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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 ١٨
  

 ١١۴ –  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 احتمال دارد نقص و کمبودی در ترجمۀ آنھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی می

  

   منھدم شد"آزوف"مقر فرماندھی گردان 

ی و توپخانه ارتش روسيه به راکت و نيروی ئیطی حمالت نيروی ھوا: سخنگوی وزارت دفاع روسيه اعالم کرد

  .مواضع اوکراينی ھا، اھداف متعدد از جمله مقر تشکيالت ملی گرايان اوکراينی منھدم شده اند

 سخنگوی وزارت دفاع روسيه اعالم کردکه ارتش اين کشور مقر "ايگور کوناشنکوف"به گزارش ريانووستی، 

  . را منھدم کرده است"خارکيف" در منطقه "آزوف"لی گرای اوکراينی موسوم به گردان فرماندھی نيروھای م

 ناحيه تجمع نيروی انسانی و تجھيزات و ١٨ ئیھای نقطه زن و دقيق نيروی ھوا راکت: کوناشنکوف در اين باره گفت

 پرتاب چندگانه راکت ستگاهدھای خمپاره انداز ارتش اوکراين شامل شش  دستگاه موقعيت آتش توپخانه و ١٠ھمچنين 
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ھمچنين در منطقه خارکيف، مقر تشکيالت نيروھای .  را در مناطقی در جمھوری خلق دونتسک ھدف قرار دادند"گراد"

  .ملی گرای آزوف نيز منھدم شد

ای  منطقه تجمع نيروھا و تجھيزات نيروھ۵٨ اين کشور موفق شدند ئیوی در ادامه گفت که ھمچنين خلبانان نيروی ھوا

-Buk) "١ام -بوک" ئی دفاع ھوادستگاهگرای اوکراينی، دو پرتابگر و   ملی٢٠٠مسلح اوکراين را ھدف قرار داده و 

M اوسا"و  (١" (Osa-AKM) ،دستگاه تانک را نابود کنند ١٠.  

وکراين را  موقعيت توپخانه نيروھای مسلح ا٣٨ منطقه تمرکز دشمن و ٢٠٣ی و توپخانه نيز به نوبه خود راکتنيروھای 

 پھپاد، ھشت دستگاه تانک و ساير کنترول ملی گرای اوکراينی، مرکز ٣۵٠مورد اصابت قرار دادند که در پی آن 

  . دستگاه وسيله نقليه ويژه منھدم شد١١ گراد، سه عراده توپ و دستگاهخودروھای زرھی، سه 

اوکراينی  "٢۵-سوخ و"يک فروند جنگنده  ارتش روسيه موفق به سرنگونی ئیکوناشنکوف ھمچنين گفت که پدافند ھوا

  . فروند پھپاد اين کشور در شبانه روز گذشته شد١۵و 

 پرتاب چندگانه دستگاه و ھشت فروند راکت پرتاب شده از "يو-توچکا" راکتوی افزود که ھمچنين يک فروند 

  . رھگيری و منھدم شدند"اوراگان"

 

  روسيه خواستار لغو تحريم ايران و ونزوئال شد

لغو تحريم اين : معاون نخست وزير روسيه با بيان اينکه ھميشه مسکو مخالف تحريم تھران و کاراکاس بوده است، گفت

  .دو کشور نفتی موجب افزوده شدن حدود دو و نيم ميليون بشکه نفت در روز به بازار می شود

س اقتصادی سنت پترزبورگ خاطرنشان  در حاشيه اجال٢۴آلکساندر نوواک در گفت و گو با کانال تلويزيونی روسيه 

  .تحريم ھا عليه ايران و ونزوئال غيرقانونی است: کرد

، بازار انرژی جھان با مشکالت زيادی مواجه شده فبروریاز زمان شروع عمليات ويژه روسيه در اوکراين در ماه 

  .است زيرا کشورھای غربی، واردات نفت و گاز روسيه را تحريم کردند

 به خاطر وابستگی به نفت و گاز اين کشور، ئی، کشورھای اروپاامريکام بخش انرژی روسيه از سوی باوجود تحري

تالش دارند تا وابستگی خود را به انرژی اين کشور کاھش دھند اما اين کار را زمانبر اعالم کرده اند و رفتار محتاطانه 

  .ای در قبال کرملين دارند

 در ھر بشکه دالر ١٠٠مت نفت و گاز در جھان شد و قيمت نفت به بيش از تحريم ھای ضدروسی موجب افزايش قي

  .رسيد

 

  بالروس به اوکراين درباره حمله به خاک روسيه ھشدار داد

در اين صورت، روسيه از : رئيس جمھوری بالروس درباره حمله احتمالی کی يف به خاک روسيه ھشدار داد و گفت

  .ه خواھد کردسالح ھای جديدی عليه اوکراين استفاد

به گزارش خبرگزاری بالروسی بلتا، آلکساندر لوکاشنکو که روز جمعه در جمع کارگران اين کشور صحبت می کرد، 

ولوديمير زلنسکی رئيس جمھوری اوکراين خواھانا دريافت سالح ھای بردبلند است تا مناطقی مانند کورسک، : افزود

  .ھدف قرار دھدروستوف، اورل، بلگورود و شھرھای ھمجوار را 

روسيه ھستند اما آنھا  مقامات کی يف نگران استفاده از سالح ھای دوربرد عليه خاک: وی در عين حال خاطرنشان کرد

  .ست که در اين مورد تصميم خواھد گرفتامريکاخودشان تصميم گيرنده نيستند و اين 
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 کمک دالر ميليارد ١.٥ برای ارائه ماھانه کاامريرئيس جمھوری بالروس با يادآوری دستور جو بايدن رئيس جمھوری 

 ھا بايد بدانند تازه اين امريکائی.  برای دامن زدن به جنگ استامريکاآيا اين کمک : به اوکراين خطاب به وی گفت

  .شروع کار است

ختن ھستند و  ھا در حال باامريکائی: لوکاشنکو، واشنگتن را در تالش برای تقسيم دوباره جھان ارزيابی کرد و افزود

  .تقال می کنند تا ھمچنان رھبر جھان باقی بمانند

 

  يک ھواپيمای نظامی در منطقه مرزی بلگورود سقوط کرد: روسيه

 روسيه صبح روز جمعه در حين پرواز آموزشی در منطقه بلگورود روسيه در نزديکی ٢۵-يک فروند جنگنده سوخو

  .دخلبان جان سالم به در بر. مرز اوکراين سقوط کرد

بامداد  Su-25 به گزارش خبرگزاری تاس به نقل از سازمان ھای انتظامی، يک فروند ھواپيمای نظامی روسيه از نوع

گفته می شود خلبان پس از اينکه توانست خود را . جمعه در حين پرواز آموزشی در منطقه مرزی بلگورود سقوط کرد

  .به بيرون پرتاب کند جان سالم به در برده است

رسانه ھای ديگر يک . ساس اطالعات اوليه، اين ھواپيما پس از برخورد با سيم برق فشار قوی سقوط کرده استبر ا

  .نقص فنی را علت آن گزارش می کنند

  .ارتش روسيه اعالم کرد که اين ھواپيما در مکانی متروک سقوط کرده و ھيچ خسارتی روی زمين وارد نشده است

 

  د از صادرات نفت را به کشورھای دوست منحرف می کند درص٧٣روسيه  :Sberbank رئيس

 را آغاز کرده است که به معنای جھت گيری مجدد تمام صادرات سنتی "خط لوله به شرق"روسيه اجرای سناريوی 

، در جريان مجمع اقتصادی Sberbank اين را رئيس بزرگترين بانک روسی. روسيه به کشورھای دوست خود است

 درصد از عرضه نفت روسيه در بازه زمانی ٧٣به گفته وی، .  پترزبورگ در روز جمعه بيان کردبين المللی در سن

 :گرف اظھار داشت.  که روسيه را تحريم نکرده اند، ھدايت شده استئی تا مه از اين طريق به کشورھامارچ

 را در ئی نيست که چنين جريان ھاالبته مسائل مربوط به لجستيک و تخفيف ھا وجود دارد، اما ھنوز خيلی واقع بينانه"

  ".با اين وجود، ما شاھد وقوع آن ھستيم. چنين بازه زمانی منحرف کنيم

وی با اشاره به اينکه گاز طبيعی و نفت از نظر لجستيکی محصوالت پيچيده تری ھستند، ابراز اطمينان کرد که در اينجا 

  . پيدا کردئینيز می توان راه حل ھا

 

  خبر داد"اوکراينی دوم"ای تبديل مولداوی به الوروف از تالش بر

مجمع بين المللی اقتصادی  ای در حاشيه سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه روز پنجشنبه در مصاحبه

 تبديل کنند و اين با "اوکراين دومی" آشکار در جريان است تا مولداوی را به ئیھا تالش پترزبورگ اعالم کرد که سن

 .رايانه مقامات فعلی اين کشور مطابقت داردرويکرد مصرف گ

الوروف اين واقعيت را نيز مورد توجه قرار داد که اکثريت مردم مولداوی در موضع گيری مقامات رسمی اين کشور 

 .در خصوص پيوستن سريع به اتحاديه اروپا شريک نيستند

  

  ندھندکشورھای غربی توافق کردند که ھواپيما و تانک را به اوکراين: ماکرون
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امانوئل ماکرون، رئيس جمھوری فرانسه از توافق بين نمايندگان کشورھای غربی برای توقف تحويل ھواپيماھا و 

 .ھای تھاجمی به اوکراين خبر داد تانک

 و ماريو دراگی، نخست وزير ايتاليا به اوکراين سفر المانشنبه به ھمراه اوالف شولز، صدراعظم  ماکرون که روز پنج

ما به اوکراين برای دفاع از خود کمک : ًاين تقريبا موضع گيری رسمی ھمه شرکای ما در ناتو است": ، گفتکرده بود

بنابراين، ما توافق کرديم که تسليحات خاصی مانند ھواپيماھای تھاجمی . کنيم، ولی وارد جنگ با روسيه نخواھيم شد می

 ".يا تانک را به اين کشور عرضه نکنيم

 مسألهور شد که چنين تصميمی مورد توافق قرار گرفته و رئيس جمھور والديمير زلنسکی نيز از اين رھبر فرانسه يادآ

، خودروھای زرھی و توپخانه "ھا انواع خاصی از سالح"ًماکرون افزود که فرانسه عمدتا با ارسال مھمات و . آگاه است

 .کند به اوکراين کمک می

ی خود با رئيس جمھوری اوکراين آمادگی پاريس برای ادامه ارسال ونتيلفوی پيش از اين نيز در جريان مکالمه 

 .ف را اعالم کردئيتسليحات از جمله تسليحات سنگين به ک

  

 تھديدی از جانب روسيه برای فنالند و کشورھای بالتيک وجود ندارد: کرملين

ھای   برای فنالند و جمھوریديميتری پسکوف، سخنگوی دفتر رياست جمھوری روسيه اعالم کرد که اين کشور تھديدی

 .لتونی، ليتوانی و استونی در حاشيه دريای بالتيک نيست

 به ناتو ھيچ مزيت سويدنان در اين باره توضيح داد که در اين راستا، پيوستن فنالند و .ان.وی در مصاحبه با شبکه سی

 .اه خواھد داشتامنيتی مضاعفی در اروپا به ھمراه نخواھد داشت و برعکس، تنش بيشتری به ھمر

 در پيوستن به ناتو بتواند امنيت اين سويدنسخنگوی کرملين يادآور شد، طرف روسی معتقد نيست که تصميم فنالند و 

  .کشورھا را تقويت کند، برای اينکه در اين صورت وخامت اوضاع در منطقه تنھا افزايش خواھد يافت

 

 کند استفاده میغرب از سازمان ملل برای تقويت اخبار جعلی : الوروف

المللی از جمله کميساريای عالی حقوق بشر، دبيرکل و ديگر  ھای بين ديپلمات: وزير امور خارجه روسيه اعالم کرد

ھای سازمان ملل تحت فشار غرب ھستند و اغلب از آنھا برای تقويت اخبار جعلی منتشر شده توسط غرب استفاده  مقام

 .شود می

ما به : سی، اعالم کرد بی  سرگئی الوروف روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه بیبه گزارش روزنامه لو فيگارو،

ًما يک عمليات نظامی ويژه را اعالم کرديم زيرا مطلقا ھيچ راه ديگری برای توضيح به غرب . اوکراين حمله نکرديم

 .نداشتيم که کشاندن اوکراين به ناتو يک عمل جنايتکارانه است

 (Yahidne) ھا در روستای ياھيدن  که گزارش رسمی سازمان ملل در مورد جنايات روسوی در واکنش به خبرنگاری

المللی از  ھای بين اما ديپلمات. ًواقعا جای تاسف است: اوکراين را تشريح کرد، گفت (Tchernihiv) در منطقه چرنيھيو

ی سازمان ملل تحت فشار غرب ھا جمله کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل، دبيرکل سازمان ملل و ديگر مقام

 .شود ھستند و اغلب از آنھا برای تقويت اخبار جعلی منتشر شده توسط غرب استفاده می

کشيم که نشان دھيم  روسيه بی تقصير نيست؛ روسيه ھمان چيزی است که ھست و ما خجالت نمی: الوروف اظھار داشت

 .چه کسی ھستيم
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ھای ديگری از اين مصاحبه، به نقل از وزير امور خارجه روسيه نوشت که  روزنامه لوموند فرانسه نيز در تشريح بخش

 . اوکراين است"ئیزدا نازی"مسکو به دنبال 

ھای  توجھی غرب به نگرانی با انتقاد از بی) ١۴٠٠دوم اسفند  (٢٠٢٢ فبروری ٢١والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه 

  .گانسک را در منطقه دونباس به رسميت شناختھای خلق دونتسک و لو امنيتی مسکو، استقالل جمھوری

 

 ديگر از نويسندگان روسی و شوروی در برنامه درسی اوکراين خبری نيست

يک گروه کاری از وزارت آموزش اوکراين تصميم گرفته است تا تمام آثار نويسندگان روسی و شوروی را از برنامه 

  .درسی حذف کند

ايوفسکی، تولستوی، تورگنيف، نکراسوف، بولگاکف، کريلوف و چخوف قربانی به ويژه آثار پوشکين، لرمانتوف، داست

نيز از برنامه درسی حذف خواھند  The Coat و The Revisor ،The Nose آثار گوگول از جمله. شوند ھا می حذف

  .شد

 

 از بيخيال گاز تا ممنوعيت مصرف

 در انرژی را در نتيجه کاھش عرضه گاز از ئیرابرت ھابک، وزير اقتصاد فدرال، اقدامات قانونی برای صرفه جو

 : گفتالماناو روز پنجشنبه در تلويزيون حکومتی . روسيه رد نمی کند

 در صورت لزوم طبق قانون انجام ئیجو سازی افزايش پيدا نکند، بايد اقدامات بيشتری را برای صرفه اگر حجم ذخيره"

 ".دھيم

ن شده در آپارتمان ھا نيز باشد، ئيين امر می تواند کاھش حداقل دمای تعوزير بھداشت در پاسخ به اين سوال که آيا ا

 :پاسخ داد

 ".ما به تمام قوانينی که در آنجا کمک می کنند نگاه خواھيم کرد. ما ھنوز به طور عميق به اين موضوع نه پرداخته ايم"

 ٥٦ما نمی توانيم با .  کافی نيستاين باالتر از حد متوسط است، اما.  درصد پر است٥٦مخازن گاز در حال حاضر 

 وضعيت جدی ".ًدر غير اين صورت ما واقعا وضعيتمان ناروشن است. اين بايد پر باشد. درصد وارد زمستان شويم

ان در ھمان زمان، ھابک بار ديگر از شرکت ھا و شھروند. است، اما امنيت عرضه در حال حاضر تضمين شده است

  . کنندئیخواست تا در مصرف انرژی و گاز صرفه جو

 

 سازمان امنيت و اطالعات نظامی اوکراين ادعا ميکند اسناد فنی پل کريمه را دريافت کرده است

. به گزارش تاس، رئيس اطالعات وزارت دفاع اوکراين گفت که اسناد فنی دقيقی در مورد پل کريمه دريافت کرده است

مستندات فنی دقيق پل ":  پنجشنبه در صفحه فيس بوک وزارت دفاع اوکراين منتشر شد، آمده استدر بيانيه ای که روز

  ".کريمه به دست آمده است

ساخت ارتباط حمل و نقل از طريق تنگه "سرويس اطالعات نظامی اوکراين ارائه الکترونيکی ضميمه ای را با عنوان 

اطالعات دقيق در مورد سايت، سطح جاده، پايه ھای "ن مواد حاوی وزارت دفاع ادعا می کند که اي.  منتشر کرد"کرچ

 ".پل، سازه ھای حفاظتی در برابر لغزش، رمپ ھا و زيرساخت ھای کلی مجموعه است

 برای ارتش "مھمترين ھدف"ديميتری مارچنکو، سرلشکر نيروھای مسلح اوکراين روز چھارشنبه گفت که پل کريمه 

  .)ادگزارش د RT DE( اوکراين است
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، الکسی دانيلوف، دبير شورای امنيت ملی و دفاع اوکراين، گفت که کيف پل کريمه را به محض اينکه اپريلدر ماه 

با اين حال، در ماه مه، مشاور وزير کشور اوکراين، ويکتور آندروسوف، گفت . فرصت فراھم شود، تخريب خواھد کرد

  .د، زيرا ارتش اوکراين بسيار دور از ساحل دريای آزوف استکه نيروھای اوکراينی راھی برای حمله به پل ندارن

 

 الوروف به تھديدھای کيف برای ضربه زدن به پل کريمه پاسخ داد

 "ًکامال آگاه"د کرد که مسکو از تھديدھای کيف برای حمله به پل کريمه ئيسرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه تا

 .است

 داريم و ھمه اين تھديدھا در نظر گرفته شده است، مسؤولما ارتشی : ف گفتبه گزارش خبرگزاری ريانووستی الورو

 .ھا به طور کامل شکست خواھند خورد ام که ھمه اين طرح دود بدون آتش وجود ندارد و من متقاعد شده

، پس "اولين ھدف شکست خواھد بود"پيش از اين، ديميتری مارچنکو، فرمانده نيروھای اوکراينی، گفت که پل کريمه 

 ".و اين بر کسی پوشيده نيست"از دريافت تسليحات وعده داده شده توسط غرب به کيف، 

    نووستی+ اسپوتنيک : منبع

 

 ھای حامل غالت اوکراينی آمادگی روسيه برای تضمين ايمنی کشتی: آنتونوف

ر آماده است تا ايمنی آناتولی آنتونوف، سفير روسيه در اياالت متحده صبح امروز، جمعه، اعالم کرد که اين کشو

شود که از کريدورھای   اوکراين حمل کنند، تضمين کند و متعھد میکنترول که بار غالت را از بنادر تحت ئیھا کشتی

 .باز شده در اين راستا استفاده نظامی نخواھد شد

مقامات اوکراينی که به اين ديپلمات اتھامات مربوط به ممانعت روسيه از کشتيرانی آزاد در دريای سياه را رد کرده و 

اند، را مقصر مشکل کنونی در صادرات غالت   قديمی را در سواحل خود کار گذاشتهئی مين دريا٤٢٠گفته وی حدود 

 .ناميد

منتشر شد، يادآور  (National Interest) "نشنال اينترست"ای به زبان انگليسی که امروز در نشريه  آنتونوف، در مقاله

 زمينه تنھا در صورتی امکان پذير خواھد بود که مقامات اوکراينی برای ھمکاری سازنده آمادگی شد که موفقيت در اين

 .ھا پاکسازی شود داشته باشند و برای شروع، به گفته اين ديپلمات، بايد آبھای منطقه از وجود مين

در عمليات ويژه استفاده نخواھد  را تضمين کرده و از آنھا به نفع اھداف خود ئیروسيه ايمنی چنين مسيرھا": وی افزود

 آنتونوف ھمچنين پيشنھاد کرد از ".ف قرار داردئيتوپ اکنون در زمين ک. ھيچ مانعی از جانب ما وجود ندارد. کرد

 روسيه ھستند و ھمچنين از مسيرھای زمينی، از جمله از طريق خاک کنترولبنادر دريای سياه و آزوف که تحت 

  .کراين استفاده شودبالروس، برای صادرات غالت او

 

  پرده برداشتامريکا نظامی اوکراين و - وزارت دفاع روسيه از ھمکاری بيولوژيکی

 و بيولوژيکی نيروھای مسلح روسيه اعالم کرد که اسنادی ئیکيمياايگور کريلوف، رئيس نيروھای حفاظت از پرتوھا، 

 نظامی - ھای بيولوژيکی در خصوص اجرای برنامهبدست آمده است که تعامل بين وزارت دفاع اوکراين و اياالت متحده 

 .ھای صلح جويانه بيولوژيکی واقعيت ندارد  در مورد فعاليتامريکائیکند و توضيحات مقامات  د میئيرا تأ

 مبنی بر اينکه تحقيقات بيولوژيکی در امريکاعليرغم ابراز اطمينان : وی شب گذشته در يک نشست خبری گفت

نه توسعه بھداشت غيرنظاميان انجام شده، اسنادی بدست آمده است که تعامل مستقيم وزارت ًاوکراين منحصرا در زمي
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وی توضيح داد که در اسناد بدست آمده به امکان ھمکاری بين اوکراين . کند د میئيدفاع اين دو کشور در اين زمينه را تا

نی برای گسترش بيشتر اين ھمکاری ھا اشاره و اياالت متحده در برنامه بيولوژيکی و ھمچنين امکان ايجاد اصول قانو

 .شده است

 را به رسميت  ھای بيولوژيکی در اوکراين کريلوف يادآور شد که خود اياالت متحده ارتباط بين پنتاگون و آزمايشگاه

 .شناخته است

يولوژيکی در خاک  تاسيسات ب٤٦ سال گذشته از ٢٠ ارائه شده طی "قانونی"ً، پنتاگون رسما حمايت جوندر اوايل ماه 

 به آنھا "ھای صلح آميز پزشکی و کشاورزی در چارچوب پروژه"ھا  ولی مدعی شد که اين کمک. د کردئياوکراين را تا

 .ارائه شده است

در ھمين راستا، سفارت روسيه در واشنگتن نيز صبح امروز، جمعه اعالم کرد که اطالعات وزارت دفاع اياالت متحده 

ھا بيولوژيکی در اوکراين با واقعيت مطابقت ندارد و اطالعات تھيه  دن فعاليت آزمايشگاهدر خصوص غيرنظامی بو

  .شده توسط پنتاگون در اين باره يک دروغ محض است

 

 ، جھان را به ورطه نابودی کشانده استامريکا: زاخارووا

منافع خود ھستند و با وضع  ھا منافع ما را قبول ندارند و تنھا به فکر امريکائی: سخنگوی وزارت خارجه روسيه

 .ھای يکجانبه ديگر نقاط جھان را تحت تاثير قرار داده اند تحريم

ھا تا چه اندازه دشوار  صحبت کردن با آن. ديروز شما با خبرنگاران غربی صحبت کرديد: مجری راشا تودی پرسيد

 است؟

به ھمين خاطر خبرنگاران . ھا است و واقعيتھا  اين براساس ارزش. ر نداده ايمئيما موضع خود را تغ: زاخارووا گفت

ميزان کار ما افزايش يافته است، زيرا اخبار جعلی . دانم من وظيفه خود را می. غربی نگران ھستند و من نگران نيستم

 .کند زيرا غرب اطالعات نادرست زيادی را منتشر می. اما اين مشکلی برای غرب است. زياد شده است

ھا دارند  شوند که مخاطبانی که رسانه ھا حتی سبب می آن. دھند ادگی مخاطبان خود را از دست میھا به س آن: وی افزود

اين موضوع . کند ھای خود حذف می ھا مطالب زيادی را در گزارش آن. از بين بروند و اعتماد خود را از دست بدھند

 .شود مردم از واقعيت دور شوند سبب می

ھا روسيه را به نقض قوانين بين  ھا بار آيند آن غربی به کنفرانس خبری شما میزمانی که خبرنگاران : مجری گفت

 ھا به دنبال گرفتن نوعی اعتراف از شما ھستند؟ رسد آن به نظر می. کنند المللی متھم می

تر اگر فردی خود را فرا.  بين المللی مدعی برابری ھمه در برابر حقوق بين الملل استئیسيستم قضا: زاخارووا گفت

من . کنند ھای نادرستی را ضد روسيه مطرح می ھا ادعا امريکائیشنوم که  من می. از قانون بداند آنگاه سيستم کارا نيست

. ھا تا چه اندازه به قوانين بين المللی عالقه دارند آن.  به قوانين بين المللی توجه داردامريکاآيا .  دارمامريکاسوالی از 

 . را درباره قوانين بين المللی داشته باشدتواند نظر خود ھر کشوری می

منافع ما را قبول ندارند و تنھا )  ھاامريکائی(ھا  اما آن. کند ھای خود اين موضوع را بررسی می روسيه براساس سياست

ه زمان آن فرا رسيده است ک. دھيم المللی انجام می ما اقدامات خود را بر اساس قوانين بين. به فکر منافع خود ھستند

ھا با  آن. ھا، جھان را در آستانه فروپاشی قرار داده است اين اقدام آن. ھا اعالم کنيم انتقاد خود را از سيستم ليبرال آن

 .ھای يکجانبه ديگر نقاط جھان را تحت تاثير خود قرار داده اند وضع تحريم
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 برای تخريب قوانين بين المللی ھر ھا آن. کشد دھند که سال ھاست شھروندان خود را می ھا به کشوری اسلحه می آن

 امريکااين به نفع . اوضاع به نفع ما شده است. ھا پاسخ داده ايم ما به روشی عمل گرايانه به تحريم. دھند کاری انجام می

قرار دادن اروپا در برابر . خواھد که رقيبی داشته باشد  نمیامريکاھای اروپا را محدود کند، زيرا  ئیاست که توانا

 . استامريکايه به نفع روس

 کنند؟ کنند با ديگر مقامات ھم در جھان مصاحبه می ھای غربی ھمانطور که با شما مصاحبه می آيا رسانه: مجری پرسيد

دھد و حتی فعاليت  غرب به ما اجازه سوال نمی. شود اين موضوع به آزادی بيان مربوط می: زاخارووا پاسخ داد

ما آماده استقبال از ھمه . ھا است  اما در کشور ما وضعيت متفاوت و برعکس اقدامات آن.کند ھای ما را ممنوع می رسانه

ھا را تحريم  دھند ما ھم آن کنند و به ما رواديد نمی ھا ما را تحريم می اما زمانی که آن. ھا در کشور خود ھستيم رسانه

  .کنيم می

 

 مسکو آماده صادرات غالت است: امريکاسفير روسيه در 

ً واقعا می خواھد بحران کشاورزی جھانی را حل کند، امريکای آنتونوف، سفير روسيه در اياالت متحده گفت ، اگر آناتول

 .بايد با مسکو ھمکاری کند و تحريم کشاورزی و واردات کود بالروس را لغو کند

اگر ": ل اينترست نوشت در نشريه نشنا به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، سفير روسيه در اياالت متحده روز پنج شنبه

ًواشنگتن واقعا می خواھد وضعيت بازار جھانی کشاورزی را بھبود بخشد، بايستی اجازه دھد ما ھمکاری خود را داشته 

ما آماده ھمکاری برای بھبود وضعيت در ھمه کشورھای . از سرزنش روسيه برای ھمه مشکالت دست برداريد. باشيم

فرصت ھای زيادی برای .  خود را تسھيل کنيمکنترول پيوسته غالت از بنادر تحت ما آماده ايم صادرات. جھان ھستيم

تنھا کاری که الزم است، لغو تحريم . ، رومانی و بالروس وجود داردپولنداستفاده از کريدورھای حمل و نقل از طريق 

 " .کود بالروسی است

 تبديل شده است، اما غرب ئیم در بحران غذاسفير روسيه ھمچنين گفت که تحريم ھای غرب به يک عامل نامطلوب مھ

عالوه بر اين، .  و انرژی جلوه دھدئی و مقصر افزايش قيمت مواد غذامسؤولتصميم گرفته است صرفا روسيه را 

 .آنتونوف به تمرکز غرب بر منابع انرژی تجديدپذير به عنوان يکی ديگر از عوامل بحران اشاره کرد

 ."ربطی به واقعيت ندارد"اماتی تبديل شده است که او افزود که روسيه به ھدف اتھ

 جھانی، ئی با ھدف کاھش عمدی امنيت غذائیھا کشور ما به تالش برای برداشتن گام":  نوشتامريکاسفير روسيه در 

جلوگيری از صادرات محصوالت کشاورزی اوکراين از طريق دريا و جلوگيری از کارزار کشاورزی در آن کشور 

 " .ن آن رسيده است که به اين اتھام زنی ھای بی پايه و خيالبافی ھا نقطه پايانی بنھيمزما. متھم است

 سازمان ملل نسبت به خطرات بحران فزاينده در بازار جھانی کشاورزی ٢٠٢٠آنتونوف خاطرنشان کرد که در سال 

 ۵٠ "يات ويژه ما در اوکراينقبل از شروع عمل"سپس قيمت ھا شروع به افزايش کردند؛ تا بھمن ماه که . ھشدار داد

 .درصد افزايش يافتند

 خودکفا است، اما با منافع ملی روسيه ضديتی ندارد، ئیاو با ذکر اين موضوع که گرچه اوکراين از نظر امنيت غذا

 ما تالش ھای الزم را در اين زمينه انجام می دھيم؛ از کمک به کشاورزان در سرزمين ھای آزاد شده گرفته تا": افزود

 بشردوستانه زمين ئیھمزمان، نيروھای نظامی روسيه در فعاليت ھای مين زدا. بازسازی زيرساخت ھا و تامين بذر

 ھکتار از مزارع کشت شده است ٢٠٠ ھزار مواد منفجره مختلف در ١٢بيش از . ھای کشاورزی مشغول ھستند

 ".غيرفعال شد
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وی گفت مساله اين است که .  اوکراينی نداردئیرات مواد غذاآنتونوف تاکيد کرد، روسيه تالشی برای جلوگيری از صاد

 .اند ھا کشتی خارجی در نيکواليف، خرسون، چرنومورسک، اوچاکوف، اودسا و يوژنی گير افتاده ده

. نتيجه اين که ھيچ مانعی از طرف ما وجود ندارد: بنا به گزارش اسپوتنيک، سفير روسيه در واشنگتن در پايان نوشت

 . در زمين کی يف استتوپ اکنون

 ٢٠٢٠روسيه و اوکراين سبد نان جھان و صادر کننده برتر محصوالت غالت مانند گندم، ذرت و جو ھستند که در سال 

ميالدی، ھر کدام از آن دو کشور حدود نيمی از گندم توليدی خود را به کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا صادر کرده 

   .بودند

ھای روغنی، روغن پخت و پز و کود را مختل  الت و ساير کاالھای مورد نياز منطقه مانند دانهجنگ اوکراين عرضه غ

   .کرده است

 و ٢٠٢١ھای  حدود يک چھارم مجموع صادرات گندم روسيه و اوکراين و نيمی از صادرات ذرت دو کشور برای سال

   . ميالدی متوقف شده است٢٠٢٢

کند از جمله بنادر و خطوط ريلی تخريب شده يا آسيب  از تجارت حمايت میھای اوکراين که  بسياری از زيرساخت

 .اوکراين ھم صادرات برخی غالت را برای محافظت از ذخاير خود ممنوع کرده است. اند ديده

 

  


