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 Reports  گزارشھا

 

  نسترن نصرتی: فرستنده 
 ٢٠٢٢ جون ٠٥

 

 ١٠١  – روسيه در اوکراين" ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تا ساعت (

  

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

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

   برای تجھيز گسترده ارتشالمانھای  انتقاد روسيه از برنامه

رووا، سخنگوی وزارت امور ماريا زاخا.  را به تجھيز مجدد متھم کرده استالمانای به دوران نازی،  روسيه در کنايه

 برای ارتش ئی ميليارد يورو١٠٠ھای دولت فدرال برای يک صندوق ويژه  ما برنامه: خارجه روسيه در اين باره گفت

  .دی بيشتر بر اين می دانيم که برلين در راه تسليح مجدد استئيخود را به عنوان تا

  . را تصويب کردالمانصندوق ويژه ارتش  روز گذشته اصالحيه قانون اساسی برای ايجاد المانارتش 
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  نيروھای اوکراينی مناطق مسکونی در دونتسک را ھدف قرار دادند

به گفته خبرنگاران محلی، روز شنبه، نيروھای مسلح اوکراين دوباره مناطق مسکونی در دونتسک، شھری با بيش از 

  .يک ميليون نفر جمعيت را گلوله باران کردند

آنطور که . فرود آمد۶٢گلوله ای در حياط مدرسه شماره . و پتروفسکی تحت تأثير قرار گرفتندمناطق کوجبيشفسکی 

  .مشخص شد يکی از اھالی محل بر اثر نارنجک اوکراينی کشته شد

 

  نيروھای روسی نيروھای جديدی را به سورودونتسک می آورند

منطقه لوگانسک در شرق اوکراين با کمک به گفته منابع اوکراينی، روسيه در نبرد برای شھر سورودونتسک در 

  .نيروھای ذخيره جديد به حمالت خود ادامه داد

به گفته ستاد کل اوکراين، حمالت روسيه به حومه اوستينوفکا و ھمچنين تالش برای حمله زمينی در منطقه باخموت 

  . ونتسک استھدف حمالت روسيه قطع تدارکات و محاصره نيروھای اوکراينی در سورود. ناموفق بود

اين .  ھزار نفر در آن زندگی می کردند٣٨٠ليسيچانسک يک منطقه شھری است که قبل از جنگ -منطقه سورودونتسک

  . می شودکنترولآخرين بخش از منطقه لوگانسک است که ھنوز توسط نيروھای وفادار به کيف 

در .  جمھوری خلق لوھانسک استلکنتروبر اساس اطالعات روسيه، بيشتر شھر سورودونتسک در حال حاضر تحت 

حال حاضر درگيری در منطقه صنعتی وسيع در غرب و جنوب شھر جريان دارد که ھنوز در اختيار نيروھای 

  .اوکراينی است

 

  نيروھای اوکراينی يک شھر در منطقه بريانسک روسيه را گلوله باران کردند

رام از حمله اوکراين به يک شھرک در نزديکی مرز الکساندر بوگوماس، فرماندار منطقه بريانسک روسيه در تلگ

يکی از اھالی . دو خانه در نتيجه گلوله باران در روستای اسلوچفسک در ناحيه پوگار آتش گرفت. اوکراين خبر داد

  .تان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفتمارچاو به بي. محل نيز دچار اصابت ترکش خفيف شده است

 

  وپخانه ارتش اوکراين حمله کردروسيه به مرکز آموزشی ت

ی روسيه راکتسرلشکر ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه در جلسه توجيھی صبح شنبه خود از حمله 

 که ئیتاسيسات نزديک روستای استتسکووکا، جا. به يک مرکز آموزشی نظامی در منطقه سومی اوکراين خبر داد

دادند، با   آموزش می٧٧٧متری ام  ميلی١۵۵ برای استفاده از ھويتزرھای مستشاران خارجی سربازان اوکراينی را

حمالت . ی ديگری، پايگاه مزدوران خارجی منھدم شدراکتدر حمله . ھای بسيار دقيق مورد اصابت قرار گرفت راکت

تجھيزات ارتش  ھای با دقت باال، انبارھای مھمات و سوخت، پست ھای فرماندھی و انباشته پرسنل و راکتبيشتری با 

  .اوکراين را در قلمرو جمھوری ھای خلق دونتسک و لوگانسک منھدم کردند

.  مرکز پرسنل و تجھيزات نيروھای مسلح اوکراين حمله کرد۵۴ روسيه به ئیکوناشنکوف ھمچنين گفت که نيروی ھوا

 انداز راکتزرھی و چھار  خودروی زرھی و ٢٠در ھمان زمان گفته شد که .  نازی اوکراينی کشته شدند۴٠٠بيش از 

  .چندگانه گراد نيز نابود شدند

 روسيه يک ھواپيمای ترابری را با سالح و مھمات در نزديکی اودسا سرنگون ئیبه گفته سخنگوی ارتش، پدافند ھوا

 ھواپيمای بدون سرنشين در جمھوری خلق لوگانسک و در مناطق اوکراينی خارکف و ١٧عالوه بر اين، . کرد
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 ١٢٩ ھواپيما، ١٨٧از آغاز عمليات ويژه، اوکراين . منھدم شدند – Bayraktar TB2  دو مورد از آنھا–نيکواليف 

 انداز را از راکت ۴۶۶ تانک و خودروی زرھی و ٣۴٠۶، ئیی ضد ھواراکت مجتمع ٣٢٨ پھپاد، ١١٠۴ھليکوپتر، 

  .دست داده است

 

   غيرنظامی کشته شده است١۴١ش،  روز پي١٠٨,جمھوری خلق دونتسک از زمان آغاز تشديد تنش در 

. مقامات دونتسک آمار به روز شده ای را از تلفات غيرنظاميان در نبردھای جمھوری خلق در روز شنبه منتشر کردند

 ٦٧٦.  غيرنظامی که ھفت تن از آنھا کودک بودند، کشته شده اند١٤١ روز پيش، ١٠٨از زمان آغاز تشديد تنش ھا در 

 حمله ارتش اوکراين به خاک جمھوری ٣٧٧٧مقامات دونتسک در مجموع . کودک مجروح شدند ٥٣نفر ديگر از جمله 

  . توچکا شليک شدبحر زيرراکت ٢٨ از جمله راکت ٣٣٨٤٨خلق را ثبت کردند که طی آن حداقل 

 روز پيش، جمھوری خلق دونتسک با حمايت روسيه و جمھوری ١٠١از آغاز عمليات ويژه روسيه در اوکراين در 

به گفته اين سازمان، در حال حاضر بر سر شھر .  خود درآورده استکنترول شھرک را تحت ٢٢٦ق لوھانسک، خل

  .سوياتوگورسک در حال جنگ ھستند

 

   ساعت خبر داد٢۴ حمله از سمت اوکراين در ۶٢جمھوری خلق دونتسک از 

 ۴۶٣بر اين اساس، حداقل . اند ساعت گذشته را ثبت کرده ٢۴ حمله توسط ارتش اوکراين در ۶٢مقامات دونتسک 

در .  نفر مجروح شدند١۴ ساله ساکن گورلوکا جان باخت و ٧٩در نتيجه يک .  به خاک جمھوری خلق شليک شدراکت

 خانه و ھفت زيرساخت شھری در دونتسک، گورلووکا، الکساندروفکا، سيگنالنويه، ماکيفکا ۶٠نتيجه حمالت اوکراين، 

  .و ياسينواتايا آسيب ديدند

  . ساله ساکن منطقه پتروفسکی نيز در بمباران ديگری در دونتسک کشته شد٧٨صبح روز شنبه يک مرد 

 

 پوتين برای آزاد سازی صادرات غالت اوکراين به آفريقا آماده است: اتحاديه آفريقا

 از اوکراين به ، رئيس جمھور روسيه آماده است تا اجازه صادرات غالت"والديمير پوتين"اتحاديه آفريقا اعالم کرد، 

پس از ديدار با پوتين در روز جمعه در سوچی  (AU) اين مطلب را مکی سال، رئيس اتحاديه آفريقا. آفريقا را بدھد

 . به گفته وی روسيه ھمچنان آماده تضمين صادرات گندم و کود به قاره آفريقا است .ت کردئيتو

 و لغو ممنوعيت صادرات غالت از ئیمحصوالت غذاجمھور سنگال برای آزادسازی ھمه  پوتين و مکی سال، رئيس

 . کردندصحبتسوی روسيه 

از دست رفتن ذخاير غالت از اوکراين به دليل جنگ . اوکراين يکی از بزرگترين صادرکنندگان غالت در جھان است

  .ين قاره وجود دارد، بيم يک قحطی فاجعه بار در ائیبه دليل افزايش قيمت مواد غذا. به ويژه برای آفريقا دردناک است

 

  ئیی مقامات سازمان ملل با نمايندگان روسی برای حل بحران صادرات مواد غذاصحبت

، ھماھنگ کننده کمک ھای اضطراری سازمان ملل متحد، با "مارتين گريفيتس"بر اساس اطالعات سازمان ملل متحد، 

 . داشته است مذاکرات باز و سازنده ایئیمقامات روسی در زمينه صادرات مواد غذا
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، سخنگوی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که گريفيتس در روزھای چھارشنبه و پنج شنبه "استفان دوجاريک"

 ئی برای آوردن غالت و ساير مواد غذائیھدف آنھا يافتن راه ھا.  کردصحبتدر وزارتخانه ھای خارجه و دفاع روسيه 

 .نی بود سياه اوکراين به بازار جھابحيرۀاز بنادر 

ربکا گرينسپن، دبيرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، که در تالش است تا غالت و کود روسيه را وارد 

 دوجاريک روز جمعه از نظرات مثبت زيادی در اين  .بازار جھانی کند ھم روز دوشنبه به مسکو سفر کرده بود

 . متحرک زيادی در اين پازل وجود داردھای  در عين حال گفت که تکه مذاکرات صحبت کرد، اما

ربکا گرينسپن، دبيرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، که در تالش است تا غالت و کود روسيه را وارد 

 دوجاريک روز جمعه از نظرات مثبت زيادی در اين  .بازار جھانی کند ھم روز دوشنبه به مسکو سفر کرده بود

 .ھای متحرک زيادی در اين پازل وجود دارد  در عين حال گفت که تکه امذاکرات صحبت کرد، ام

  

 پيروزی اوکراين بر روسيه غيرممکن است: امريکانشريه ھيل 

نوشته   (The Hill) ای برای نشريه ھيل آلستر در اياالت متحده در مقاله الملل در کالج مک  استاد روابط بين"اندرو التم"

ف اين فرصت را ئيبه عقيده اين استاد دانشگاه، ک. روسيه در جنگ کنونی غيرممکن استاست که پيروزی اوکراين بر 

بر خالف مناطق شمال اوکراين، اين .  خود بازگرداندکنترول آزوف را تحت بحيرۀھای ساحلی  ندارد که دونباس و شھر

 . نخواھد کردھا برای منافع روسيه دارای اولويت اساسی بوده و ارتش روسيه آنجا را ترک سرزمين

التم افزود که نيروھای مسلح اوکراين ھر روز متحمل خسارات بيشتری شده و ضعيف تر از قبل می شوند و حتی 

: بنابراين تنھا يک نتيجه ممکن از رويدادھای کنونی وجود دارد.  اعتراف کرده استمسألهوالديمير زلنسکی ھم به اين 

 .شتری تقسيم خواھد شداوکراين تکه تکه و به مناطق خودخوانده بي

و اين در حالی . ف تبديل خواھد شدئي ناگزير محقق خواھد شد و به شکستی سنگين برای کئیبه گفته وی، چنين سناريو

اوکراين را از حوزه ژئوپليتيکی ناتو و : است که چنين روند اوضاعی منافع ژئوپليتيکی مسکو را برآورده خواھد کرد

 .روپا خارج خواھد کردمدار ژئواکونوميک اتحاديه ا

  

 عنوان عضو عملی اين اتحاد درخواست وزير دفاع اوکراين از ناتو برای معرفی اين کشور به

آلکسی رزنيکوف، وزير دفاع اوکراين از مقامات بروکسل درخواست کرد تا عضويت عملی اين کشور در پيمان 

 .ی جديد ناتو بگنجاندستراتيژيدکترين را به رسميت بشناسند و اين کشور را در ) ناتو(آتالنتيک شمالی 

 سال آينده اين اتحاد به تصويب ١٠ ستراتيژیاين مقام اوکراينی با اشاره به اينکه در نشست سران ناتو در مادريد، 

کنم اگر بخواھيم درباره عضويت عملی اوکراين در ناتو و نه عضويت قانونی آن   من فکر می": خواھد رسيد، گفت

 ستراتيژیتواند نظريه خوبی باشد، برای اينکه اوکراين نيز اکنون ديگر به بخشی از اين  اقدامی میصحبت کنيم، چنين 

 ."تبديل شده و بايد در دکترين جديد ناتو گنجانده شود

 اتحاديه اروپا و ناتو خواھد بود، برای "برد برای ھمه کشورھای عضو- اين يک وضعيت برد"به عقيده رزينکوف، 

 .خشی از جناح شرقی اروپا شده استاينکه اوکراين ب

  

 ی با پوتين داشتمتيلفون ساعت مکالمه ١٠٠طی شش ماه حداقل : ماکرون
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يادآور شد که از ماه  La Depeche امانوئل ماکرون، رئيس جمھوری فرانسه شب گذشته، جمعه، در مصاحبه با

 روسيه داشته است که مدت زمان آن دسامبر سال گذشته تاکنون مذاکرات زيادی با والديمير پوتين، رئيس جمھوری

 . ساعت رسيده است١٠٠طبق ارزيابی کاخ اليزه، به 

رھبر فرانسه ھمچنين تاکيد کرد که فدراسيون روسيه را نبايد تحقير کرد، برای اينکه دير يا زود ساير کشورھا بايد با 

زمانی خواھد رسيد که مناقشه در . دھيچکس نبايد فدراسيون روسيه را تحقير کن": ماکرون گفت. مسکو ھمکاری کنند

خواھد شد و ساير کشور بايد با روسيه ھمکاری  اوکراين پايان يابد و راه خروج از بحران از طريق ديپلماسی ھموار 

 . وی ھمچنين ابراز اطمينان کرد که فرانسه بايد نقش ميانجی را در بحران کنونی در اوکراين ايفا کند".داشته باشند

  

  به دليل حمله روسيه به اوکراينامريکا امنيتی ستراتيژی شده روز نکات به

 صبح امروز، شنبه، به نقل از منابع آگاه خود گزارش داد که حمله نظامی روسيه به اوکراين، "بلومبرگ"آژانس خبری 

ت متحده را  امنيت ملی اياالستراتيژی را مجبور کرده است تا نسخه جديد آتی امريکادولت جو بايدن، رئيس جمھوری 

 شدن است، نشان ئیبدين ترتيب، نسخه قبلی اين سند که ھنوز در حال نھا. به طور جدی مورد بازنگری قرار دھد

ھای اياالت متحده در واکنش به اقدام نظامی روسيه در اوکراين و مشارکت رو به رشد بين  دھد که چگونه اولويت می

 .ر استئي و مسکو در حال تغبيجينگ

 را در ماه ژانويه برنامه ريزی ستراتيژیدآور شده است که مقامات اياالت متحده نسخه جديدی از اين بلومبرگ يا

در . ھای خود تجديد نظر کنند کردند، ولی افزايش وخامت اوضاع پيرامون اوکراين آنھا را مجبور کرد تا در برنامه

راتی در ئيآژانس گفتند، ھنوز ممکن است تغحالی که تاريخ انتشار ھنوز مشخص نيست، و ھمانطور که منابع اين 

 .نويس اين سند ايجاد کرد پيش

 جديد بر اھميت اروپا نيز تاکيد دارد، که انحرافی از ستراتيژیعالوه بر نقش آسيا در منافع امنيت ملی اياالت متحده، 

 شده که رويدادھای اروپا و در عين حال، در اين متن استدالل. نسخه قبلی آن است که بيشتر بر چين متمرکز شده بود

 . ناپذيری به يکديگر مرتبط ھستندئیآسيا به طور جدا

  

 کيف فقط می خواھد از موضع قوی تر با مسکو مذاکره کند

به گفته مذاکره کننده ارشد، اوکراين تنھا زمانی به ميز مذاکره بازخواھد گشت که در جنگ عليه روسيه موضع قوی 

ميجا روز جمعه در تلويزيون اوکراين گفت تا زمانی که درگيری ھای شديد در شرق ديويد آراخا. تری داشته باشد

  .توان مذاکرات را به وحشت انداخت اوکراين وجود دارد، دليلی برای مذاکرات وجود ندارد و می

 "مذاکرات فقط بايد زمانی ادامه يابد که موزه ما در مذاکرات تقويت شود"

 که ئیزمانی که سالح ھا"رھبر گروه پارلمانی حزب رياست جمھوری، خدمتگزاران مردم، می گويد، مھمتر از ھمه، 

 . اوکراين قوی تر می شود".ًدائما توسط شرکای بين المللی به ما وعده داده می شود سرانجام به مقدار کافی برسد

ره شود شرط مذاکره با روسيه برای رئيس جمھور اوکراين رئيس جمھور زلنسکی نميخواھد دوباره با روسيه وارد مذاک

 . می باشدفبروری ٢۴بازگشت روسيه به مرزھای قبل از حمله 

ًخواھد مستقيما با والديمير پوتين، رئيس کرملين صحبت کند که روسيه تاکنون از انجام آن خودداری  او ھمچنين می

 .کرده است
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 ز طريق کشورھای ثالث را ممنوع کردسوئيس ارسال مھمات و تانک به اوکراين ا

روز جمعه، . د کرده استئيسوئيس ممنوعيت صادرات تسليحات سوئيسی از طريق کشورھای ثالث به اوکراين را تا

 و المانشورای فدرال اعالم کرد که برن نمی تواند با تحويل مھمات و خودروھای جنگی پياده نظام چرخدار از 

بر اساس قانون مواد جنگی، در صورتی که کشور .  موافقت کند" قانون بی طرفیاصل"دانمارک به کيف به دليل 

  .د قرار گيردئيدريافت کننده درگير درگيری مسلحانه بين المللی باشد، درخواست صادرات نمی تواند مورد تا

 حتی –رضه شود  عئی به شرکت ھای دفاعی اروپا"مجموعه ھا و قطعات منفرد"با اين حال، شورای فدرال اجازه داد 

  .ً استفاده کرد که ممکن است بعدا در اوکراين به پايان برسدئیاگر بتوان از آنھا برای ساخت سالح ھا

 مجاز است تانک ھای جنگی را از انبارھای قبلی ارتش سوئيس المانبه نوبه خود، وزارت دفاع در برن اعالم کرد که 

ھای  که سوئيس در سال A4 ٢ تانک لئوپارد ٤٢ مورد استفاده از برلين در.  منتقل کندئیبه ساير کشورھای اروپا

 می تواند اين تانک ھا را به الماناين بدان معناست که .  به سازنده راين متال بازگردانده بود، آزاد بود٢٠١١ و ٢٠١٠

 . تحويل دھد که به نوبه خود تسليحات را در اختيار اوکراين قرار داده اندئیکشورھا

  

شاتودی ايگور ژدانوف گزارش داد که ارتش اوکراين در دونباس خودروھای حامل خبرنگاران راشاتودی خبرنگار را

 .و رويترز را ھدف قرار داد

ما در ورودی شھر سورودونتسک بمباران شديم، يکی از گلوله ھا به : ژدانوف در کانال تلگرامی خود نوشت"

ماشين . ابتدا به نظر می رسيد که با مين برخورد کرده است…  بود اصابت کرد که پنج تا ده متر جلوتر از مائیخودرو

 ".به پھلو واژگون شد و آتش گرفت

 بالفاصله کشته شد و خبرنگاران مجروح "رويترز"به گفته اين خبرنگار، راننده خودروی آسيب ديده حامل دو خبرنگار 

 .تان منتقل شدندمارچبه بي

 با برنامه ريزی قبلی حمله کردند آنھا  ت نيروھای اوکراينی به دو خودروی مااين خبرنگار با تاکيد بر اينکه حمال"

منتظر ماندند تا ما به محل خاصی از جاده رسيديم و سپس به شدت به ما شليک شد و پس از آن شروع به تيراندازی با 

 " کردند پھپاد

 راشاتودی: منبع

 وزارت دفاع روسيه: منبع

  

 ال تسليحات به اوکراين را محکوم کرد برای ارسامريکاروسيه اقدام 

 برای امريکاای اعالم کرد، مسکو اقدام  ماريا زاخارووا سخنگوی وزارت امورخارجه روسيه جمعه شب در بيانيه

 .کند  به اوکراين را قاطعانه محکوم می١٧-ھای راکتی دوربرد و بالگردھای می دستگاهتحويل 

 به اوکراين، امريکاھای نظامی  ھای جديد کمک  آمده است، ارسال محموله، در اين بيانيه"تاس"به گزارش خبرگزاری 

  .المللی واشنگتن است نقض آشکار تعھدات بين

 وجود ١٧  فروند بالگرد می۴ به اوکراين امريکادر بسته کمکی جديد : سخنگوی وزارت خارجه روسيه تصريح کرد

ايم که  ما ھمچنين متوجه شده.  قرار داده بودامريکانستان در اختيار  در افغا دارد که دولت روسيه قبال برای انجام عمليات

  .ف است که اين اقدام غيرمسووالنه استئيی و توپخانه دوربرد به کراکتھای  دستگاه درحال انتقال امريکا

  .ف استئييت عواقب اين اقدامات بر عھده واشنگتن و افراد وابسته به آن در کمسؤول: زاخارووا ھشدار داد
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 تصميم گرفته است امريکا:  در امور سياسی روز چھارشنبه به خبرنگاران گفتامريکاکالين کال معاون وزير دفاع 

توانند با  ھا می  کيلومتر است و اوکراينی٧٠ھا   به اوکراين تحويل دھد که برد آنمارچی چندگانه ھيراکت دستگاهچھار 

  .کراين به دقت مورد اصابت قرار دھندھا ھر ھدفی را در خاک او راکتاستفاده از اين 

  .کشد  ھفته طول می٣  ھا بايد آموزش ببينند که دوره آن دستگاهنيروھای اوکراين برای استفاده از اين : وی اضافه کرد

را  ١٧-Mi  جاولين و چھار بالگردراکت و ھزار ئی رادار ھوادستگاه ۵به گفته وی، اين بسته کمک نظامی ھمچنين 

  .ودش شامل می

ھا صدھا کيلومتر   که برد آنئیھا راکتھا در حال حاضر به  ھای ما، اوکراينی بر اساس ارزيابی: معاون پنتاگون افزود

  .ھا قرار دھيم  را در اختيار آنمارچ ھيدستگاهاست نياز ندارند بنابراين ما تصميم گرفتيم 

  

 ستند و اروپا بدون اوکراين در حال مذاکره درباره آتش بس ھامريکا

 گفته اند که اياالت متحده و اتحاديه اروپا در مورد شرايط بالقوه آتش بس در اوکراين در حال مذاکره امريکائیمنابع 

 .بدون حضور دولت کيف بوده اند

 گزارش داد که نمايندگان دولت اياالت متحده در چند ھفته گذشته در مورد امريکابه گزارش سی ان ان، منابع دولتی 

 .ھای منظم داشته اند  خود رايزنیئیای احتمالی آتش بس در اوکراين با متحدان اروپاھ چارچوب

 .ھا مشارکت نداشته و اين مذاکرات در غياب کيف صورت گرفته استصحبتبه گفته اين منابع، دولت اوکراين در اين 

شود نامی  ر آن انجام میھای مشخصی که مذاکرات پيرامون آتش بس د ان از چارچوب ان در ھمين حال، منابع سی

 .ف برای تسليم مناطقی از اين کشور فشار وارد کندئينبردند، اما تاکيد کردند که واشنگتن قصد ندارد به ک

ھا، واشنگتن در حال حاضر ھيچ آمادگی برای آتش بس در  آنھا ھمچنين خاطرنشان کردند که با وجود اين رايزنی

ک جايگزين برای توافق، طوالنی شدن نامحدود درگيری است که منجر به با اين حال، ي. طرفين درگيری نمی بيند

در ھمين حال، اياالت متحده اميدوار است که بتواند به اندازه کافی از . شود مشکالت فزاينده در اقتصاد جھانی می

 .اوکراين حمايت کند تا درگيری به حل و فصل صلح ختم شود، نه به تسليم کامل

آميز در اوکراين به  حل صلح  گزارش داده بودند که ايتاليا پيشنھادات خود را در مورد راهئیايتالياپيش از اين منابع 

ھای مورد مناقشه و ھمچنين توافق  بس و توافق در مورد سرزمين ارائه کرده است که متضمن آتش G٧ سازمان ملل و

 .وی ديگر کشورھای غربی پذيرفته نشدچندجانبه در مورد تضمين امنيت در اروپا است؛ که اين پيشنھاد از س

  

 کاھش عالقه به جنگ اوکراين در فضای مجازی

کند، با ورود جنگ اوکراين به صدمين روز  ھای اجتماعی نظارت می  که بر رسانه"نيوزويپ"بر اساس بررسی مرکز 

 .خود، عالقه به اخبار پيرامون اين جنگ در فضای مجازی کاھش يافته است

 ھزار مقاله در ۵٢٠ بر اساس اين بررسی مقاالت خبری درباره جنگ اوکراين در ھفته جاری از به گزارش اکسيوس،

  . ھزار مقاله در روز جمعه کاھش يافته است٧٠ھفته اول جنگ به 

ھای اجتماعی در مورد محصوالت خبری با موضوع  دھد که گفت وگوھا در رسانه اين بررسی ھمچنين نشان می

  . برابر کاھش يافته است٢٢ ھفته اول جنگ اوکراين در مقايسه با

 ميليون اشتراک گذاری مجدد مقاالت در مورد جنگ اوکراين وجود داشت ۴.٨بر اساس اين بررسی، در اين ھفته 

   . ميليون بار اين مقاالت به اشتراک گذاشته شده بود١٠٩درحالی که در ھفته اول آغاز اين جنگ بيش از 
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  .ھور اوکراين ھفته پيش اعالم کرده بود که توجه جھانی برای اين کشور حياتی بوده استولوديمير زلنسکی رئيس جم

وی با اين حال ابراز نگرانی کرد که مردم جھان از اخبار اوکراين خسته خواھند شد و به دنبال موضوعات جديد 

 .خواھند بود

  

 کراين شده است به او١٧-  درباره انتقال بالگردھای ميگامريکاروسيه خواستار توضيح 

وزارت امور خارجه روسيه خواستار توضيح از سوی مقامات واشنگتن شده است که چرا واشنگتن تعھدات قراردادی 

 امريکائیً که روسيه قبال برای استفاده آنھا در ارتش افغانستان به طرف ١٧-خود را نقض کرده و بالگردھای ميگ

 . اياالت متحده به اوکراين گنجانده شده استنظامی ھای منتقل کرده بود، در بسته جديد کمک

چنين توافقی به طور قانونی در قرارداد مربوطه و گواھی ":  بيانيه وزارت خارجه روسيه در اين باره آمده است در

کند که بالگردھای مذکور بايد به جمھوری اسالمی افغانستان  ً آمده است و به صورت کامال مشخص بيان میئیکاربر نھا

ھای قانونی، ھمانطور که ديده  با اين حال، اين محدوديت.  منظور استفاده نيروھای مسلح اين کشور تحويل داده شودو به

 ".شده، مانعی برای واشنگتن در تمايل افسارگسيخته آنھا برای پمپاژ تسليحات نظامی به اوکراين نشده است

می مسکو را به وزارت امور خارجه اياالت متحده طبق اين اطالعات، سفارت روسيه در اياالت متحده اعتراض رس

تحويل داده و خواستار توضيح اين موضوع شده که چرا اين بالگردھای روسی بدون اطالع و رضايت صادرکننده به 

 .شوند، البته به وضوح پاسخی از واشنگتن دريافت نشده است اوکراين منتقل می

متحده نمونه آشکاری از سياست استانداردھای دوگانه است، زمانی که در اين بيانيه يادآوری شده که رفتار اياالت 

ناگفته نماند که اين نقض آشکار قوانين بين . کند واشنگتن تنھا به توافقاتی که در لحظه برايش مناسب است عمل می

 .المللی در نھايت به طوالنی شدن درگيری نظامی در اوکراين کمک خواھد کرد

ی و توپخانه دوربرد ھم به مقامات راکتھای  نه سيستممسؤوالواشنگتن به طور غير": ادمه دادهوزارت خارجه روسيه اد

 از اوکراين مبنی بر اينکه استفاده از کمک نظامی "ضمانت"ف تحويل داده است و اين اقدام را با ادعای دريافت ئيک

بيل اقدامات اياالت متحده را که تنھا چشم طرف روسيه اين ق. کند فراتر از مرزھای اين کشور نخواھد رفت، توجيه می

اندازد، را به شدت محکوم کرده و  انداز حل و فصل مسالمت آميز و زودھنگام درگيری در اوکراين را به تعويق می

 ".ف استئيھايش در ک يت عواقب بعدی آن تنھا بر عھده واشنگتن و دست نشاندهمسؤولًمسلما 

  

 نبه عليه روسيه آغاز کرده استاروپا جنگ تجاری و اقتصادی ھمه جا

وزارت خارجه روسيه اعالم کرد که بروکسل آشکارا جنگ تجاری و اقتصادی ھمه جانبه را عليه مسکو آغاز کرده 

 .است

به گزارش خبرگزاری تاس، وزارت خارجه روسيه معتقد است که اتحاديه اروپا به جای مقصر دانستن روسيه برای 

ھای اقتصاد کالن، مالی، تجاری، انرژی و کشاورزی و صنعتی به  دھای خود در سياست، بايد در رويکرئیبحران غذا

 .ضرر موقعيت کشورھای در حال توسعه تجديد نظر کند

اتحاديه اروپا بايد به جای اتھامات بی اساس، با اشتباھات سيستمی خود در ": ای گفت وزارت خارجه روسيه در بيانيه

ھای تجاری  ، تجاری، انرژی و کشاورزی و صنعتی برخورد کند و از انحراف جريانھای کالن اقتصادی، مالی سياست

ھای يکجانبه چشم پوشی کند، چون اين  به ضرر کشورھای در حال توسعه دست بردارد و ھمچنين از رويه تحريم

 ".اقدامات محدودکننده با ھنجارھای حقوق بين الملل در تضاد است
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ل آشکارا يک جنگ تجاری و اقتصادی ھمه جانبه عليه روسيه آغاز کرده و اين واقعيت اين وزارتخانه افزود که بروکس

را ناديده گرفت که اين کشور يکی از کشورھای عمده و پيشرو جھان در تأمين محصوالت اساسی کشاورزی، گندم، 

 .ای است جو، آفتابگردان، کودھای معدنی و محصوالت علوفه

کند  تحريم ھای اتحاديه اروپا، تأمين انرژی در بازارھای جھانی را بی ثبات می": دوزارت خارجه روسيه ھمچنين افزو

بديھی است که اتحاديه اروپا با . و بروکسل بدون توجه به منافع جامعه بين المللی قصد ندارد اين رويه را کنار بگذارد

کند و سعی  ، بخش انرژی را سياسی میھای يکجانبه بر عرضه انرژی روسيه ريزی برای اعمال تحريم اعمال يا برنامه

کنندگان انرژی به عنوان ابزار فشار سياسی استفاده کند و در عين  کنندگان و تامين کند از وابستگی متقابل مصرف می

 ".حال به اقتصاد خود آسيب وارد کند

 مه برای ممنوعيت ٣١ و ٣٠تصميمات نشست شورای اروپا در ": در بيانيه وزارت خارجه روسيه ھمچنين آمده است

کند که اتحاديه اروپا بدون توجه به منافع جھان، آماده  د میئيھای نفتی روسيه به اتحاديه اروپا تأ واردات نفت و فرآورده

 ".نيست اين رويه يک طرفه را کنار بگذارد

بازار اروپا وجود اين وزارتخانه معتقد است که در آينده نزديک ھيچ جايگزين واقعی برای منابع انرژی روسيه در 

 .ھای عرضه از روسيه مشکالت بزرگی را برای اتحاديه اروپا به ھمراه خواھد داشت ندارد و محدوديت

ھفته گذشته اعضای اتحاديه اروپا ششمين بسته تحريمی اين اتحاديه عليه روسيه را تصويب کردند که شامل تحريم 

. که بانکی روسيه از سيستم معامالت بين المللی سوئيفت استبخشی از واردات نفت روسيه و قطع ارتباط بخشی از شب

ھای نفتی پس از ھشت ماه  ھا و تحريم واردات فرآورده  شدن تحريمئیگفته شده ممنوعيت خريد نفت شش ماه پس از اجرا

 . خواھد شدئیاجرا

 

 


