم

 .را در زرادخانه خود ندارد

ھای  دستگاهاين اظھار نظر تنھا چند ساعت پس از آن بيان شد که شولز به پارلمان گفت که دولتش قصد دارد 

و رادارھای پيشرفته را به اوکراين بفرستد که قادر به شناسايی آتش توپخانه و  IRIS-T دستگاهتری از جمله  پيشرفته

توضيح بيشتری نداد  IRIS-T  اما در موردالمانصدراعظم . ای دشمن ھستند ھای توپخانه دستگاهمشخص کردن مکان 

 .ھای زمينی ھای ھوا به ھوا بود يا سيستم راکتکه آيا منظورش 
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ھای ھوا به  راکتدر زرادخانه خود است اما اين تسليحات فقط به شکل  IRIS-T ھای تسليحاتی بوندسوھر دارای سيستم

 .ھای يوروفايتر و تورنادو نصب شده، مورد استفاده است  جنگندهھوا که بر روی

 در جريان سخنرانی خود در پارلمان اين کشور اعالم کرد که برلين المان صدراعظم "اوالف شولتز"پيشتر، 

 .کند ترين سيستم پدافند ھوايی خود را به اوکراين ارسال می پيشرفته

ً اخيرا المانبرای مثال، دولت .  ما تسليحات بيشتری تأمين و ارسال خواھيم کردھای آينده، در ھفته: وی در اين باره گفت

 دفاع ھوايی دستگاهترين  را که پيشرفته (IRIS-T)  پدافند ھوايی مبتنی بر مادون قرمزدستگاهتصميم گرفته است که 

کراين را قادر خواھد ساخت که از  اودستگاهاين : شولتز افزود. است که برلين در اختيار دارد، به اوکراين ارسال کند

 .يک شھر به طور کامل در مقابل حمالت ھوايی روسيه دفاع کند

شولتز پيشتر نيز ضمن ھشدار در مورد اينکه اروپا و جامعه بين المللی در نقطه حساسی قرار دارند و جھان از زمان 

 .ھا در اوکراين باشد د برنده درگيریھا در اوکراين تغيير کرده است، گفته بود که پوتين نباي آغاز درگيری

 اکنون المانوی که به دليل تعلل در ارسال تسليحات به اوکراين مورد انتقاد قرار گرفته است، خاطرنشان کرده بود که 

 به يک منطقه جنگی المانای در سياست دفاعی خود شده است و گفته بود که برای اولين بار،  دستخوش تغيير عمده

 .کند ه تسليحات سنگين، ارسال میسالح، از جمل

 

  


