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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
 ٢٠٢٢جون  ٠٩

 ١٠۵  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تا ساعت (

  

شود و  خوانندگان محترم، اخبار و گزارش ھای جنگ ضد فاشيستی روسيه در اوکراين با سرعت تھيه و ترجمه می

 !کنيم انندگان عذرخواھی می آنھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

 

  کيف تمام حقيقت را در مورد وضعيت جبھه نمی گويد: نيويورک تايمز

اشاره می کند که ادعا می کند رھبری کيف تمام اطالعات در مورد  (NYT) تاس به مقاله ای در نيويورک تايمز امروز

ن دليل که می ترسند برخی از داده ھا عليه کيف ًوضعيت نظامی را در اختيار اياالت متحده قرار نمی دھد، عمدتا به اي

  .اين چيزی است که نيويورک تايمز به نقل از مقامات فعلی و سابق اياالت متحده ادعا می کند. ميتواند سوء تعبير شود
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بر اساس گزارش اين روزنامه در روز چھارشنبه، کيف می خواھد تصويری از قوی بودن را حفظ کند و بنابراين آماده 

ھای  شود که اطالعات اياالت متحده در مورد برنامه در نتيجه، گفته می. رائه تمام اطالعات در مورد وضعيت نيستا

  . و اقدامات نظامی اوکراين استستراتيژیعملياتی روسيه در اوکراين بسيار بيشتر از 

 را پيدا کرد که بتواند با اطمينان ًآيا ما واقعا چيزھای زيادی در مورد وضعيت اوکراين می دانيم؟ آيا می توان کسی"

 "بگويد که اوکراين چه تعداد پرسنل نظامی را از دست داده و چه مقدار تجھيزات از دست داده است؟

  .بت سانر، يک مقام ارشد اطالعاتی سابق به نيويورک تايمز گفت

ک را در اختيار اياالت ستراتيژيف ھای مربوط به اھدا ً، مقامات اوکراينی ظاھرا فقط دادهامريکائیبه گفته مقامات 

باور کردنی است يا خير، اکنون گفته می شود که دولت اياالت . ھای جنگی نه دھند، اما در مورد نقشه متحده قرار می

ًمتحده عمدتا بر اساس اظھارات عمومی والديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين و اطالعاتی که واشنگتن از ساير 

  .موزش ارتش اوکراين دريافت می کند، ھدايت می شودکشورھای دخيل در آ

 

  روز گذشته  نظامی اوکراينی در شبانه٧٨٠کشته شدن بيش از : وزارت دفاع روسيه

ھای اوکراينی در  ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه در نشست خبری روزانه، با اشاره به اينکه نيرو

 نفر ٣٠٠: ز نظر نيروی انسانی، تسليحات و تجھيزات نظامی شده اند گفتشبانه روز گذشته متحمل خسارات سنگين ا

 و ئی نفر در حمالت ھوا١۶٠ در جمھوری دونتسک، "سوياتپگورسک"از نظاميان اوکراينی در جريان آزادسازی 

  .ای ارتش روسيه کشته شدند  نفر در حمالت راکتی و توپخانه٣٢٠

 خودروی جنگی زرھی، ١۶ھای مسلح روسيه ھمچنين شش قبضه تانک،  آسای نيرو در حمالت برق: کوناشنکوف گفت

 . منھدم شدئی انداز و بيش از بيست واحد خودروراکت قبضه توپ و خمپاره انداز ميدانی، چندين ٣۶

زن روسی در منطقه خارکيف، يک کارخانه  ھای نقطه راکت: ی ارتش روسيه اشاره کرد و افزودراکتوی به عمليات 

  .ھای زرھی بود، ھدف قرار دادند ھا و خودرو مرکز تعمير تانکزرھی را که 

 محل تجمع نيروی انسانی و تجھيزات ١٣سخنگوی وزارت دفاع روسيه به ھدف قرار گرفتن دو پست فرماندھی، 

:  در منطقه خارکيف اشاره کرد و گفت"اورگان" چندگانه راکت پرتاب دستگاهھای مسلح اوکراين، و يک  نظامی نيرو

 در جمھوری لوھانسک، چھار انبار سالح و "زوانوفکا" و "جمھوری دونتسک"، "مالينوفکای خارکيف"مناطق در 

  .مھمات و يک مرکز ذخيره سوخت برای تجھيزات نظامی منھدم شدند

نيروی ھوافضا در چند : ھای ھوافضای ارتش روسيه اشاره و تاکيد کرد ايگور کوناشنکوف به اجرای عمليات نيرو

ھای مسلح اوکراين   منطقه تجمع نيروی انسانی و تجھيزات نظامی نيرو۶٣مليات تاکتيکی در شبانه روز گذشته، رشته ع

  .را ھدف قرار دادند

ھای مسلح   مکانيزه نيرو١۴ تيپ کنترول، مرکز ئیدر نتيجه اين حمالت ھوا: سخنگوی وزارت دفاع روسيه گفت

 خودرو برای ١٣انه گراد، يک توپخانه، يک ايستگاه جنگ الکترونيک و انداز چندگ  دستگاه تانک، دو راکت٨اوکراين، 

  .مقاصد مختلف نابود شدند

 اوکراين را در نزديکی ئی نيروی ھوا٢٩- روسيه نيز دو فروند ھواپيمای ميگئیھای پدافند ھوا دستگاه: وی افزود

باليا "را در نزديکی روستای  ٨-Mi  و ھمچنين يک فروند بالگرد"ميکواليف" در منطقه "اسنگيروکا"روستای 

  . در منطقه ميکواليف سرنگون کردند"کريستينا
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ھای دونتسک، روبتسی، لوزووئو،   فروند پھپاد اوکراينی در شھرک١١عالوه بر اين، : کوناشنکوف افزود

ف رادکوفسکی جمھوری دونتسک، ايزيوم، درکيوکاف و منطقه خاکريوکاي- يار، پسکیئیکراسنورچنسکوئه، کوروو

  .سرنگون شدند

ی پرتاب راکت دستگاه و پنج راکت "يو-توچکا" عملياتی نوع راکتسه فروند : سخنگوی وزارت دفاع روسيه گفت

 را در منطقه چرنوبايوکا در منطقه خرسون رھگيری و پيش از اصالت به اھداف، در ھوا منھدم "اسمرچ"چندگانه 

 .شدند

ھای ارتش روسيه اشاره  ای، ھمزمان با ديگر يگان ای راکتی و توپخانهھ سخنگوی وزارت دفاع روسيه به عمليات نيرو

 موقعيت ١٧٢ پست فرماندھی، ۶٨ای ارتش روسيه در شبانه روز گذشته موجب انھدام  حمالت توپخانه: کرد و گفت

وکراين ھای مسلح ا  محل تجمع نيروی انسانی و تجھيزات نظامی نيرو٢۶١ھای مسلح اوکراين و  شليک توپخانه نيرو

  .شد

از ابتدای عمليات ويژه : وزارت دفاع روسيه ھمچنين با بروزرسانی نتايج عمليات ويژه نظامی اين کشور اعالم کرد

 دستگاه ٣۴۵٩، ئیی ضدھواراکت دستگاه ٣٣۵ پھباد، ١١۵٠ فروند بالگرد، ١٣٠ فروند جنگنده، ١٩٢نظامی تاکنون، 

 توپخانه و ھمچنين ١٨٢٢ راکت انداز و ١٨٢٢انداز چندگانه،  راکت ۴٨٩ھای زرھی رزمی،  تانک و ساير خودرو

  . دستگاه خودروی ويژه نظامی اوکراينی منھدم شده است٣۴٨٨

 

  شورای شھر ويلنيوس تصميم به برچيدن بزرگترين بنای يادبود سربازان شوروی در ليتوانی گرفت

 ۴٣از . ازان شوروی در ليتوانی را برچيده کندشورای شھر ويلنيوس تصميم گرفته است که بزرگترين بنای يادبود سرب

يک رای ممتنع نيز . عضو شورا، تنھا سه نفر به برچيدن گروه مجسمه سازی در گورستان آنتاکلنيس رای منفی دادند

ھيوال نظامی که با "در جلسه شورا، شھردار پايتخت ليتوانی، رميگيوس شيماشيوس، اين بنای تاريخی را . وجود داشت

  :در ھمان زمان، اين سياستمدار اطمينان داد.  ناميد"ا مطابقت نداردمقبره ھ

  ". به نمايش گذاشته شوندئیًھا خواھد بود تا بعدا در جا اين يک تخريب نيست، بلکه يک برچيدن منظم مجسمه"

 بيشتر گروه سرنوشت. به گفته شيماشيوس، بنای يادبود سربازان ارتش سرخ بايد تا پايان تابستان امسال برچيده شود

با اين حال، بديھی است که ديگر متعلق به فضای عمومی پايتخت . مجسمه سازی ھنوز بايد مورد بحث قرار گيرد

  .ليتوانی نيست

 جان باختند در نزديکی ١٩۴۴ سرباز جبھه سوم بالروس که در آزادسازی ويلنيوس در تابستان ٣٠٠٠بقايای بيش از 

 مبارز ٨٠٠٠٠در مجموع، بيش از .  شد، قرار داردئی رونما١٩۵١کلنيس در سال بنای يادبودی که در گورستان آنتا

بارھا و بارھا اقدامات خرابکارانه عليه . ضد فاشيست اتحاد جماھير شوروی در کشور اتحاديه اروپا بالتيک دفن شده اند

  .مکان ھای تدفين شوروی در کشور انجام می شود

 

  را اعالم کردوزارت دفاع روسيه آزادسازی دونباس 

 درصد از منطقه مورد مناقشه جمھوری خلق لوھانسک آزاد ٩٧وزارت دفاع روسيه دوشنبه و سه شنبه اعالم کرد که 

  .شده است و آزادسازی سوياتوگورسک در جمھوری خلق دونتسک به زودی تکميل خواھد شد
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قابل توجھی از جمھوری خلق در جريان حمله نظامی، بخش ": سرگئی شويگو، وزير دفاع روسيه اظھار داشت

دونتسک و جمھوری خلق لوگانسک در امتداد ساحل چپ سورسکی دونتس، از جمله شھرھای کراسنی ليمان و 

  ."شھرک ھا.  شھر ديگر آزاد شد١۵اسوياتوگورسک و 

 ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه در يک جلسه توجيھی توضيح داد که آزادسازی اسوياتوگورسک در

امروز تشکيالت ناسيوناليست اوکراينی پلی را بر "به گفته وی، . جمھوری خلق دونتسک به زودی تکميل خواھد شد

به گفته کوناشنکوف، ".منفجر کردند تا از خروج نيروھای اوکراينی جلوگيری کنند Seversky Donets روی رودخانه

امی خود را ھمراه با سالح ھای خود پشت سر تجھيزات نظ" (UAF) برخی از واحدھای نيروھای مسلح اوکراين

  ."گذاشتند

 

  مسکو از تلفات زياد ارتش اوکراين خبر داد

سخنگوی . بر اساس اطالعات روسيه، نيروھای مسلح اوکراين در نبردھای منطقه دونباس متحمل تلفات زيادی شده اند

در طی سه روز تنھا در درگيری ھا در  جنگجو را ٣٠٠وزارت دفاع، ايگور کوناشنکوف گفت که اوکراين بيش از 

..  تسليحاتی نيز منھدم شددستگاه ٣٦ خودروی جنگی و ١٥ھمچنين . اطراف شھر سوياتوھيرسک از دست داده است

در منطقه اطراف . سپھبد روسی ھمچنين از حمالت راکتی روسيه به يک کارخانه تانک در خارکف گزارش می دھد

 ھای ھوا به زمين شليک راکت با راکتو تمرکز نيروھا و ھمچنين مواضع پرتاب کالن شھر، چندين پست فرماندھی 

  . ساعت از دست داد٢٤ سرباز را ظرف ٤٨٠به طور کلی، اوکراين بيش از . شد

 

  ممکن است مجبور شويم از سيورودونتسک عقب نشينی کنيم: فرماندار اوکراينی

. راين ممکن است مجبور به عقب نشينی از سيورودونتسک شوندبه گفته فرماندار منطقه لوھانسک، نيروھای مسلح اوک

اين امکان وجود دارد که ما "".ھر ساعت بمباران می شود" می گويد که شھر ١+١سرھيج گجداج در برنامه تلويزيونی 

 Lysychansk و شھر ھمسايه Sieverodonetsk تصرف.  به مواضع استحکامات بھتر"مجبور به عقب نشينی شويم

بنابراين مسکو گامی . سيه اجازه می دھد تا به سمت شھر اصلی کراماتورسک در منطقه دونتسک پيشروی کندبه رو

  .ن کننده به ھدف خود برای فتح کامل دونباس نزديکتر خواھد شدئيتع

 

  محاکمه مزدوران خارجی در دونباس

زی که در اوکراين ميجنگند را جمھوری ھای خلق دونباس اعالم کردند محاکمه سه خارجی از صفوف مزدوران نا

 و ئیبه گزارش خبرگزاری دولتی روسيه، ريا نووستی، دادگاه عالی جمھوری خلق دونتسک، دو بريتانيا. آغاز کرده اند

پيش از اين نيز دادستانی اعالم کرده بود که ممکن است برای متھم . يک مراکشی را به فعاليت ھای مزدور متھم کرد

  .ودمجازات اعدام صادر ش

 

   جسد سرباز کشته شده در ماريوپل را دريافت کرد٢١٠: وزارت دفاع اوکراين

بيشتر آنھا .  جسد از سربازان اوکراينی را به کيف تحويل داده است٢١٠به گفته وزارت دفاع اوکراين، روسيه تاکنون 

اين آژانس در . ان دفن خواھند شدھمه آنھا مانند قھرمان. سربازانی ھستند که در کارخانه ذوب آھن آزوف استال ماندند

  .تلگرام اعالم کرد، تالش ھا برای بازگرداندن اجساد ھمه قربانيان ادامه خواھد داشت
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 اسير جنگی اوکراينی از ١٠٠٠در ھمين حال، خبرگزاری روسی تاس به نقل از منابع امنيتی گزارش داد که بيش از 

سازمان ھای .  مزدور خارجی باشد١٠٠ در ميان آنھا می تواند بيش از .کارخانه فوالد ماريوپل به روسيه منتقل شده اند

  .مجری قانون روسيه در حال حاضر با آنھا برخورد می کنند

 

  جمھوری اوکراين به ناتوانی نظامی کشورش اعتراف رئيس

 "ل تايمزفايننشا" که توسط روزنامه ئیجمھوری اوکراين شب گذشته در کنفرانس ويدئو والديمير زلنسکی، رئيس

 ئیتر است و توانا نئيانگليس ترتيب داده شده بود، اعتراف کرد که کشورش از لحاظ فناوری و توان نظامی از روسيه پا

توانيم به روسيه حمله کنيم،  تر ھستيم، بنابراين نمی نئيما از نظر فناوری نظامی در سطحی پا": وی گفت. حمله را ندارد

  ".ھيم داشت و مردم اوکراين اولويت من ھستنددر اين صورت ما ضرر بيشتری خوا

. زلنسکی ھمچنين اين خبر را عالی خواند که بوريس جانسون، نخست وزير بريتانيا توانست در سمت خود باقی بماند

بوريس جانسون دوست واقعی اوکراين است و من . بسيار خوشحالم که متحد بسيار مھمی را از دست نداديم": وی گفت

  ".دانم نگليس را متحد اوکراين میاو و دولت ا

ھای غرب   با روزنامه انگليسی فايننشال تايمز ھمچنين ابراز تأسف کرد که تحريمصحبتجمھوری اوکراين در   رئيس

ری در عملکرد مسکو نداشته است، زلنسکی از شرکای ئيتأثيری بر مواضع روسيه در قبال اوکراين نداشته و تغ

وی ھمچنين يادآور شد که برخی کشورھا از يک سو از اوکراين حمايت . خاطر اين موضوع انتقاد کرد خارجی خود به

توان انجام داد تا  کاری می ھای ضدروسی چه کنند و از سوی ديگر در حال بررسی ھستند که برای کاھش تحريم می

  .قتصاد آنھا متضرر نشودتجارت و ا

 

  تحصيل به زبان روسی در لتونی بطور کامل ممنوع شد

بر اساس بيانيه کابينه . کابينه وزرای دولت لتونی اصالحاتی را در قانون آموزش و پرورش اين کشور تصويب کرد

نی انجام خواھد شد و ھای مدارس در تمامی سطوح در اين کشور از اين به بعد فقط به زبان لتو وزيران، کليه آموزش

  .استفاده از زبان روسی ديگر ممنوع شده است

اين گزارش يادآور شده که انتقال کامل به آموزش به زبان لتونی و حذف زبان روسی، طی سه سال آينده انجام خواھد 

  .شد

 

 کند ھای دوربرد به اوکراين اتخاذ می راکتارسال  در واکنش به جويانه روسيه تدابيری تالفی

 امريکائیھای دوربرد  راکتجويانه مسکو در قبال تحويل احتمالی  فير روسيه در اياالت متحده نسبت به اقدامات تالفیس

ھای دوربرد به اوکراين تحويل  راکتھا تصميم بگيرند  امريکائیاگر ": آناتولی آنتونوف گفت. به اوکراين ھشدار داد

 برای محافظت از خاک ما در برابر حمله احتمالی را انجام خواھد دھند، ترديدی ندارم که طرف روسی اقدامات کافی

 ."داد

وفصل مناقشه در اوکراين نيست، بلکه تنھا تمايل خود را برای تشديد بيشتر  دنبال حل گفته اين ديپلمات، اياالت متحده به به

 برای مردم ئیھا نين سالحوی يادآور شد که چ. دھد  نشان می"فئي کمسؤولدولت غير"مشکالت با ارسال سالح به 

  .ھمراه خواھد داشت و ھمچنين به ادامه درگيری کمک خواھد کرد عادی اوکراين و روسيه مرگ به
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   به اوکراين تعھدات خود را نقض کرده است١٧ ـ  با ارسال بالگردھای ميگامريکا

، يادآور شده است که اياالت متحده با ای که صبح امروز، چھارشنبه، منتشر شد سفارت روسيه در اياالت متحده در بيانيه

ًف، که قبال برای استفاده از آن در ارتش افغانستان خريداری شده بود، ئي ساخت روسيه به ک١٧ ـ تحويل بالگردھای ميگ

  .عھده گرفته بودند، نقض کرده است آشکارا تعھدات خود را که پيش از اين مقامات واشنگتن به

 به اين واقعيت توجه کرديم که بسته بعدی کمک نظامی اياالت متحده به اوکراين شامل چھار ما": در اين بيانيه آمده است

  . ً ساخت روسيه است که قبال توسط واشنگتن برای دولت افغانستان خريداری شده بود١٧ ـ فروند بالگرد ميگ

 ". در اين زمينه استامريکائیاين اقدام نقض آشکار تعھدات طرف 

  

 بودن مذاکرات روسيه و اياالت متحده نيئسابقه پا سطح بی

 در سطح امريکاوگوھای بين روسيه و  آناتولی آنتونوف سفير روسيه در اياالت متحده شب گذشته اعالم کرد که گفت

ابتکارعمل  در ماه فوريه و بعد از آغاز عمليات نظامی ويژه دونباس، به": اين ديپلمات ادامه داد. ن استئيای پا سابقه بی

به ما گفته شد که . ناميم، برای مدت نامعلومی متوقف شد طور که ما آن را می ی، آنستراتيژيوگوھای  گتن، گفتواشن

 ". تسليحات ديگر در اولويت دولت اياالت متحده نيستکنترولمسئله 

گفته  در عين حال، به.  خالصه شده است"مشکالت فنی"سفير يادآور شد که در زمان حاضر تعامل دو کشور به بحث 

 .رغم شرايط ذکرشده، با يکديگر در تماس ھستند ، علیامريکااين ديپلمات، وزرای دفاع روسيه و 

 است، از جمله در مورد مسائل مربوط به کاھش تسليحات، امريکائیی سازنده با طرف صحبتگفته وی، روسيه آماده  به

  .ابل را نداردھا بدون ابتکارعمل متق البته از سوی ديگر، مسکو قصد تحميل تماس

 

   از سفير روسيه خواست اقدامات پوتين را محکوم کندامريکا

ای دريافت کرده است که در آن به وی  تازگی نامه آناتولی آنتونوف، سفير روسيه در اياالت متحده اعالم کرد که به

  .جمھوری روسيه ارائه شده است پيشنھادی برای محکوم کردن سياست والديمير پوتين، رئيس

ای از طرف اياالت  ًاخيرا از طريق پست نامه": تونوف شب گذشته در مصاحبه با شبکه اول تلويزيون روسيه گفتآن

پوشی و اقدامات رئيس جمھور والديمير پوتين را  متحده دريافت کردم که در آن از من خواسته شد از ميھن خود چشم

شده است با دفتر وندی شرمن، معاون اول وزير امور خارجه اگر با اين مسئله موافق باشم، به من پيشنھاد . محکوم کنم

  ".تماس بگيرم

او . ای به وزارت امور خارجه ارسال کرده و خواستار توضيح در اين زمينه شده است آنتونوف يادآور شد که وی نامه

ب ارزيابی کرد، عالوه ھای روسيه به چنين اقداماتی را رفتاری بسيار نامناس ھمچنين وادار کردن شھروندان و ديپلمات

ھای خود را در  تيلفونبر اين، سفير روسيه افزود که در خارج از ساختمان سفارت در واشنگتن، افراد خاصی شماره 

  . تماس بگيرند"آی بی اف"کنند با  دھند و به آنھا پيشنھاد می اختيار اتباع روسی قرار می

 

  دھد  را نشان میامريکايتی مسؤول یتحويل توپخانه دوربرد به اوکراين، ب: سفارت روسيه

ای که امروز، چھارشنبه منتشر شد، تاکيد کرده که واشنگتن با  سفارت فدراسيون روسيه در اياالت متحده در بيانيه

ھای توپخانه دوربرد به اوکراين، با وجود خطر تشديد وخامت اوضاع در اين کشور، رويکرد  ارسال سيستم

  .ده استنه خود را نشان دامسؤوالغير
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ھا برای حمله به خاک فدراسيون روسيه  اگر نيروھای مسلح اوکراين از اين سيستم": در اين بيانيه يادآوری شده است

. تواند با عواقب غير قابل پيش بينی ھمراه باشد استفاده کنند، خطر اصلی، تشديد درگيری است و اين روند اوضاع می

 ئیھای مدرن با دقت باال ممکن است به دست نيروھا  را ناديده گرفته که سالحعالوه بر اين، واشنگتن اين تھديد آشکار

  ".ھای ملی گرای افراطی نه تنھا در خاک اوکراين، بلکه فراتر از مرزھای اين کشور بيفتد ھا و گروه تندرو، تروريست

گيری  ف گواه بر کنارهئيکتحويل گسترده تسليحات، تجھيزات نظامی و مھمات به مقامات ": سفارت روسيه تاکيد کرد

ھا ھنگام انتقال تجھيزات نظامی به مناطق درگيری  داری است که توسط آن المللی خويشتن اياالت متحده از اصل بين

ھای   در مکانيسممسؤولای اعتبار واشنگتن به عنوان يک شرکت کننده  چنين استانداردھای دوگانه. شود ترويج می

   ".ضعيف کرده است صادرات چندجانبه را تکنترول

 

  !مصمم به ديدار با پوتين ھستم، اما ميخواھيم عضو ناتو ھم باشيم: زلنسکی

ولوديمير زلنسکی رئيس جمھور اوکراين آمادگی خود را برای ديدار با والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه تکرار کرد 

  .و گفت، مصمم به اين ديدار ھستم

در صورتی که آماده گفت وگوی جدی برای پايان :  گفت"فايننشال تايمز" با به خبرگزاری تاس، زلنسکی در مصاحبه

  .دادن به اين جنگ باشيم، آماده مذاکره مستقيم با والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه ھستم

زمانی برای گفت وگو با مسکو در مورد مسائلی که به خاتمه جنگ ربطی ندارد از جمله احتمال پيوستن : او گفت

  .ين به ناتو وجود ندارداوکرا

ھای خارجی در خاک ما وجود  اگر ما عضو ناتو نباشيم، پايگاه: رئيس جمھور اوکراين خطاب به کشورھای غربی گفت

  .کنيم خواھيد ما را در ناتو بپذيريد، ما را دعوت کنيد، اما در حال حاضر در مورد آن بحث نمی اگر می. نخواھند داشت

  .ای نداشت  اوکراين از ماه مارس متوقف شده است و مذاکرات پيشين ميان دو کشور نتيجهمذاکرات صلح ميان مسکو و

  .زلنسکی پيش از اين در مجمع جھانی اقتصاد در داووس نيز خواستار مذاکره مستقيم با پوتين شده بود

ازگرداندن ھمه وی خطاب به حاضران در مجمع جھانی اقتصاد در شھر داووس سوئيس ھمچنين گفت که اوکراين تا ب

  .اراضی خود به جنگ ادامه خواھد داد

  

 و اروپا مبنی بر ارتباط امريکای با ادعاھای مطرح شده از سوی تيلفونوگوی  رئيس جمھور روسيه در اين گفت

  . در سراسر جھان مخالفت کردئیعمليات نظامی روسيه در اوکراين با باال رفتن قيمت مواد غذا

ھای ضد روسی و ساير اشتباھات غرب  شود تحريم ھای غربی گفته می که در رسانهبر خالف آن چيزی : وی گفت

  .موجب قحطی و گرسنگی در سراسر جھان شده است

 برای صادرات بدون مانع غالت، از جمله صادرات ئیھا روسيه آماده کمک به يافتن گزينه: کرملين خاطرنشان کرد

  . سياه استبحيرۀغالت اوکراينی از بنادر 

 

  اوکراين از تاسيسات غالت برای اھداف نظامی استفاده می کند: يهروس

  .وزارت دفاع روسيه نيروھای اوکراين را به استفاده از انبارھا و تاسيسات غالت برای اھداف نظامی متھم کرد

ای اھداف به گزارش روسيا اليوم، وزارت دفاع روسيه اعالم کرد که نيروھای اوکراين از انبارھا و تأسيسات غالت بر

  .کنند نظامی استفاده می
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 اندازھا در انبارھای راکتبر اساس اين گزارش، وزارت دفاع روسيه افزود که نيروھای اوکراينی با استقرار توپ و 

  .دھند غالت در خارکيف به سمت مرزھای روسيه بمباران انجام می

 امريکائیھای  ای غالت در خارکيف توپنيروھای اوکراين در سيلوھ: رئيس مرکز نظارت وزارت دفاع روسيه گفت

  .مستقر کرده و به سمت مناطق مرزی روسيه شليک انجام دادند M٧٧٧ ھويتزر

ھای تندروی اوکراينی در روستای نوودونيتسکوی در دونتسک با مستقر کردن توپ و  وی ھمچنين افزود که گروه

  .ک شليک کردند اندازھا در انبارھای غالت به شکل گسترده به مناطق نزديراکت

اين مقام نظامی روس ھدف از اين اقدام را تحريک کردن نيروھای روس برای تيراندازی و بمباران اين اھداف طبق 

ھای اوکراينی و غربی اعالم کرد تا به اين ترتيب  ای گسترده از سوی رسانه ن شده و پوشش رسانهئيسناريوی از پيش تع

  . اوکراين متھم کنندئیرنظامی و تھديد امنيت غذاھای غي روسيه را به حمله به زيرساخت

تواند   سخنگوی سازمان ملل متحد ھم اعالم کرد که برنامه جھانی غذا نمی"استفان دوجاريک"اين در حالی است که 

  .د کندئيادعاھا درباره سرقت غالت اوکراين توسط روسيه را تأ

 کرديم اما صحبترديم و با ھمکاران در برنامه جھانی غذا ای اخير را مشاھده ک ھای رسانه ما گزارش: دوجاريک گفت

  .د اين ادعاھا ندارندئيآنھا ابزاری برای تأ

ھای موثقی مبنی بر سرقت  الزم به ذکر است که وزير امور خارجه اياالت متحده پيش از اين مدعی شده بود که گزارش

  .ت اوکراين کسب سود استگندم اوکراين توسط روسيه وجود دارد که ھدف آنھا از فروش غال

 

  ل استئيی گنبد آھنين از اسراراکت دستگاهاوکراين به دنبال خريد 

ھای ضد تانک از  راکتی گنبد آھنين و ھمچنين راکت دستگاهف خواھان خريد ئيسفير اوکراين در تالويو اعالم کرد که ک

  .رژيم اسرائيل است

ی گنبد آھنين را از راکت دستگاهخواھد  آويو گفت که اوکراين می شنبه در يک کنفرانس خبری در تل يوگن کورنيچوک سه

  . نيز با چنين فروشی مخالفت نخواھد کردامريکااسرائيل خريداری کند و 

 به "اسپايک"ھای ضد تانک  راکت برای تحويل المان از امريکاکورنيچوک افزود، ھفته گذشته اسرائيل درخواست 

  .نيروھای اوکراينی را رد کرده است

اسرائيل ماه گذشته . ف ارائه کرده استئيھای محدودی به ک ھای اوکراين، رژيم اسرائيل تاکنون کمک با وجود درخواست

  . تن کمک امدادی به اوکراين ارائه داد١٠٠ جليقه ضد گلوله و ھمچنين ۵٠٠ ھزار کاله ايمنی و ٢

ھا در اوکراين  يل را متھم به حمايت از نئونازیماريا زاخارووا سخنگوی وزارت امورخارجه روسيه ماه گذشته اسرائ

  .کرد

زاخارووا با انتقاد از اظھارات يائيرالپيد وزير امورخارجه اسرائيل، گفت که اظھارات مغاير با تاريخ وی مورد توجه 

ھای  نازیآويو در حمايت از رژيم نئو ای رويکرد دولت کنونی تل مسکو قرار گرفته است، اظھاراتی که به طور گسترده

  .کند کيف را بيان می

ھا اعالم کردند که رژيم صھيونيستی با ارسال  انتقاد زاخارووا از اظھارات الپيد پس از آن مطرح شد که خبرگزاری

ف در حال ئيھای نظامی به ک ھای نظامی به اوکراين موافقت کرده و مقامات اين رژيم در مورد افزايش کمک کمک

  .رايزنی و گفت وگو ھستند
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ھای دفاعی پيشرفته مانند سيستم ضد  به گفته يک مقام ديپلماتيک، رژيم اسرائيل ارسال تسليحات تھاجمی يا فناوری

ی گنبد آھنين را در برنامه ندارد، ليکن تالش خواھد کرد تجھيزاتی را بيابد که بتوان بدون ايجاد بحران با مسکو، راکت

 .اھدا کند

 

  


