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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

 ٢٠٢٢ جون ١٧
  

 ١١٣  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تاساعت (

  

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

  !کنيم ا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی میاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجمۀ آنھ

  

  ھا عليه روسيه و حذف ويدئوی سخنرانی او گاف ساليوان درباره ھزينه تحريم

يی در امريکاجيک ساليوان مشاور امنيت ملی کاخ سفيد پس از آنکه در سخنرانی روز پنجشنبه خود در يک انديشکده 

 عليه روسيه گاف داد، ويدئوی امريکاروشن بود درباره ھزينه ھای تحريم ھای اعمالی حاليکه ميکروفنش ھنوز 

  .سخنرانی او حذف شد

وگو با انديشکنده مرکز امنيت جديد  جيک ساليوان، مشاور امنيت ملی جو بايدن روز پنجشنبه به وقت محلی در گفت

  . اعتراف کردامريکاوسيه برای دولت  گاف داد و به ھزينه توقيف کشتی ھای تفريحی شھروندان رامريکا
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می دانيد احمقانه ترين مساله چيست، : در حاليکه ميکروفنش ھنوز روشن بود، گفتامريکامشاور امنيت ملی دولت 

دولت فدرال ھزينه . وقتی يکی از اين کشتی ھای تفريحی را توقيف می کنيم، بايد ھزينه نگھداری آنھا را بپردازيم

  .ان قوانين مصادره اموال می پردازدنگھداری را تحت عنو

، ويدئوی سخنرانی او از يوتيوب و تمام شبکه ھای اجتماعی حذف شد و امريکاپس از اين گاف مشاور امنيت ملی 

  . را در حساب کاربری خود در توئيتر گذاشته بودند، آن را حذف کردندفلمکسانی نيز که اين 

 و مشورت با اوکراين برای صحبتين انديشکده با بيان اينکه در حال مشاور امنيت ملی کاخ سفيد در سخنانی در ا

  .دھيم يف را برای امتياز دادن به روسيه تحت فشار قرار نمی مذاکره با روسيه ھستيم، اعالم کرد که کی

 

  .اند اکثر مشتريان اروپايی گازپروم به پرداخت گاز به روبل روی آورده: معاون نخست وزير روسيه

ًاز معرفی مکانيسم پرداخت جديد برای گازرسانی به کشورھای به اصطالح غيردوست، تقريبا کل حجم اکنون پس 

اين را الکساندر نواک معاون نخست وزير . گازی که گازپروم به اروپا عرضه می کند به روبل پرداخت می شود

  :قل از خبرگزاری ريانووستیوی به ن. روسيه در حاشيه نشست بين المللی اقتصاد در سن پترزبورگ اعالم کرد

  درصد مشتريان مبلغ گاز را به روبل ميپردازند٩۵تا  ٩٠

 

  سالح ھای غربی در حال حاضر در بازار سياه اوکراين به فروش می رسد: الوروف

سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه ابراز اميدواری کرده است که مقامات نظامی در غرب از تمام خطرات 

  :گفت NTW او در مصاحبه با شبکه تلويزيونی روسی. رسال تسليحات سنگين به اوکراين آگاه باشندناشی از ا

نه خواستار آن ھستند که به اوکراين ھر آنچه مسؤوالًمن واقعا اميدوارم که در کنار سياستمدارانی که به طور غير"

کنيم و خطرات موجود  رباره چه چيزی صحبت میدانند د خواھد داده شود، افرادی در ارتش وجود داشته باشند که می می

  ".کنند را درک می

. عالوه بر اين، الوروف اشاره کرد که کمک ھای نظامی غرب به کيف اغلب برای ھدف مورد نظر استفاده نمی شود

  :اين ديپلمات تصريح کرد

  ھمان–دھد بياندازيم  رخ میھای موجود در اوکراين  و البته بد نيست نگاھی به آنچه در حال حاضر در مورد سالح

Stingers و Javelinsاند ً، آنھا قبال در بازار سياه ھستند، آنھا در آلبانی و کوزوو پيدا شده.  

بنابراين روند باز کردن بازار سياه در . در مورد آنھا آشکارا صحبت می شود و به اصطالح با تخفيف فروخته می شود

  ". جايی که از آنجا به اوکراين آمده اند بازخواھند گشتآنھا تا حد زيادی به. حال انجام است

 

  .شد" مذاکره و سازش" سارا واگنکنشت از برنامه ھای تحويل تسليحات المان به اوکرابن انتقاد کرد و خواستار 

سارا واگنکنشت، رھبر سابق گروه پارلمانی حزب چپ در بوندستاگ، از اوالف شولتس صدراعظم خواسته است تا در 

  :او از اعالم او در مورد تحويل بيشتر تسليحات انتقاد کرد و گفت. ف برای حل ديپلماتيک بحران اوکراين کار کندکي

ھمبستگی با مردم اوکراين به معنای پذيرش اھداف جنگی غيرواقعی رھبری اوکراين نيست، مھمات برای جنگ بی 

  . مرگ و رنج بی معنیپايان از طريق تحويل تسليحات و در نتيجه تنھا طوالنی کردن

او در مورد شولتس . واگنکنشت با پيشنھاد ماکرون رئيس جمھور فرانسه مبنی بر مذاکره کيف با روسيه موافقت کرد

  :افزود
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شولتتس بايد به جای وعده دادن سالح ھای سنگين بيشتر، تمايل به مذاکره و سازش را در کيف به منظور امکان پذير 

  .ترويج دھدساختن راه حل ديپلماتيک 

شولتس، مکرون و دراگی نخست وزير ايتاليا صبح پنجشنبه برای ديدار با والديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين، 

  .به کيف سفر کردند

 

  گندم روسيه تنھا به کشورھای دوست صادر خواھد شد

غالت اين کشور در به گزارش راشا تودی، ديميتری پاتروشف وزير کشاورزی روسيه روز پنجشنبه گفت برداشت 

  . ميليون تن برسد که برای تامين نياز داخلی و صادرات کافی است١٣٠سال جاری می تواند به 

به چالش ھای متعددی از جمله شکسته شدن  (SPIEF) پاتروشف در حاشيه مجمع بين المللی اقتصادی سن پترزبورگ

روسيه بايد به اين موانع غلبه کند تا : وی گفت. ردزنجيره تامين مواد غذايی و مشکالتی در محاسبات مالی اشاره ک

  .بتواند به کشورھای خارجی گندم صادر کند

 با خبرنگاران از تامين بازارھای خارجی از گندم روسيه اطمينان داد ولی خاطر نشان کرد تنھا صحبتوی در 

  .توانند از گندم اين کشور استفاده کنند کشورھای دوست می

سابقه خواھد  يس جمھور روسيه ماه گذشته گفته بود که برداشت گندم اين کشور در سال جاری بیوالديمير پوتين، رئ

يت اين مشکالت مسؤولپوتين به اين نکته اشاره کرد که بعضی از کشورھا با قحطی مواد غذايی روبرو ھستند ولی . بود

  .ھای غرب در تحريم روسيه است تنھا به عھده تصميم

در دو ماه . ی جھان قيمت گندم و مواد غذايی به حداقل دوبرابر ميزان معمول خود رسيده استدر بسياری از کشورھا

ترين صادرکنندگان گندم جھان ھستند، موجب تشديد بحران غذايی و باال رفتن  گذشته جنگ روسيه و اوکراين که عمده

  .تورم در کشورھای جھان شده است

 

 :وزارت دفاع روسيه فاش کرد

 ھای اوکراين از سوی امريکا ھای تب دار در آزمايشگاه شهاستفاده از پ

ِھای حامل تب  پشه: به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، وزارت دفاع روسيه امروز پنجشنبه با صدور بيانيه ای فاش کرد

 .مورد مطالعه در آزمايشگاه ھای اوکراين می توانند توسط اياالت متحده در کوبا استفاده شوند

: ره از سوی وزارت دفاع روسيه در مورد آزمايشگاه ھای بيولوژيکی اياالت متحده در اوکراين آمده استدر بيانيه صاد

 ھای  ، زمانی که تامين مالی پروژه ھای اوکراين در مقياس بزرگ توسط پنتاگون آغاز شد، عفونت٢٠١۵از سال 

 .متعددی در ميان ارتش و ساکنان دونتسک و لوھانسک ثبت شد

 برابر شد، تعداد ٩.۵، ٢٠٠٧ در مقايسه با سال "توالرمی") بيماری(، بروز ٢٠١۶در سال : ر می افزايدبيانيه مذکو

 يکی از عوامل بيولوژيکی اولويت دار در "توالرمی"در اسناد ناتو، . موارد در ميان پرسنل نظامی ھم به ويژه باال بود

 . ھم استفاده شدسويدندر تمرينات اين سازمان در  تأييد شد و ٢٠١٢ ھمانطور که در سال – شود  نظر گرفته می

 کنترول منطقه اوکراين که تأسيسات بيولوژيکی تحت ١٢، در ٢٠١٧از سال : مسکو در اين خصوص می افزايد

 ھزار نفر بيمار شدند که در بيشتر موارد علت ١٠ بيش از –ثبت شد  A پنتاگون قرار داشتند، ده ھا مورد شيوع ھپاتيت

 . مشخص نشده است ھا بيماری
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 ای  ً ھای بيولوژيکی، دقيقا ھمانگونه عنوان سالح به (Aedes) "آئدس"حقايق استفاده از پشه ھای : بيانيه مذکور ادامه داد

 جمعی از سوی شھروندان کوبايی عليه دولت   کرد، در يک دادخواست دسته که پنتاگون با آن در اوکراين کار می

د و برای بررسی امضاء کنندگان به سازمان کنوانسيون منع سالح ھای بيولوژيکی ارائه  نيز اين موضوع ثبت شامريکا

  .گرديد

 

 شود به زودی عملی می" لوگانسک"و " دونتسک"به رسميت شناختن : اسد

 رئيس جمھور سوريه اعالم کرد که دستورات الزم برای آغاز فرايند به رسميت شناختن استقالل "بشار اسد"

 .کند نتسک و لوگانسک توسط کشورش را صادر میھای دو جمھوری

 بخش اعظم اين "آزادسازی"به گزارش ميدل ايست نيوز، بشار اسد در ديدار با ھيئتی از منطقه خودمختار دونتسک، 

 .منطقه را تبريک گفت

ط سوريه وی افزود که به زودی دستورات الزم برای آغاز فرايند حقوقی به رسميت شناختن دونتسک و لوگانسک توس

 .را صادر خواھد کرد

 وزير خارجه سوريه نيز در اين جلسه تأکيد کرد که وزارت خارجه سوريه فورا دستورات رئيس جمھور "فيصل مقداد"

  .در اين باره را اجرا خواھد کرد

 

   داوطلب از منطقه زاپوروژيه عليه ارتش اوکراين می جنگند٣٥٠٠بيش از 

 روسيه است، کنترولغيرنظامی منطقه زاپوروژيه که تحت -اعضای اداره نظامیبه گفته والديمير روگوف، يکی از 

  :وی به خبرگزاری ريانووستی گفت.  داوطلب از اين منطقه در حال نبرد با نيروھای اوکراينی ھستند٣٥٠٠بيش از 

  . داوطلب از منطقه زاپوروژيه عليه رژيم نازی زلنسکی می جنگند٣٥٠٠حداقل 

کسانی که . ريت داوطلبان در واحدھای شبه نظاميان مردمی جمھوری ھای دونباس خدمت می کنندبه گفته روگوف، اکث

. برخی نيز در ديگر ساختارھای نظامی خدمت می کنند. قبال تابعيت روسيه داشتند در نيروھای مسلح روسيه جنگيدند

  :روگوف توضيح داد

ھای مردمی دونتسک و لوھانسک و ساکنان روسيه  گيرند، در کنار جمھوری مردمی که از زاپوروژيه سرمشق می"

  ."زنند بزرگ، در يک خانواده متحد ھمه روسی، پيروزی را رقم می

 

  .ماريا زاخارووا کمک ھای نظامی امريکا را تھديدی برای اوکراين و اروپا توصيف می کند

 (SPIEF) دی سن پترزبورگماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسيه، در حاشيه مجمع بين المللی اقتصا

اين ديپلمات به خبرگزاری روسی .  توصيف کرد"تھديدی برای ھمه" به اوکراين را امريکابسته جديد کمک نظامی 

  :ريانووستی گفت

  ".ًاوال، اين يک تھديد برای خود اوکراين است، جايی که غرب معتقد است درگيری احتماال طوالنی مدت خواھد بود"

ايدن، رئيس جمھور اياالت متحده، بسته کمک نظامی اضافی به اوکراين را به ارزش حدود يک پيش از اين، جو ب

بعدھا، جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع اياالت متحده، اعالم کرد که واشنگتن اکنون به طور .  اعالم کرددالرميليارد 

  .منظم بسته ھای کمک ھای نظامی جديد را به کيف ارائه خواھد کرد
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   اوکراينی خبر داد٢۵- دفاع روسيه از سرنگونی يک جنگنده سوخووزارت 

ژنرال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه صبح پنجشنبه در نشست خبری خود از حمالت بيشتر روسيه 

دھی، ھای ھوايی با دقت باال برای انھدام دو پست فرمان راکتدر منطقه خارکف، . به اھداف نظامی در اوکراين خبر داد

  . پرتاب چندگانه اوراگان استفاده شدراکتيک مرکز جنگ الکترونيک، يک سکوی پرتاب زيردريايی توچکا و يک 

 مرکز پرسنل و تجھيزات نيروھای مسلح اوکراين را ھدف قرار داده ۵٧به گفته کوناشنکوف، نيروی ھوايی روسيه 

يک مرکز تعمير و نگھداری تانک ھای و  Buk-M1 ی ضد ھوايیراکتسه پست فرماندھی، يک مجتمع . است

  . نازی اوکراينی در اين حمالت ھوايی کشته شدند٢٨٠حداقل . اوکراينی در نزديکی خارکف در منطقه سومی منھدم شد

توسط پدافند ضد ھوايی روسيه در منطقه .  اوکراينی خبر داد٢۵-سخنگوی ارتش ھمچنين از سرنگونی جنگنده سوخو

 بر اين، نيروھای مسلح ھفت پھپاد اوکراينی را در آسمان منطقه خارکف و جمھوری خلق عالوه. خارکف منھدم شد

عالوه بر . يو نيز در نزديکی روستای استاخانوف رھگيری شد- بالستيک توچکاراکتيک . لوگانسک سرنگون کردند

 .اندازھای متعدد از نوع اوراگان رھگيری کرد اين، پدافند ھوايی چندين حمله را با راکت

کوناشنکوف گفت، عالوه بر اين، نيروھای مسلح .  سرباز اوکراينی در حمالت توپخانه روسيه کشته شدند٢٠٠بيش از 

 انداز چندگانه گراد را از کار راکتروسيه يک مرکز جنگ الکترونيک، شش تانک و ساير خودروھای زرھی و يک 

  .انداختند

 فروند ھواپيما، ٢٠۴ در مجموع مارچ ٢۴غاز عمليات ويژه در به گفته وزارت دفاع در مسکو، اوکراين از زمان آ

 تانک و ساير خودروھای ٣۵۶٩ی ضدھوايی، راکت مجتمع ٣۴٠ ھواپيمای بدون سرنشين، ١٢١٨ ھليکوپتر، ١٣١

  . تفنگ و خمپاره از بين رفت١٩۶٨ انداز و راکت ۵٢۶زرھی، 

 

  ی می گويندغيرنظاميانی که از کارخانه آزوت گريختند از مزدوران خارج

يی آزوت در سورودونتسک ھستند کيمياگفته می شود بسياری از مزدوران خارجی در ميان مدافعان اوکراينی کارخانه 

 ۵غيرنظامی به نام آنا که از . که در حال حاضر توسط نيروھای روسيه و جمھوری خلق لوگانسک محاصره شده است

  :ه ھوايی در کارخانه زندگی می کرد به خبرگزاری ريانووستی گفت با بستگان و فرزندانش در يک پناھگاه حملاپريل

دانم چند نفر ھستند، آنھا از بقيه جدا بودند و بيشتر به انگليسی يا  ًمن دقيقا نمی. مزدوران زيادی وجود دارند، خيلی زياد"

  " .کردند ھای خارجی ارتباط برقرار می ساير زبان

 خارجی غيرنظاميان را از خروج از زيرزمين ھا منع کردند و به بستگان آنھا از اين زن افزود که نظاميان اوکراينی و

  . توانست با بستگان و فرزندانش فرار کندجون ١٠او تنھا در . خارج اجازه ندادند غذا بياورند

از روز چھارشنبه، نيروھای جمھوری خلق لوگانسک يک کريدور بشردوستانه ايجاد کردند تا غيرنظاميان بتوانند 

تعداد مزدوران خارجی در نيروگاه . با اين حال، اين اقدام مورد انتقاد طرف اوکراينی قرار گرفت. نيروگاه خارج شوند

  . نفر برآورد شد۶٠٠-۵٠٠آزوت توسط دستيار وزير کشور جمھوری خلق لوگانسک، ويتالی کيسليوف، 

 

  کند" آزاد"وکراين را در ا" ھمه شھرھای روسيه"رئيس جمھوری خلق دونتسک می خواھد 

، رئيس جمھوری خلق دونتسک، دنيس پوشيلين، (SPIEF) در حاشيه مجمع بين المللی اقتصادی سن پترزبورگ

 خبرگزاری روسی ريانووستی سؤالبنابراين وی به .  ھمه شھرھای روس نشين در اوکراين شد"آزادسازی"خواستار 

  :درباره سرنوشت اودسا اينگونه پاسخ داد
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  .مام شھرھای روس نشين ضروری استآزادسازی ت

 .عالوه بر اين، پوشيلين رد نکرد که اوکراين به عنوان يک کشور به زودی به طور کامل ناپديد می شود

  .در آينده قابل پيش بينی، اوکراين به عنوان يک کشور ممکن است به سادگی وجود نداشته باشد

يس جمھور اوکراين بايد در يک دادگاه بين المللی به دليل رئيس جمھوری خلق دونتسک ھمچنين گفت که زلنسکی، رئ

  .جنايات جنگی مرتکب شده در دونباس محاکمه شود

 را طرح کرده بود که آيا اوکراين تا دو سال سؤالديميتری مدودف، نايب رئيس شورای امنيت روسيه، پيش از اين اين 

  .ديگر ھمچنان روی نقشه جھان خواھد بود يا خير

 

  . پيشروی فراتر از مرزھای جمھوری خلق دونتسک به دليل تحويل سالح ھای غربی ضروری است:پوشيلين

دنيس پوشيلين، رئيس جمھوری خلق دونتسک در مصاحبه با ريانووستی اظھار داشت که تدارکات تسليحاتی از غرب، 

  .روی کنندنيروھای مسلح جمھوری را مجبور می کند تا فراتر از مرزھای جمھوری خلق دونتسک پيش

چرا؟ زيرا ما بايد امنيت . شويم در مرز توقف نکنيم ًکند، عمال مجبور می ھای جديد دريافت می زمانی که دشمن سالح"

  ".ھای مردمی دونتسک و لوھانسک را تضمين کنيم شھروندان جمھوری

 با آن "ھای مناسب تصميم"کند، بايد ھای تسليحاتی با برد بيشتر دريافت  دستگاهاگر قرار بود اوکراين : پوشيلين ادامه داد

  .شد اتخاذ می

  .پيش از اين مقامات روسيه بارھا ھشدار داده بودند که تحويل تسليحات به اوکراين به تشديد درگيری ھا کمک می کند

 

  .ھا خواستار سپردن شرق و جنوب اوکراين به روسيه و پايان فوری جنگ ھستند اکثريت اروپايی

بر اساس يک نظرسنجی به : اف در افکار عمومی در مورد مناقشه اوکراين در حال ظھور استدر سراسر اروپا، شک

ھايی که انتظار  ، که نتايج آن در روز چھارشنبه منتشر شد، آنھايی در ميان اروپايیECFR سفارش اتاق فکر اروپايی

شتر از آنھايی است که بر نياز ادعايی تعداد قراردادھای صلح بين کيف و مسکو بسيار بي. وقوع قريب الوقوع را دارند

  .شکست فدراسيون روسيه در عمليات خود در اوکراين اصرار دارند

 حتی – درصد از پاسخ دھندگان موافق بودند که پايان دادن به خصومت ھا در اسرع وقت مھم ترين است ٣۵در واقع، "

 درصد اين جمله ٢٢فقط . به روسيه واگذار می کند برخی از مناطق را کنترولاگر اين بدان معنا باشد که اوکراين 

ھای بيشتری بميرند و مجبور  حتی اگر اوکراينی. مخالف را ترجيح دادند که مھمترين چيز مجازات اقدامات روسيه است

 ".ھای خود را ترک کنند شوند خانه

  .نمی توانستند در مورد آنھا اظھار نظر کنندًبقيه پاسخ دھندگان، يعنی تقريبا نيمی، تا حدی با ھر دو گفته موافق بودند يا 

ECFR  ،خاطرنشان می کند که اروپايی ھا در مورد اھداف بلندمدت غرب در مناقشه اوکراين اختالف نظر دارند

اما . اگرچه اکثريت قريب به اتفاق ھمچنان با اوکراين ابراز ھمبستگی می کنند و از سياست تحريم ھا حمايت می کنند

   .ان به ھمان اندازه نگران افزايش قيمت ھا و خطر جنگ ھسته ای در صورت ادامه درگيری بودندپاسخ دھندگ

  

 ھر روز حدود ھزار نفر از نيروھای ما در دونباس کشته يا زخمی می شوند: مقام اوکراينی

ه حدود ھزار  در اوکراين اعالم کرد که نيروھای اوکراينی روزان"خدمت مردم"ديويد آراخاميا، رئيس حزب حاکم 

 .کشته و زخمی در نبردھای دونباس از دست می دھند
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ارتش " به نقل از آراخاميا که در حال حاضر به واشنگتن سفر کرده است، نوشت که "اکسيوس"يی امريکاو سايت 

 ".اوکراين ھر روز تا ھزار کشته و زخمی در دونباس از دست می دھد

  . کشته در دونباس از دست می دھند٥٠٠ تا ٢٠٠ين نيروھای مسلح اوکراين روزانه ب: وی افزود

  "تاس": منبع

  

 ھيچ درخواستی از اياالت متحده امريکا در مورد مزدوران امريکايی دريافت نکرده ايم: وزارت خارجه روسيه

ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه اعالم کرد که اياالت متحده ھنوز درخواستی در مورد دو 

 .يی بازداشتی در حومه خارکف به روسيه ارائه نکرده استامريکادور مز

نگار مشھور روسی، صبح امروز ادامه داد  والديمير سولويوف، روزنامه "Solovyov Live" و زاخارووا در برنامه

قول داد که يی با طرف روسی در اين زمينه اطالعی ندارد و ھر روز پيگير است، اما او امريکاکه از ھيچ گونه تماس 

 .آخرين اطالعات موجود را امروز تأييد کند

يی در جريان نبرد با نيروھای روسی در امريکا پيشتر منتشر کرده بود که دو سرباز سابق "تلگراف"و روزنامه 

 ساله و ٣٩اوکراين در جريان نبرد شديد در خارج از شھر خارکف در ھفته گذشته اسير شدند، آنھا الکساندر درويک 

يی امريکا ساله که داوطلب يک واحد نظامی عادی اوکراينی بود، اولين دو سرباز ٢٧اين جوان . ی ھوين ھستنداند

 .ھستند که در نھايت اسير جنگی در روسيه شدند

 ٣با اين حال، اسکندر و اندی با تعداد فزاينده ای از مزدوران غربی که توسط نيروھای روسی اسير شده اند، از جمله 

 .ھفته گذشته دادگاھی در جمھوری خلق دونتسک دو تن از آنھا را به اعدام محکوم کرد.  ھمراه خواھند شدانگليسی،

 "حساس"يی ھا از نقطه نظر ديپلماتيک يک موضوع امريکا در گزارش خود اعالم کرد که دستگيری "تلگراف"و 

 بر دخالت مستقيم اياالت متحده در اين پرونده کرملين به دنبال استفاده از آن به عنوان مدرکی مبنی"خواھد بود، زيرا 

ً جنگ، و رئيس جمھور روسيه، والديمير پوتين، احتماال در ازای آزادی آنھا امتيازات قابل توجھی را ".خواھد بود

 .مطالبه خواھد کرد

 تلگراف+ ريانووستی : منبع

  

 .دمزدوران بريتانيا و مراکش نسخه ترجمه شده حکم اعدام را دريافت کردن

به گزارش خبرگزاری تاس به نقل از دادگاه عالی دونتسک، مزدوران خارجی از بريتانيا و مراکش که قبال در 

 .جمھوری خلق دونتسک به اعدام محکوم شده بودند، متن ترجمه شده اين حکم را دريافت کرده اند

 . کامل حکم صادره عليه خود را دريافت کرده اند که طبق قانون برای آنھا ترجمه شده استمتن: يک مقام قضايی گفت

دادگاه گفت که درخواست عفو از آيدن آسلين و شان بنر بريتانيايی و براھيم سعدون مراکشی دريافت نکرده است که پس 

برای به دست گرفتن قدرت با زور در از محکوميت در اوايل ماه جاری به اتھام عملکردن به عنوان مزدور و تالش 

 .جمھوری خلق دونتسک به اعدام محکوم شده اند

يوليا تسرکوونيکوا، وکيل بونر، گفت که بريتانيا در مورد حکم اعدام بونر و آسلين با مقامات دونتسک تماس نگرفته 

 .است

مان می توانند پس از اجرای حکم، تسرکوونيکوا ھمچنين روز پنجشنبه به صراحت اعالم کرد که موکلش و ساير محکو

 .درخواست عفو کنند
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 .اين وکيل تاکيد کرد که دادگاه عالی دونتسک و تحقيقات انجام شده حقوق بينر را نقض نکرده است

  "تاس": منبع

  

وزارت دفاع روسيه کيف را به اخالل در تخليه غيرنظاميان و بھره برداری از کريدورھای امن برای تقويت مواضع 

 .متھم می کندخود 

 در سورودونتسک شده است و "آزوت"وزارت دفاع روسيه فاش کرد که کيف مانع تخليه غيرنظاميان از نيروگاه 

خاطرنشان کرد که نيروھای اوکراينی از آتش بس بشردوستانه برای تجديد سازمان استفاده کرده وبروی نيروھای 

 .روسی آتش گشودند

سابقه روسيه،  عليرغم اقدامات بی: رت بر دفاع ملی روسيه روز چھارشنبه گفتميخائيل ميزينتسف، رئيس مرکز نظا

 .اند مقامات کيف عمليات بشردوستانه را مختل کرده

 ٨:٠٠، ارتش روسيه روز چھارشنبه از ساعت "آزوت"يی کيميابه گفته وی، برای تخليه غيرنظاميان از قلمرو کارخانه 

وستانه از سورودونتسک به شھر سواتوو در جمھوری خلق لوگانسک افتتاح  به وقت مسکو يک کريدور بشرد٢٠:٠٠تا 

 .کرد

 .ميزينتسف گفت که مقامات اوکراين به واحدھای خود در سورودونتسک دستور توقف حمله را نداده اند

منطقه از : با ابزار نظارت عينی، از جمله ھواپيماھای بدون سرنشين، بسياری از موارد نقض رژيم آتش بس ثبت شد"

 – ٨:٢٠از ساعت : صنعتی کارخانه آزوت، تيراندازی ھای بی رويه در محله ھای مسکونی سورودونتسک انجام شد

 . از اسلحه ھای تانک استفاده شد– ٩:٤٠ ميلی متری ، از ساعت ١٢٠از خمپاره ھای 

ھای سودمندتر دوباره جمع شوند و  به گفته وی، نظاميان اوکراينی از اين توقف بشردوستانه استفاده کردند تا در موقعيت

 .توانايی رزمی خود را احيا کنند

روسيه به طور علنی و رسمی اعالم می کند که ھيچ مانعی برای خروج غيرنظاميان از قلمرو نيروگاه آزوت وجود 

فشاری ندارد، مقامات کيف و رھبران تشکل ھای نازی بر ادامه بازداشت غيرنظاميان به عنوان يک سپر انسانی پا

 .ميکنند

 وزارت دفاع روسيه: منبع

  

 نيروھای اوکراينی ماکيفکا و پانتلمونوفکا را در دونباس بمباران کردند

 صبح گروه ھای مسلح اوکراينی شھر ماکيوکا را با ٤يک منبع در نيروھای جمھوری خلق دونتسک گفت که در ساعت 

 . ميلی متری بمباران کردند١٥٢چھار گلوله توپ 

 . ميلی متری گلوله باران کردند١٢٢ بامداد، نيروھای اوکراينی شھر پانتليمونوفکا را با چھار گلوله ٤:٥٠در ساعت 

ديروز چھارشنبه، ستاد دفاع منطقه ای جمھوری اعالم کرد که گلوله باران نيروھای اوکراينی در ماکييوکا منجر به 

 .کشته شدن يک زن و زخمی شدن يک زن ديگر شد

ھای مسکونی و تأسيسات غيرنظامی را در شھرھا و  ای محله  که نيروھای اوکراينی به طور دورهشايان ذکر است

 .شود ھا می دھند که باعث مرگ، مجروحيت و تخريب گسترده ساختمان ھای مختلف دونباس ھدف قرار می شھرک

 ريانووستی: منبع
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 ق غيرنظامی توسط اوکراينھای غربی به بمباران مناط توجھی رسانه انتقاد سفير روسيه از بی

 بی   نماينده دايم روسيه در سازمان ملل روز چھارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران افزود که واسيلی نبنزيا

 .توجھی رسانه ھای غربی به بمباران مناطق غير نظامی توسط اوکراين شرم آور است

وقتی بازار مايسکی گلوله باران شد، يک پدر . ته شد توسط رژيم اوکراين گرف در دونتسک زندگی مردم: نبنزيا گفت

 .پس از خروج از خانه متوجه شد که ھمسر و دخترش در گلوله باران کشته شده اند

اين مايه شرمساری است که رسانه ھای غربی تا حد زيادی نسبت به اين :  اظھار داشت سفير روسيه در سازمان ملل

 .ل می کنندحادثه ھولناک کور، کر و بی احساس عم

 .سخنگوی سازمان ملل متحد روز گذشته اعالم کرد وضعيت در دونتسک اوکراين به شدت متشنج است

تشديد خصومت ھا از : استفان دوجاريک سخنگوی سازمان ملل متحد روز سه شنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت

 . در اين شھر وارد کرده استھفته گذشته تلفات زيادی را بر غيرنظاميان از جمله امدادگران ساکن

.  در اين منطقه کشته يا زخمی شده اند  از جمله کودکان  ساعت گذشته، غيرنظاميان٢۴تنھا در : وی تصريح کرد

  .تان زايمان در دونتسک حمله شده استمارچتان ھا از جمله يک بيمارچھمچنين به بي

  

 انبار مھمات ناتو را در اوکراين ھدف قرار داديم: روسيه

ھای دوربرد برای ھدف قرار دادن يک انبار در غرب منطقه لويو اوکراين که در آن  راکتارتش روسيه اعالم کرد، از 

 .شد، استفاده کرده است مھمات و تسليحات ناتو نگھداری می

به گزارش اسپوتنيک ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه چھارشنبه شب گفت که نيروھای اين کشور از 

 که عضو ناتو است، استفاده پولندھای بسيار دقيق برای انھدام انبار نزديک شھر زولوچيف در نزديکی مرز با  اکتر

  .کردند

 .شد  در اختيار اوکراين قرار گرفته، در اين انبار نگھداری میامريکاھای ھويتزر که توسط  وی افزود، مھمات توپخانه

 در روز چھارشنبه چھار توپ ھويتزر در نقاط ديگر اوکراين منھدم شد سخنگوی وزارت دفاع روسيه ھمچنين گفت که

 اوکراينی را در فرودگاه نظامی در منطقه ميکواليف جنوبی "تجھيزات ھوانوردی"و حمالت ھوايی روسيه ھمچنين 

 .منھدم کرد

يی و امريکاھای  حوزارت دفاع روسيه روز يکشنبه نيز اعالم کرده بود که نيروھای روس يک انبار بزرگ از سال 

  .اند ھای کروز کاليبر منھدم کرده راکتاروپايی در منطقه ترنوپيل اوکراين را با شليک 

  

 مذاکرات تيلفونی پوتين با روسای جمھوری آفريقای جنوبی و چين

سيريل "دفتر مطبوعاتی کاخ کرملين اعالم کرد که والديمير پوتين، رئيس جمھوری روسيه روز چھارشنبه با 

سران دو کشور به بررسی روند اوضاع کنونی در .  داشتصحبتی تيلفون رئيس جمھوری آفريقای جنوبی "افوسارام

 .اوکراين و ھمچنين موضوع تحويل محصوالت کشاورزی و کود از روسيه به کشورھای آفريقايی پرداختند

از جمله عرضه محصوالت کشاورزی ی، مسائل امنيت غذايی، تيلفوندر جريان اين مکالمه ": در اين گزارش آمده است

عالوه بر . يی روسيه به قاره آفريقا، به ويژه آفريقای جنوبی، بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفتکيمياو کودھای 

 ".اين، رھبران دو کشور در خصوص وضعيت اوکراين نيز تبادل نظر کردند

 . کنندھای شخصی خود را حفظ يادآوری شد که دو طرف توافق کردند که تماس
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خواھند به تحريم ھا عليه روسيه بپيوندد، زيرا آنھا يکی از بزرگترين  پيش از اين مشخص شد که کشورھای آفريقا نمی

 .واردکنندگان مواد غذايی از روسيه و منابع انرژی روسيه ھستند

ی درباره تيلفونپينگ، روسای جمھوری روسيه و چين در تماسی  طبق اطالعات کرملين، والديمير پوتين و شی جين

 .المللی تبادل نظر کردند ای از موضوعات مربوط به دستور کار روابط دوجانبه و ھمچنين مسائل مھم بين طيف گسترده

جمھوری روسيه ارزيابی اصولی خود درباره وضعيت اوکراين و وظايفی مورد نظر در جريان عمليات ويژه  رئيس 

ی چينی خود تشريح کرد و شی جين پينگ نيز به نوبه خود به مشروعيت نظامی برای حفاظت از دونباس را برای ھمتا

 .اقدامات روسيه برای دفاع از منافع ملی خود را مورد تاکيد قرار داد

  

 اتحاديه اروپا به سطح يک بلوک نظامی کمکی تنزل يافته است: سفير روسيه

وپا روز چھارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تاس والديمير چيژوف، نماينده دائم فدراسيون روسيه در مقر اتحاديه ار

يادآور شد که جوزپ بورل، رئيس دستگاه ديپلماسی اروپايی، درباره روسيه  در حاشيه مجمع اقتصادی سن پترزبورگ

 .تا سطح يک بلوک نظامی کمکی تنزل داده است ھای بيھوده زيادی زده است، در حالی که اتحاديه اروپا خود را حرف

ًکند، ولی دائما  ين ديپلمات، اتحاديه اروپا بطور رسمی تجارت تسليحاتی نداشته و به اوکراين سالح ارسال نمیبه گفته ا

بدين ترتيب در حال حاضر اتحاديه اروپا . کشورھای شرکت کننده در اين اتحاديه را به انجام اين کار تشويق کرده است

 . برای پيشبرد اھداف ناتو تبديل شده است"ک نظامی کمکیبلو"از يک سازمان اقتصادی با مولفه سياسی، به يک 

ھای روسی تماس گرفته و آنھا را عليه  ھای اطالعاتی غربی سعی دارند با ديپلمات وی ھمچنين يادآور شد که سرويس

 .ھا ناموفق ھستند کشور خود ترغيب کنند، ولی ھمه اين تالش

آی برای برقراری تماس .بی.الت متحده نيز از فعال شدن مأموران افپيش از اين، آناتولی آنتونوف، سفير روسيه در ايا

 . خبر داده بودامريکابا ديپلماتھا و شھروندان روسی در 

  

 يف برای آزادی مزدوران انگليسی محکوم شده در دونتسک دستور لندن به کی

يف   کرد که لندن به مقامات کی اعالم٢٤ -  با شبکه تلويزيونی راسياصحبتآندری کلين، سفير روسيه در انگليس در 

اند،   شان پينر و آيدن آسلين که در منطقه دونتسک به اعدام محکوم شده–دستور داده تا برای آزادی مزدوران بريتانيايی 

 .اقدام کند

ت،  به گفته اين ديپلما".اکنون بايد ببينيم که مقامات اوکراينی چگونه با اين موضوع برخورد خواھند کرد": سفير گفت

 .مقامات لندن در اين خصوص با روسيه ھيچ تماسی نگرفتند

روز گذشته ديميتری پسکوف، دبير مطبوعاتی رئيس جمھوری روسيه نيز يادآور شد که لندن در خصوص مجازات 

اعدام برای دو شھروند انگليسی در منطقه دونتسک، به مسکو ھيچ اعتراضی نکرده و خواستار کمک برای آزادی اين 

 .نشده استافراد 

  

 دو نظامی سابق امريکايی در نزديکی خارکوف به اسارت نظاميان روسی درآمدند

يی که در طرف نيروھای امريکاصبح امروز گزارش داد که دو نظامی سابق  (The Telegraph) روزنامه تلگراف

ظاميان روسی به ھای در نزديکی شھر خارکوف توسط نيروھای ن جنگيدند، در جريان درگيری مسلح اوکراين می

 .اسارت گرفته شدند
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 ساله ھستند که به عنوان ٢٧ -  ساله و اندی ھيون٣٩ - الکساندر درايوک"طبق اطالعات اين نشريه، نظاميان اسير شده

يی امريکامشخص شده که اين مزدوران . داوطلب برای جنگ در کنار نيروھای مسلح اوکراين به اين کشور رفته بودند

 .يان درگيری در نزديکی شھر خارکوف اسير شدندھفته گذشته در جر

 آيدن آسلين و شان پينر و سعدون –ھفته گذشته دادگاه عالی جمھوری مردمی دونتسک دو مزدور خارجی انگليسی 

جنگيدند را به اتھام جنايت جنگی عليه مردم اين منطقه به  براھيم، شھروند مراکشی که طرف اوکراين و عليه روسيه می

 .کوم کرداعدام مح

  

  ميليارد دالر کمک نظامی به اوکراين داده است٥.٦امريکا در طول جنگ 

 در جريان يک نشست مطبوعاتی به امريکاجان کربی، ھماھنگ کننده ارتباطات راھبردی در شورای امنيت ملی 

ً، اياالت متحده تقريبا ) اسفند ماه٥ (فبروریخبرنگاران گفت که از زمان حمله نظامی روسيه به اوکراين در اواخر ماه 

به گفته اين مقام کاخ سفيد، واشنگتن قصد دارد به تخصيص . يف کمک نظامی کرده است  به کیدالر ميليارد ٥.٦

 . ادامه دھد"به طور منظم"ھای جديد کمک نظامی به اوکراين  بسته

 خود با والديمير زلنسکی، رئيس یتيلفونی صحبتجو بايدن، رئيس جمھوری اياالت متحده نيز روز چھارشنبه در جريان 

 . به اوکراين را اعالم کرددالرجمھوری اوکراين، ارائه بسته کمک نظامی جديدی به ارزش يک ميليارد 

ھای الزم برای آنھا، تجھيزات  ھای ضدکشتی، ھويتزر و گلوله راکتطبق اطالعات خبرگزاری رويترز، اين بسته شامل 

 اضافی برای ارائه کمک انسان دالر ميليون ٢٢٥وه بر اين، واشنگتن قصد دارد عال. نوری و قطعات يدکی خواھد بود

 .دوستانه به مردم اوکراين اختصاص دھد

  

 کند ھا را طوالنی می امريکا با ارسال تسليحات نظامی به اوکراين، تنھا درگيری: کرملين

 که صبح امروز "نووستی"گزاری ای با خبر ديميتری پسکوف، سخنگوی دفتر رياست جمھوری روسيه در مصاحبه

ھای نظامی   از طريق ارسال تسليحات نظامی به اوکراين، تنھا درگيری اياالت متحده شنبه منتشر شده، اعالم کرد که پنج

 .کند  اين کشور را طوالنی می در

ھا  شدن درگيریاياالت متحده تنھا باعث افزايش مشکالت اوکراين و به درازا کشيده ": سخنگوی کرملين توضيح داد

دولت جو بايدن با ادامه ارسال سالح، اين دوره بد و دشوار را تنھا برای اوکراين و برای مردم اين کشور . شده است

 ".کند طوالنی می

، )اسفند ماه (فبروریيی، در مجموع، از زمان حمله نظامی روسيه به اوکراين در ماه امريکاطبق اظھارات مقامات 

ھای نظامی خود به  يف کمک نظامی کرده است و ھمچنان قصد دارد به کمک  به کیدالريليارد  م٥.٦واشنگتن حدود 

 .اوکراين ادامه دھد

  

 توان آتشبار دوربرد اوکراين را تقويت خواھيم کرد

 از تحرکات بيشتر اين کشور در حمايت امريکا وزير دفاع "لويد آستين"به گزارش خبرگزاری مھر به نقل از الجزيره، 

 . اوکراين در جنگ با روسيه خبر داداز

 .ما به شکل سريع تر عمل خواھيم کرد: وی افزود

 .ما تمام قدرت در راستای کمک به اوکراين به پيش خواھيم رفت:  در ادامه تاکيد کردامريکاوزير دفاع 
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 . توسعه خواھيم داد، توان آتشبار دور برد اوکراين را تقويت والمانما به ھمراه انگليس و : آستين اظھار داشت

ناتو نمی : اين در حالی است که وی روز گذشته ھم در آغاز نشست گروه تماس اوکراين در بروکسل در سخنانی گفت

ًمن شخصا از کمک ھای امنيتی قابل توجھی که اين گروه .َتواند کمک به اوکراين را کنار گذاشته و صحنه را ترک کند

 توانيم قدرت خود را از دست   توانيم دست از کار بکشيم؛ نمی اما ما نمی. سگزارمتماس تا کنون ارائه کرده است، سپا

 .بدھيم

ما بايد حتی جدی تر بوده تا اطمينان : رييس پنتاگون در ادامه مواضع روسيه ھراسانه کشورش در اين نشست ادعا کرد

 !حاصل کنيم که اوکراين می تواند از خود، شھروندان و قلمروش دفاع کند

 و ھمتايان وی در ناتو و ساير شرکای اين ائتالف نظامی در روز چھارشنبه و پنجشنبه امريکا وزير دفاع "ويد آستينل"

ھای امنيتی بيشتر به اوکراين و  در شھر بروکسل پايتخت بلژيک تشکيل جلسه خواھند داد تا در مورد ارسال کمک

 . کنندصحبتھای کنونی، بحث و  وضعيت نيروھای ناتو در اروپای شرقی با توجه به درگيری

  

 يف شدند رھبران فرانسه، المان و ايتاليا وارد کی

امانوئل "وزير ايتاليا،   نخست"ماريو دراگی"گزارش داد که  "٢۴رای نيوز"به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، شبکه 

 .اند ف شدهي  امروز ھمزمان وارد کیالمان صدراعظم "اوالف شولتز"جمھوری فرانسه و   رئيس"مکرون

 امنيتی ھنوز جزئيات بيشتری از اين سفر رھبران سه کشور اروپايی منتشر نشده اما انتظار می رود اين  به داليل

 .وگو کنند مقامات اروپايی با مقامات ارشد اوکراين ديدار و گفت

 .ت به اوکراين سفر کنندی بيلد آم سونتاگ گزارش داده بود که رھبران اين کشور قرار اسالمانپيش از اين روزنامه 

خبرگزاری رويترز نيز به نقل از روزنامه الرپوبليکا ايتاليا امروز گزارش داد که اين مقامات با يک قطار شبانه در 

 .کنار يکديگر اين سفر را انجام دادند

د که در ارسال تسليحات به  و فرانسه و تا حدودی ايتاليا انتقاد کرده و آنھا را متھم کرده بوالمانپيش از اين اوکراين از 

  کنند ُيف کند عمل می کی

  

 تر کرد  درصد گران٢۵کاھش انتقال گاز روسيه، قيمت گاز طبيعی در اروپا را تا 

 درصدی بھای گاز طبيعی در اروپا در روز گذشته در حالی ثبت ٢۵ اسپانيا، افزايش "سينکو دياس"به نقل از نشريه  

ھای انتقال گاز به اروپا از طريق خط لوله نورداستريم،   درصدی جريان۴٠ شده است که پس از خبرھا از کاھش

کاھش )  درصد۶٠احتماال حدود ( غول گاز روسيه اعالم کرد که ارسال گاز، حتی بيشتر از اين ميزان "گازپروم"

   .خواھد يافت

در مگاوات ساعت افزايش يافت که  يورو ١٢١به اين ترتيب، معامالت آتی در بازار ھلند، که معيار اروپايی است، به 

 .است)  خرداد- ارديبھشت(باالترين قيمت گاز از ماه می 

مطالعه گروھی از اقتصاددانان . ھا احتماال سياسی است  اعالم کرده که منشا اين کاھشالماناين در حالی است که دولت 

 المانصد از توليد ناخالص داخلی برای  در٢.٢ تا ٠.۵دھد که قطع واردات گاز روسيه بين  ی نشان میالمانبرجسته 

 .ھزينه خواھد داشت

 ميليون متر مکعب در ۶٧به ) پنجشنبه(گازپروم اعالم کرده که جريان گاز روسيه از طريق نورد استريم از امروز 

. دھد  درصدی را در مقايسه با رقم اعالم شده در روز سه شنبه نشان می٣٣اين رقم، کاھش . يابد روز کاھش می
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، نقطه ورودی "پورتووايا"وليدکننده روسی روز سه شنبه اعالم کرده بود که به دليل کمبود کمپرسورھای عملياتی در ت

   .شود  ميليون متر مکعب در روز محدود می١٠٠نورداستريم در سواحل بالتيک روسيه، جريان به 

دھد که به   نسبت میالمان زيمنس گازپروم کاھش جريان گاز را به تاخير در تعميرات گروه فناوری و صنعتی

برداری از خط لوله  ھای غرب بر روسيه تجھيزات کليدی برای بھره تحريم. ھای غرب عليه روسيه پيوسته است تحريم

ھا از طريق  دھد که انتقال محموله گاز نورد استريم را در خارج از کشور با مشکل مواجه کرده است و اين امر نشان می

 . ممکن است برای مدتی محدود شودالمانبه اين مسير حياتی 

تصويب کرد که موضوع اصلی آن تحريم )  خرداد١٢ (جوناتحاديه اروپا ششمين بسته تحريمی عليه روسيه را در دوم 

والديمير "بنابراين به گفته . نفت انتقالی روسيه از طريق دريا است که قرار می باشد تا شش ماه ديگر اجرايی شود

نده روسيه در اتحاديه اروپا واضح است که ديگر چيزی برای تحريم نمانده است و اگر آنھا بخواھند بسته  نماي"چيزوف

ھا نيز بسياری از  در بسته ششم تحريم. ھا را عليه مسکو آماده کنند، تنھا گاز برای تحريم کردن مانده است ھفتم تحريم

 .توانند گاز روسيه را تحريم کنند ھا نمی دھد که به اين زودی کشورھا معاف ھستند و اين نشان می

 خطوط لوله گازی که از روسيه "تحريم کامل"کند که  بينی می  اقتصاددان ارشد اروپا در گلدمن ساکس پيش"سون استن"

 .دھد  کاھش می٢٠٢٢ درصد در سال ٢.٢شوند، افزايش توليد ناخالص داخلی منطقه يورو را تا  وارد خاک اروپا می

 تحت قرارداد المان، بلغارستان، فنالند، ھلند و دانمارک و ھمچنين عرضه به پولنديل گاز به مشتريانش در گازپروم تحو

جمھوری روسيه، برای   رئيس"والديمير پوتين" را پس از اين که حاضر نشدند به دستور "شل انرژی اروپا"با شرکت 

 .پرداخت پول گاز به روبل عمل کنند، قطع کرد

  

 ھای ضدکشتی بيشتر به اوکراين برای ارسال راکتتصميم انگليس 

ھای اين  به گزارش رويترز، بن واالس، وزير دفاع انگليس روز چھارشنبه گفت اين کشور در حال بررسی برنامه

 .ً ھای ضدکشتی بيشتری به اوکراين است که قبال وعده آن را داده بودراکتکشور برای ارسال 

شود و قرار است در حاشيه اين  شورھای عضو ناتو در بروکسل برگزار مینشست روز چھارشنبه وزرای دفاع ک

 .نشست ارسال تسليحات بيشتر به اوکراين بررسی شود

ساخت انگليس به اوکراين وعده داده شده است و به  (MLRS) ی ھدايت شوندهراکتھای  واالس گفت تحويل سيستم

 .شود زودی به اين کشور ارسال می

ھای ضدکشتی است و اميدوار  راکتھای خود در ساخت  گليس در حال تحقيق و باال بردن قابليتکشور ان: وی افزود

ھای ھارپون را به ھلند و  راکتھا ھمراه  راکتلندن در سياست خود اھدای اين . ھا در آينده بھبود يابد است اين سيستم

 .دانمارک نيز در نظر دارد

آموزش نظاميان اوکراينی برای استفاده از اين سالح ھا : خبرنگاران گفتھايش با  وزير دفاع انگليس در ادامه صحبت

 در اولويت قرار دارد و بايد کارھای بيشتری در زمينه آموزش انجام شود

  

 


