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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 ١٠

  

 ١٠٧  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تا ساعت (

  

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

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

  

  دنيروھای روسيه پايگاه ھوايی اوکراين را در دنپر منھدم کردن

ی ھوايی با دقت باال نابود راکتنيروی ھوايی روسيه فناوری ھوانوردی اوکراينی را در فرودگاه نظامی دنيپر با حمالت 

خبرنگاران ژنرال ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه روز جمعه در يک کنفرانس مطبوعاتی به . کرد

عالوه بر اين، به گفته وی، تاسيسات توليد يک کارخانه تعمير تسليحات و تجھيزات نظامی اوکراينی در نزديکی . گفت

  .خارکف تخريب شده است
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 منطقه استقرار پرسنل و تجھيزات ٢٧کوناشنکوف گفت که حمالت راکتی ھمچنين به دو پست فرماندھی اوکراين، 

.  پرتابگر در مناطق سولدار و پاراسکويفکا در دونتسک اصابت کردراکتخانه، از جمله دو نظامی و پنج موقعيت توپ

  تعالوه بر اين، پنج انبار تسليحات نيز در منطقه باخمو قرار داش

 

  د در سايت آزوف استيل کشف شالمانکاسه ھای ساخت : ريانووستی

 در شھر ماريوپول در محل المانی ضد گلوله ساخت ھا ھايی از جليقه به گزارش خبرگزاری روسی ريانووستی، بخش

  .اشتال پيدا شد- کارخانه فوالد آزوف

 که برای محافظت در برابر ترکش ھا ساخته شده بود، در بخشی المانبر اساس اين گزارش، يک محافظ باالتنه ساخت 

نگ آزوف، تی شرت ھا، کاله ھای عالئم ھ. از کارخانه فوالد که ملی گرايان اوکراينی در آن مستقر بودند، کشف شد

  .پشمی با عالمت ھای واحد آزوف و ساير تجھيزات نيز در آنجا يافت شد

 

  دشو مرز بين خرسون و کريمه به زودی برداشته می

اوکراين از برداشته شدن مرز ميان اين منطقه و کريمه در آينده نزديک  "خرسون"يک مقام حامی روسيه در منطقه 

  .خبر داده است

ه گزارش ايرنا، الجزيره به نقل از معاون اداره حامی روسيه در منطقه خرسون اوکراين روز جمعه گفت که مرز بين ب

  .خرسون و کريمه در آينده نزديک حذف خواھد شد

شود که روز گذشته، وزارت دفاع اوکراين ادعا کرده بود برخی از مناطق خرسون پس از  اين خبر در حالی اعالم می

  . بازپس گرفته شده استضد حمله

وزارت دفاع روسيه ديروز ادعاھای اوکراين مبنی بر باز پس گيری بعضی از مناطق خرسون را تکذيب کرد و گفت 

اوکراين ھر چند روز يکبار برای باز پس گيری بعضی مناطق تالش ميکند و پس از تحمل تلفات زيادی عقب نشينی 

  .توانسته است بازپس بگيردميکند و حتی يک سانتيمتر از خرسون را ن

نظامی خرسون - ای مدنی معاون رئيس دولت منطقه "کريل استرموسوف"پيشتر، خبرگزاری رسمی روسيه به نقل از 

خواھد تا يک پايگاه نظامی در اين  گفته بود اين دولت که توسط روسيه منصوب شده است به طور رسمی از مسکو می

  .منطقه ايجاد کند

  .يگاه را ضروری و ضامن امنيت برای منطقه و ساکنانش خوانده بوداو ايجاد اين پا

. روسيه در عمليات ويژه به اوکراين منطقه خرسون را که در مجاورت شبه جزيره کريمه قرار دارد، تصرف کرد

  .ميالدی کنترل کريمه را در دست دارد٢٠١۴مسکو از زمان درگيری قبلی بين دو کشور در سال 

 

  د نظامی برابر روسيه در خطوط مقدم خبر دااوکراين از شکست

جنگ در حال  :ای گفت معاون رئيس اطالعات نظامی اوکراين با اذعان به ضعف ارتش اوکراين در يگان توپخانه

  .ھای غربی متکی است   يف برای دور نگه داشتن نيروھای روسيه تنھا به سالح ای است و کی حاضر توپخانه

يف در حال شکست در  معاون رئيس اطالعات نظامی اوکراين گفت که کی " اسکيبيتسکیواديم"به گزارش گاردين، 

  .ھای غرب متکی است ًمقابل روسيه در خطوط مقدم است و اکنون برای دور نگه داشتن روسيه تقريبا تنھا به سالح



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

کند و ما از نظر  ا تعيين میخطوط مقدم اکنون جايی است که آينده ر. ای است اين جنگ اکنون توپخانه: وی اظھار داشت

  .ای در حال شکست ھستيم توپخانه

. دھد بستگی دارد اکنون ھمه چيز به آنچه غرب به ما می: وی با اذعان به ضعف يگان توپخانه ای اوکراين، افزود

  .اند  درصد از آنچه را که دارند به ما داده١٠شرکای غربی ما حدود 

او در مورد مھماتی که از توپخانه . کند  گلوله توپ استفاده می۶٠٠٠ تا ۵٠٠٠نه از به گفته اسکيبيتسکی، اوکراين روزا

ھای استاندارد ناتو با  ايم و اکنون از گلوله ًما تقريبا تمام مھمات توپخانه خود را مصرف کرده: شود، گفت شليک می

تر است، اما با رو به اتمام گذاشتن،  بر پايينھای با کالي اروپا ھمچنين در حال تحويل گلوله. کنيم  استفاده می١۵۵کاليبر 

  .شود ميزان تحويل آن کمتر می

 سرباز اوکراينی جان خود را ١٠٠ تا ۶٠جمھور اوکراين ھفته گذشته گفت که روزانه بين  رئيس "ولوديمير زلنسکی"

مخفی نگه داشته اما به اوکراين تعداد کل تلفات نظامی خود را . شوند  نفر ديگر مجروح می۵٠٠دھند و  از دست می

نوشته گاردين، نظاميانی اوکراينی که از خطوط مقدم با اين روزنامه انگليسی صحبت کردند تصوير مشابھی را ارائه 

  .دادند

 

 یاستفاده از غير نظاميان به عنوان سپر انسان

تجھيزات گازی در منطقه ھای سنگين را در يک کارخانه  گرايان اوکراينی سالح وزارت دفاع روسيه فاش کرد که ملی

 .اند ھا بازداشت کرده دروژکوکا، در جمھوری خلق دونتسک مستقر کرده و ساکنان را در زيرزمين

در دروژکوکا، جمھوری خلق دونتسک، در قلمرو کارخانه تجھيزات گاز، شبه نظاميان ": رئيس سازمان ملل گفت

ح ھای سنگين را مستقر کردند و ساکنان محلی را به بھانه گردان ھای ملی مواضع تيراندازی خود را مستقر کردند، سال

ميخائيل مزينتسف، مرکز نظارت . اينکه ميخواھند از امنيت آنھا اطمينان داشته باشند در زيرزمين ھا بازداشت کردند

 .دفاع ملی روسيه روز پنجشنبه اعالم کرد

ز ساکنان شھر سورودونتسک را در سازه ھای ميزينتسف اظھار داشت که ستيزه جويان ارتش اوکراين صدھا نفر ا

يی در اين کارخانه را به زور بازداشت کردند و کيمياو ھمچنين ظروف انفجاری مواد  "آزوت"زيرزمينی کارخانه 

 .قصد داشتند پس از عقب نشينی آنھا را منفجر کنند

وديوکا به دام انداختند و روسيه را به سنگ آ گرايان اوکراينی ظروف مواد سمی را در کارخانه زغال وی افزود که ملی

 .يی متھم کردندکيمياھای  استفاده از سالح

 هوزارت دفاع روسي: منبع

  

رئيس جمھور سنگال و رئيس اتحاديه آفريقا، مکی سال، روز پنجشنبه از اوکراين خواست آب ھای بندر اودسا را 

  .ندبرای تسھيل صادرات غالت مورد نياز بازارھای جھانی پاکسازی ک

سيا گفت که اگر صادرات گندم از اوکراين از سر گرفته  "راديو آزاد"و  "٢٤فرانس "سال به رسانه ھای فرانسوی 

 ".در وضعيت بسيار خطرناک قحطی قرار می گيرد که می تواند قاره را بی ثبات کند"نشود، آفريقا 

ه تأثير درگيری در اوکراين را تشديد کرده و قيمت غالت در فقيرترين کشورھای آفريقايی جھان افزايش يافته است ک

 .ترس از ناآرامی اجتماعی را افزايش داده است

   . درصد از عرضه گندم جھان را به عھده دارند٣٠روسيه و اوکراين 
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مسکو از اوکراين خواست تا مين ھا را از آب ھای بندر اودسا که تحت کنترل اوکراين است حذف کند تا اجازه حذف 

  .غالت ممنوعه را بدھد، اما کيف نپذيرفت

سال گفت که والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه، که ھفته گذشته در مسکو با او ديدار کرد، به او اطمينان داد که 

  .سی به بندر اودسا حمله نخواھند کردنيروھای رو

کار شود تا بتوانيم صادرات گندم ) …(اکنون بايد برای پايان دادن به مين زدايی با مشارکت سازمان ملل : وی افزود

  .اوکراين را آغاز کنيم

 .سال روز جمعه در فرانسه با امانوئل مکرون رئيس جمھور فرانسه ديدار می کند

ويژه حذف محروميت اين کشور از  ھای اتحاديه اروپا عليه روسيه، به  خواسته شود تا به رفع تحريمرود از او انتظار می

 .سيستم بانکی جھانی سوئيفت کمک کند

توانند مانند گذشته  ھای اروپايی مرتبط ھستند، نمی ًھای ما عمدتا با بانک با توجه به اينکه بانک": گفت CAF رئيس

 ." صورت بگيردبرای محصوالت روسيه تراکنش

 AP :منبع

  

 !دشمن ما ھمين جاس، دروغ ميگن روسياس

بايرون دونالدز، نماينده جمھوريخواه کنگره گفت که افزايش شديد تورم در اياالت متحده تقصير والديمير پوتين، رئيس 

 .جمھور روسيه نيست، بلکه به دليل سياست ھای جو بايدن، رئيس جمھور اياالت متحده است

ھا مدعی شده است که قيمت باالی محصوالت و مواد غذايی در اياالت متحده به دليل اقدامات پوتين است و بايدن بار

 .تورم بی سابقه در اين کشور در پس زمينه بحران اوکراين به وجود آمده است

 درصد ٧٨  برای سوخت ھزينه می کنند کهدالريی ھا امسال پنج ھزار امريکا: دونالدز در حساب توييتر خود نوشت

 .بيشتر از سال گذشته است و توضيح داد که افزايش قيمت ھا تقصير بايدن است نه پوتين

 درصد ٨.٥نرخ تورم به . اياالت متحده چندين ھفته است که شاھد افزايش شديد قيمت انرژی و مواد غذايی بوده است

الت اقتصادی به نتايج ملموسی منجر  برای حل مشکامريکاتالش دولت . رسيد و رکوردھای چھل سال پيش را شکست

 .نشد

 کاسپوتني: منبع

  

 تتورم قبل از جنگ در اوکراين شروع شده اس: واشنگتن اذعان می کند

 را امريکا عليه روسيه بر افزايش تورم و قيمت بنزين امريکا تاثير تحريم ھای امريکاجانت يلن، وزير خزانه داری 

 .تاييد کرد

: سازماندھی شد، در توضيح علل تورم در اياالت متحده گفت "نيويورک تايمز"شنبه توسط يلن در سميناری که روز پنج

 ".تحريم نفت روسيه ممکن است در باال رفتن تورم تاثير داشته باشد"

   ھا حتی قبل از شروع رويدادھا در اوکراين در حال افزايش بودند، زيرا بھبود وضعيت او خاطرنشان کرد که قيمت

 .تأثير داشت  گيری ويروس کرونا در افزايش قيمت ھا ھان پس از ھمهاقتصادی در ج

 و اتحاديه اروپا تأثير امريکاھای  تحريم: ھا عليه روسيه پابرجا خواھند ماند، خاطرنشان کرد يلن با تاکيد بر اينکه تحريم

 .زيادی بر روسيه داشته و باقی خواھند ماند
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تقات آن از روسيه را به دليل عمليات نظامی روسيه در اوکراين ممنوع  واردات نفت و مشامريکاقابل ذکر است که 

 .اعالم کرد

 . سال گذشته و رکورد قيمت بنزين بوده است٤٠اياالت متحده اخيرا شاھد باالترين نرخ تورم در 

 تاس: منبع

  

  ک از محکوميت مزدوران خارجی در منطقه دونتسامريکانگرانی 

 بامداد امروز، جمعه، اعالم کرد که دولت اياالت متحده از صدور حکم اعدام امريکاجه آنتونی بلينکن، وزير امور خار

برای سه مزدور خارجی شرکت کننده در جنگ اوکراين توسط دادگاه جمھوری مردمی دونتسک نگران است و از 

  .روسيه انتظار دارد که به ھنجارھای حقوق بين المللی و انسان دوستانه احترام بگذارد

ساختگی و محکوميت  "محاکمه"ھای مربوط به  ًما عميقا نگران گزارش: نکن در توئيتر خود در اين باره نوشتبلي

خواھيم به  ما از روسيه و نيروھايش می. کردند نظاميانی ھستيم که به طور قانونی در نيروھای مسلح اوکراين خدمت می

  .شود، احترام بگذارند ت از اسيران جنگی ارائه میالمللی، از جمله حقوق و حماي قوانين انسان دوستانه بين

مراکشی را  "سعدون براھيم"، دو شھروند انگليسی و ھمچنين "آيدن آسلين"و  "شان پينر"دادگاه دونتسک روز پنجشنبه 

 ھای مسلحانه و کشتن مردم غيرنظامی به عنوان بخشی از تشکيالت مسلح اوکراين به عنوان به اتھام شرکت در درگيری

اين افراد در مناقشه کنونی طرف ارتش اوکراين جنگيده و در جنوب شرقی اين کشور به . مزدور به اعدام محکوم کرد

  .اسارت نيروھای مردمی دونتسک درآمدند

 

  تجنگ نيابتی با روسيه در اوکراين اس

سی اعالم کرد که . بی. شبکه بیواسيلی نبنزيا، نماينده دائم روسيه در سازمان ملل، شب گذشته، پنجشنبه، در مصاحبه با

به گفته وی، . کند مسکو ارسال تسليحات سنگين به اوکراين توسط کشورھای غربی را يک زياده روی آشکار تلقی می

  .در اين شرايط، نيروھای نظامی روسيه مجبور ھستند نيروھای اوکراينی را به خارج از برد اين تسليحات عقب برانند

  ."نتوانند به خاک روسيه و دونباس دست يابند"اين امر ضروری است تا آنھا نبنزيا يادآور شد که 

يف نشان داده که در واقع غرب در حال  ھای سنگين به کی ھمانطور که اين ديپلمات روس اشاره کرد، ارسال سالح

  .انجام جنگ نيابتی با روسيه در خاک اوکراين است

ھای توپخانه  دستگاهھای مدرن به اوکراين تاکيد کرد که انتقال  ل سالحسفارت روسيه در واشنگتن نيز در خصوص ارسا

نه از سوی اياالت متحده است و اگر نيروھای مسلح اوکراين از اين تسليحات برای حمله مسؤوالدوربرد تصميمی غير

  .ًھا کامال جدی است به خاک روسيه استفاده کنند، خطر تشديد درگيری

 

  ناره ارسال تسليحات سنگين به اوکرايوعده ماکرون به زلنسکی درب

ی صحبتدفتر مطبوعاتی کاخ اليزه شب گذشته اعالم کرد که امانوئل ماکرون، رئيس جمھوری فرانسه، در جريان 

ی خود با والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين، آمادگی پاريس برای ادامه ارسال تسليحات نظامی به تيلفون

فرانسه برای رفع نيازھای اوکراين، از جمله در خصوص تامين تسليحات "ين اطالعات، طبق ا.يف را اعالم کرد کی

  ."شود سنگين، بسيج می

  .ھای آينده تصميم خود درباره انتقال تسليحات سنگين به اوکراين را اعالم کند رود که ماکرون در ھفته انتظار می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  ندليل امتناع گرجستان از ارسال سالح به اوکراي

ھای جديد،  ر بورچوالدزه، وزير دفاع گرجستان اعالم کرد که اين کشور با ھدف جلوگيری از گسترش درگيریجوانشي

  .کند تسليحات نظامی به اوکراين منتقل نمی

کنيم،  اين واقعيت که ما سالح به اوکراين منتقل نمی": وزير دفاع روز پنجشنبه طی سخنرانی در پارلمان گرجستان گفت

که از منافع شھروندان گرجستان محافظت کرده و گرجستان را در برابر خطر بروز يک درگيری جديد برای اين است 

  ".کنيم بيمه می

پيش از اين، ايراکلی گاريباشويلی، نخست وزير گرجستان گفته بود که مقامات اين کشور صلح با روسيه را برای 

  .ھای نظامی کنونی شرکت نخواھد کرد درگيریدھند که اين کشور در  شھروندان خود تضمين کرده و قول می

 "جبھه مبارزه دوم"يف برای گشودن  در اوايل ماه مه مشخص شد که دولت گرجستان از اجرای درخواست مقامات کی

سالومه زورابيشويلی، رئيس جمھوری گرجستان نيز تاکيد . عليه روسيه و تامين سالح ارتش اوکراين خودداری کرد

ًکند، اگرچه رسما و به دليل منافع ملی  ھا عليه روسيه حمايت می واقع به طور کامل از رژيم تحريمکرد که تفليس در 

  .خود، از پيوستن به آنھا خودداری کرده است

 

  ن با وضعيت نامزدی اتحاديه اروپا برای اوکرايھالندنمارک و مخالفت د

که برخی از کشورھای عضو اتحاديه اروپا، تاکنون آژانس خبری بلومبرگ شب گذشته به نقل از منابع خود گزارش داد 

نمارک از اعطای وضعيت  و دھالنديف برای عضويت در اين سازمان مخالفت کرده و از جمله،  با درخواست کی

  .نامزدی اتحاديه اروپا به اوکراين خودداری کردند

 مربوط به ثبات نھادھايی را که تضمين کننده نمارک گفته است که اوکراين به اندازه کافی معيارھایاين نشريه نوشته، د

عالوه بر اين، کپنھاگ . کند ھا ھستند، را برآورده نمی دموکراسی، حاکميت قانون، حقوق بشر و احترام به حقوق اقليت

يادآور شده که عضويت در اتحاديه اروپا مستلزم رعايت تعدادی از الزامات و شروطی است، در حالی که توانايی 

  . برای انجام ھمه تعھدات، جای تأمل دارداوکراين

آخرين بار که اتحاديه اروپا . ھا به طول انجامد بدين ترتيب، روند پيوستن اوکراين به اتحاديه اروپا ممکن است سال

اين در حالی است که اين .  بود که درخواست کرواسی در باره پيوستن به آن تاييد شد٢٠١٣گسترش يافت، در سال 

  .ال منتظر اين تصميم بود س١٠کشور 

ًرسما توصيه کند که )  خرداد ماه٢٧( ژوئن ١٧بلومبرگ در عين حال نوشت که کميسيون اروپا ممکن است در تاريخ 

  .به اوکراين اعطا شود (EU) وضعيت نامزدی برای پيوستن به اتحاديه اروپا

 

  دزلنسکی به اجالس ناتو در مادريد دعوت خواھد ش

گزارش داد که والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين به نشست سران کشورھای  EFE ايیخبرگزاری اسپاني

  .شود، دعوت خواھد شد در مادريد برگزار می)  تير ماه٩-٨( ژوئن ٣٠ تا ٢٩عضو ناتو که در تاريخ 

اتو ھنوز برنامه با اين حال، به گفته اين آژانس، ن. در حال حاضر مقدمات برگزاری اين اجالس در حال تکميل است

  .پس از تاييد دستورکار نشست، از زلنسکی دعوت خواھد شد. نھايی اين نشست را تاييد نکرده است

سياسی ناتو، از بررسی مواضع آتی بروکسل در قبال روسيه و -پيش از اين، ينس استولتنبرگ، دبيرکل بلوک نظامی

ين راھبردی کنونی، فدراسيون روسيه يک شريک به گفته وی، در دکتر. چين در نشست مادريد خبر داده بود
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اقدامات "در حالی که اکنون، کشورھای عضو ائتالف . ًاستراتژيک است و جمھوری خلق چين اصال ذکر نشده است

استولتنبرگ يادآور شد که . تھاجمی روسيه و ھمچنين تاثير منفی چين بر امنيت ناتو را مورد بررسی قرار خواھند داد

  .تو، با توجه به رويدادھای پيش روی، يکی از مھمترين آنھا خواھد بوداجالس آتی نا

 

  تھای بيولوژيکی در اوکراين صلح آميز بوده اس پنتاگون مدعی شد اھداف ھمکاری با آزمايشگاه

ھای بيولوژيکی نظامی اياالت متحده در خاک اوکراين، پنتاگون روز  شماری درباره فعاليت پس از فاش شدن حقايق بی

 آزمايشگاه بيولوژيکی در خاک اوکراين ٤٦ سال گذشته از ٢٠ارائه شده طی  "قانونی"ًنجشنبه رسما درباره حمايت پ

ھای  در چارچوب پروژه"ھای صورت گرفته در اين رابطه،   مدعی شده که کمکامريکاوزارت دفاع . صحبت کرد

  .بوده است "صلح آميز پزشکی و کشاورزی

اياالت متحده در دو دھه گذشته برای بھبود ايمنی و امنيت بيولوژيکی اوکراين، ": ای اعالم کرد هپنتاگون با انتشار بياني

 آزمايشگاه غيرنظامی اوکراينی، و امکانات بھداشتی و ٤٦ھای انسانی و حيوانی، از  اثربخشی نظارت بر بيماری

  ."ھا حمايت کرده است درمانی و مراکز تشخيص بيماری

. ھا با ھمکاری ساختارھای چندجانبه و کشورھای مختلف ارائه شده است عی ھستند که اين کمکمقامات پنتاگون مد

  .يی يا بيولوژيکی نداردکيمياای،  ھای نظامی ھسته ًعالوه بر اين، اين سند يادآور شده که اوکراين اصال برنامه

 

  دتورم در غرب ھيچ ارتباطی به من و روسيه ندار: پوتين

والديمير پوتين، رئيس جمھوری روسيه عصر روز پنجشنبه در ديدار با کارآفرينان جوان اين کشور اعالم کرد که 

ھای  ھا در زمينه  گيری تواند بوروکراسی زدايی در تصميم ھای خارجی عليه روسيه می بھترين پاسخ به ھمه محدوديت

  .مختلف باشد

تواند و بايد رفع بوروکراسی در   درباره آن صحبت کرديم، میھايی که پاسخ به ھمه محدوديت": پوتين گفت

ای  بوروکراسی در حوزه پزشکی و ھمچنين در حوزه دارو و تجھيزات پزشکی از اھميت ويژه. ھا باشد گيری تصميم

  ".برخوردار است، برای اينکه به سالمت و ايمنی مردم مربوط است

ًا نام او مرتبط شده است، درحالی که روسيه مطلقا ھيچ ربطی به آن ندارد والديمير پوتين يادآور شد که در غرب تورم ب

اگر کسی ": رئيس جمھوری روسيه تاکيد کرد.  نتيجه برخی تصميمات اشتباه خود کشورھای غربی استمسألهو اين 

يت مسؤول کشورھای غربی در تالش ھستند. بخواھد ما را به نحوی محدود کند، در واقع خودش را محدود کرده است

  ".اشتباھات خود را به گردن روسيه بياندازند و اين کار مشکالت آنھا را حل نخواھد کرد

اند، دير يا زود از تصميم خود پشيمان خواھند شد، برای اينکه  ھای خارجی که روسيه را ترک کرده به گفته وی، شرکت

  .از دست دادندھای زيادی برای توسعه تجارت در روسيه وجود دارد که آنھا  فرصت

محصور . روسيه ھرگز اقتصادی بسته نداشته و نخواھد داشت و اقتصاد روسيه باز خواھد ماند": والديمير پوتين افزود

کردن کشور بزرگی مانند روسيه از يک طرف با کشيدن حصاری بدور آن غيرممکن است و ما خودمان نيز قرار 

ًھمکاری با ھر کشوری که خواھان روابطی متقابال سودمند باشد، روسيه برای . نيست که چنين حصاری ايجاد کنيم

 ".آمادگی دارد

 

 


