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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 ٢٢
 

 ١١٨  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢٤تا ساعت (

  

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

  

اند از  ھائی که در جمھوری دموکراتيک جمھوری خلق امريکا به اعدام محکوم شده لندن به دليل محکوميت بريتانيائی

 کند مسکو استيناف می

 درباره محکوميت شھروندان انگليسی در آندری کلين سفير روسيه در لندن بيان کرد، بريتانيا يادداشت متکبرانه ای

 :اين ديپلمات تصريح کرد. جمھوری خلق دونتسک به روسيه ارسال کرده است

 خود را مجبور به رسيدگی به اين مسائل نمی  در مقابل اين رفتار شما ما.  نوشته ايد شما نامه ای به شدت متکبرانه"

 ".بينيم
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ھای شان پينر و آيدن آسلين و شھروند مراکشی سادون براھيم را به   به نامئیيا دو تبعه بريتان دادگاه عالی جمھوری خلق

تحقيقات نشان داد که مزدوران در تجاوزات مسلحانه اوکراين برای پرداخت پول شرکت کرده . اعدام محکوم کرده بود

  .اند

آموزش به منظور فعاليت " مقاله آسلين ھمچنين به.  در جمھوری اعتراف کردند"اقدامات تصرف قدرت به زور"آنھا به 

  .محکومان يک ماه فرصت دارند تا نسبت به اين حکم تجديد نظر کنند.  اعتراف کرد"ھای تروريستی

 

  مزدوران امريکائی را می توانند در جمھوری خلق دونتسک به اعدام محکوم شوند: کرملين

 که در دونباس ئی ھاامريکائینگاران گفت، ديميتری پسکوف سخنگوی رياست جمھوری روسيه روز سه شنبه به خبر

  :او توضيح داد. اسير شده اند متھم به مزدوری ھستند و تحت پوشش حمايتی کنوانسيون ژنو قرار نمی گيرند

و نه فقط سربازان ما، . اند ما در مورد مزدورانی صحبت می کنيم که جان سربازان ما را تھديد و آنھا به قتل رسانده"

اين ھمان چيزی است که آنھا به  .(LPR) و جمھوری خلق لوھانسک (DPR) جمھوری خلق دونتسکبلکه سربازان 

  " !آن متھم ھستند، مزدوری

 امريکائیاقدامات زندانيان : سخنگوی کرملين گفت. پسکوف تاکيد کرد که آنھا نمی توانند مشمول کنوانسيون ژنو شوند

در ھمان زمان ، پسکوف امکان تصميم دادگاه در مورد . دالت بسپارندبايد مورد بررسی قرار گيرد و آنھا را به دست ع

  :مجازات اعدام را رد نکرد

کنيم و  ما ھرگز در مورد آن اظھار نظر نمی. توانيم چيزی را از قبل رد کنيم زيرا اين يک تصميم قضائی است ما نمی"

  ".عالوه بر اين، حق دخالت در تصميمات دادگاه را نداريم

 ساله و اندی ٣٩ الکساندر دراک – امريکائینگليسی ديلی تلگراف ھفته گذشته گزارش داد دو سرباز سابق روزنامه ا

، وزارت خارجه اياالت متحده اعالم کرد که اياالت جون ١۶در .  در نزديکی خارکف دستگير شدند– ساله ٢٧ھوھن 

شده در نزديکی خارکف است که برای شرکت در  بازداشت امريکائیمتحده آماده مذاکره با روسيه در مورد شھروندان 

 خواست به اوکراين سفر امريکائی ھمچنين از شھروندان امريکاوزارت امور خارجه . جنگ به اوکراين سفر کرده اند

 .نکنند

 

دبير شورای امنيت روسيه برای شرکت در نشست امنيت ملی و با توجه به اقدام اخير ليتوانی، طی يک سفر کاری 

  .شد" کالينينگراد"طقه وارد من

  . شد"کالينينگراد" امروز سه شنبه در يک سفر کاری وارد منطقه "نيکالی پاتروشف"به گزارش ريانووستی، 

اين نشست با توجه به اقدام اخير ليتوانی در اعمال ممنوعيت . وی قرار است که آنجا در نشست امنيت ملی شرکت کند

  . شودترانزيت کاال به اين منطقه برگزار می

اين نشست با حضور نماينده تام االختيار رئيس : سرويس مطبوعاتی شورای امنيت روسيه در اين باره اعالم کرد

 در شمال غرب با حضور روسای مناطقی که بخشی از ناحيه فدرال "الکساندر گوتسان"جمھور روسيه در ناحيه فدرال 

  . و ادارات برگزار می شودوزارتخانه ھا شمال غربی ھستند و نمايندگان تعدادی از

آنتوان "ريانووستی در ھمين رابطه در خبری ديگر گزارش داد که پاتروشف در سفر امروز خود به اين منطقه با 

  . کرده استصحبت فرماندار کالينينگراد ديدار و "آليخانوف
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ن تحريم اتحاديه اروپا، سفر دبير شورای امنيت روسيه در پی آن صورت می گيرد که ويلنيوس با استناد به قواني

 قرار دارد، پولندترانزيت کاال از طريق خاک ليتوانی به و از منطقه کالينينگراد روسيه که بين دو کشور ليتوانی و 

  .ممنوع کرد

کرملين در ھمين رابطه اعالم کرد که به وضع ممنوعيت حمل و نقل برخی کاالھا به منطقه کالينينگراد از سوی ليتوانی 

  .ھد دادپاسخ خوا

  .اين تصميم واقعا بی سابقه است:  سخنگوی کرملين در خصوص اقدام ليتوانی گفت"ديميتری پسکوف"

  .وزارت خارجه روسيه نيز اين اقدام ويلنيوس را خصمانه و تھاجمی قلمداد کرد و نسبت به عواقب آن ھشدار داد

 Markus) "مارکوس ادرر"روز سه شنبه ھمزمان فرماندار کالينينگراد اعالم کرد که وزارت خارجه روسيه ام

Ederer)  سفير اتحاديه اروپا در مسکو را درباره اقدام ليتوانی، به اين وزارت خانه احضار می کند.  

ليتوانی که خود از اعضای ائتالف نظامی ناتو نيز به شمار می آيد، از زمان آغاز عمليات ويژه نظامی روسيه در 

اب شده و ھمراستا با ھمپيمانان غربی خود در ارسال کمک ھای مالی و تسليحاتی به اوکراين، روابطش با مسکو شکر

  .اوکراين و اعمال تحريم ھا برضد روسيه کوتاھی نمی کند

 

  مسکو به ليتوانی در مورد عواقب ممنوعيت ترانزيت برای منطقه کالينينگراد ھشدار می دھد

ليتوانی بايد جدی بودن عواقب ممنوعيت ترانزيت ريلی به ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسيه گفت، 

  :گفت Solovyov او در پخش زنده. منطقه کالينينگراد را درک کند

  ".اميدوارم نمايندگان ليتوانی در ارزيابی وضعيت کمی حرفه ای باقی مانده باشند"

  ". و متاسفانه عواقب آن خواھد آمد–شما بايد عواقب را درک کنيد "

اگر فدراسيون روسيه کلمه ای عليه طرف مقابل می گويد و رفتار آنھا را آشکارا : يد مھمترين چيز را درک کنيدشما با"

 ئیخصمانه توصيف می کند، وقت آن است که صحبت کنيم آن دوران ديگر سپری شده است که شما بنشينيد و فرمول ھا

  ".که قضيه سپری شده استيتتان فرار کنيد و وانمود کنند مسؤولپيدا کنيد که از زير 

. شما از مرز بی مھری عبور کرده اند، حتی رفتاری خالف قوانين بين المللی داشته ايد. شما تجاوزکارانه عمل می کنيد

  .شما رفتار تھاجمی و خصمانه داريد

 

  وزير خزانه داری امريکا مکانيسمی را برای کاھش سود نفت روسيه تشريح کرد

 به صراحت گفته است که مکانيسم پوشش قيمت مورد بحث در غرب با وجود امريکااری جانت يلن، وزير خزانه د

  .تحريم ھای غرب، با ھدف گسترش عرضه نفت از روسيه در بازار جھانی است

 و متحدانش که پس از خودداری کامل يا جزئی از واردات منابع انرژی از امريکا: وزير امور خارجه تصريح کرد

  :يلن در سفر به کانادا گفت. سابقه مواجه شده اند، فعاالنه روی اين ابتکار کار می کنندروسيه با تورم بی 

ما در مورد سقف قيمت يا معافيتی صحبت می کنيم که قيمت نفت روسيه را کاھش می دھد و سود پوتين را محدود می 

  .کند و در عين حال اجازه می دھد نفت بيشتری وارد بازار شود

ًھای انرژی را که اخيرا در اروپا، اياالت متحده، بريتانيا و جاھای ديگر معرفی يا  محدوديت" مکانيسم او افزود که اين

 ئیيلن توضيح داد که سقف قيمت به عنوان مثال به شرکت ھای اروپا. "پيشنھاد شده است، گسترش و تقويت خواھد کرد

  .اجازه می دھد تا دريافت محموله ھای نفت از روسيه ادامه دھند
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  ھمه پرسی پيوستن به فدراسيون روسيه برای پائيز برنامه ريزی شده است: منطقه خرسون

غيرنظامی اين استان به ريانووستی گفت که ھمه پرسی الحاق منطقه - کريل استرموزوف، معاون رئيس اداره نظامی

  :وی تاکيد کرد. ز امسال برنامه ريزی شده استئيخرسون به روسيه برای پا

پس از . مسائل سازمانی در حال حاضر در حال حل و فصل است.  آماده شدن برای رفراندوم ھستيمما در حال

ديری نخواھد گذشت که احساس می کنيم شھروندان کامل . رفراندوم، ما تابعيت کامل فدراسيون روسيه خواھيم بود

  ".ما راه کريمه را می رويم. کشور بزرگ روسيه ھستيم

 

   با مناطق جنوبی اوکراين را راه اندازی می کندکريمه پروژه ھای ادغام

اين را گئورگی . را آغاز کرده است Zaporozhye و Kherson کريمه پروژه ھای ادغام با مناطق آزاد شده اوکراينی

او . مرادوف، نماينده دائم کريمه نزد رئيس جمھور روسيه و معاون نخست وزير دولت کريمه به ريانووستی گزارش داد

  :گفت

را آغاز کرده  Zaporozhye و Kherson جمھوری کريمه پروژه ھای ادغام با مناطق آزاد شده سابق اوکراين در"

  ".است

ای و باری  ھای ارتباطی جاده ًه گفته وی، قبال روابط تجاری و اقتصادی نزديکی بين اين مناطق ايجاد شده و راهب

  .بوس و قطار در حال حاضر در حال روشن شدن استبحث شروع حمل و نقل مسافر با اتو. بازسازی شده است

 

  ھای اسير شده در اوکراين خودداری کرد سخنگوی کرملين از تضمين جان امريکائی

شنبه در مصاحبه اختصاصی با شبکه  ديميتری پسکوف، دبير مطبوعاتی رئيس جمھوری روسيه بامداد امروز، سه

 به امريکائی را تضمين کند که مزدوران مسألهنمی تواند اين اعالم کرد که روسيه  (NBC) سی.بی.تلويزيونی ان

  .اسارت درآمده در منطقه دونباس اوکراين به اعدام محکوم نشوند

ی در اين باره که آيا ھمان سرنوشت اتباع انگليسی و مراکشی که پيش از اين از سؤالسخنگوی کرملين در پاسخ به 

من ":  اسير شده خواھد بود، گفتامريکائیشده بودند، در انتظار مزدوران سوی دادگاه منطقه دونتسک به اعدام محکوم 

  ". بستگی داردئی به تحقيقات قضامسألهنمی توانم چيزی را تضمين کنم، اين 

 ناميد که بطور غيرقانونی در خاک اوکراين "سربازان خوش شانسی"ھای اسير شده در اوکراين را  امريکائیپسکوف 

توانند روی  اند و به صراحت گفت که آنھا نمی ت به نيروھای مسلح روسيه شرکت کردهحضور يافته و در حمال

  .اند محفاظت از جان خود در چارچوب کنوانسيون ژنو حساب کنند و بايد پاسخگوی جناياتی باشند که مرتکب شده

 

  روسيه ھرگز ديگر به غرب اعتماد نخواھد کرد: پسکوف

شنبه در مصاحبه با شبکه   رياست جمھوری روسيه بامداد امروز، سهديميتری پسکوف، سخنگوی رسمی دفتر

 اعالم کرد که بحران بوجود آمده پيرامون روند اوضاع در اوکراين بسيار طول خواھد امريکاسی .بی.تلويزيونی ان

  . مشخص است که روسيه ھرگز دوباره به کشورھای غربی اعتماد نخواھد کردمسألهکشيد و اين 

 برای ازسرگيری مذاکرات با طرف ئیھا ف درباره برنامهئين ھمچنين در تفسير اظھارات مقامات کسخنگوی کرملي

 از روند مذاکرات به زبان ئیيادآور شد که اين سخنان تنھا نمايشی شيوا) اواخر تابستان(روسی در ماه آگوست 
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ھاست که اين سبک را  که ما مدتمسکو چنين مطالبی را جدی نخواھد گرفت، برای اين": وی افزود. اوکراينی است

  ".ھای مقامات اوکراينی نتيجه مثبتی نداشته است شناخته و اعتماد به وعده

 ممکن است در المانپسکوف ھمچنين يادآور شد که صحبت در خصوص اينکه آيا آنگال مرکل، صدراعظم سابق 

جيگری ايفا کند يا خير، بسيار زود است، برای اينکه او ديگر استعفا داده و قرار مذاکرات روسيه و اوکراين نقش ميان

  .نيست به جھان سياست بازگردد

ھای غربی گزارش داده بودند که آنگال مرکل ايفای نقش ميانجی خود برای حل و فصل مناقشه  پيش از اين برخی رسانه

  .بين روسيه و اوکراين را رد نکرده است

 

  مجھز می شود" گنبد آھنين" دستگاه ضد راکتی اوکراين به

ھای روسی کمک  راکت خود برای رھگيری کردن "گنبد آھنين" به اوکراين برای ساخت امريکايک شرکت فناوری در 

  .فنی خواھد کرد

 به گزارش اسپوتنيک، در حالی که سفير اوکراين در تل آويو اوايل ماه جاری اعالم کرده بود که کی يف مايل است

 قرار است با امريکا گنبد آھنين خريداری کند، اکنون يک شرکت فناوری مستقر در سانفرانسيسکو ئی دفاع ھوادستگاه

  . خود را بسازد"گنبد آھنين" ئیاوکراين ھمکاری کند تا اين کشور سيستم دفاع ھوا

ی گنبد راکتوش سيستم ضد ھای صھيونيستی گزارش داده بودند که تل آويو از ترس واکنش روسيه، فر پيشتر رسانه

  . ممنوع کرده است٢٠٢١آھنين به کی يف را در سال 

، مدير عامل يک شرکت فناوری مستقر در سانفرانسيسکو گفته است که فناوری فعلی "اندی کورتزيگ"اما اکنون 

  . در راه است، داشتن يک کامپيوتر کند خيلی مفيد نيستراکتاوکراين قديمی و کند است و وقتی يک 

ھا شانس بيشتری برای پيروزی در اين جنگ  اگر بتوانيم آسمان اوکراين را ببنديم، اوکراينی": ورتزيگ پيشنھاد کردک

  ".خواھند داشت

 اوکراين قرار ئیھای فناوری محلی با ھمکاری فرماندھی پدافند ھوا ھا و دانشگاه شرکت کورتزيگ با گروھی از شرکت

ما ":  اين شرکت توضيح دادمسؤول. ، ھمکاری کند"گنبد آھنين اوکراين"با نام  "پروژه آسمان"است برای توسعه طرح 

  ".افزار خود را ارتقا دھند ھای شبکه و نرم ای و سيستم ھای رايانه کنيم تا سيستم ھا کمک می به اوکراينی

متحرک برای  ايستگاه نظارت ۴۵ی اوکراين و راکتشود اين طرح شامل بازسازی يک مرکز فرماندھی ضد  گفته می

 .برد ھای روسيه را از بين می راکت است که در حال حاضر تنھا يک پنجم ئیبھبود چشمگير دفاع ھوا

ی اين کشور فقط تأسيسات و راکتاين در حالی است که وزارت دفاع روسيه بارھا اعالم کرده است که حمالت 

  .يحات نقش دارنددھد که در انتقال تسل ھای نظامی اوکراين را ھدف قرار می زيرساخت

 

  مزدوران امريکائی به اسارت در آمده در اوکراين بايد محاکمه شوند: مقام روس

ھا سربازان  سی گفت اين. بی. ان. اس.  با شبکه امصحبتبه گزارش پايگاه خبری اسپوتنيک؛ ديميتری پسکوف در 

ر گلوله باران و حمالت به ارتش ما دست ھای غير قانونی در خاک اوکراين دخالت داشتند د مزدور ھستند و در فعاليت

  .داشتند و بايد به خاطر جناياتی که مرتکب شدند پاسخگو باشند

ھا مرتکب جنايت  شوم يک چيز واضح است و آن اينکه آن ھا نمی من وارد توضيح جنبه حقوقی اسارت آن": وی گفت

  ".شود  نمیھا ھا عضو ارتش اوکراين نيستند و کنوانسيون ژنو شامل آن آن. شدند
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  مسکو، نقش مخرب غرب را محکوم کرد

در "به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، ماريا زاخارووا سخنگوی دستگاه ديپلماسی روسيه در تلگرام نوشت 

ھای غربی  مقصر رژيم. روند خصوص امکان بروز قحطی، کارشناسان بيش از پيش به سمت سناريوی بدبينانه پيش می

  ."ريک آميز و مخرب دارندھستند که نقشی تح

ھای مالی   شده و با ساز و کار"اشتباھاتی سامانمند"غرب در برنامه ريزی سياست کشاورزی خود مرتکب : وي افزود

  . که در دوره کرونا بوجود آمد، سبب تورم جھانی شده است"کوته فکرانه"و پولی 

 به امريکا و شمال ئیھای اروپا ی است که کشورھا ھمچنين نتيجه سياست گذار انرژ افزايش قيمت: زاخارووا گفت

  .ھا اعمال کردند شکلی نسنجيده و به ويژه با ورود اجباری زيست سوخت

ھای غيرقانونی غرب گفت اين اقدام، چرخه تدارکاتی و مالی روسيه به ويژه صادرات  محدوديت"زاخارووا با انتقاد از 

  .غالت را مختل کرده است

 

  ھای حفاری سوخت در دريا متھم کرد يک به سکومسکو کی يف را به شل

 سياه، در حاشيه شبه جزيره بحيرۀھای حفاری سوخت در  ھای دوشنبه به سکو يک مقام روسيه اعالم کرد در پی شليک

  .ھای اوکراينی نسبت داد ھا را به نيرو مسکو اين شليک. کريمه، ھفت نفر ناپديد شدند

کنيم سه نفر  د میئيما تأ" سرگئی آسکيونوف، فرماندار شبه جزيره کريمه گفت به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو،

  ."ھا ادامه پيدا کنند کنيم جستجو ما تضمين می. زخمی و ھفت نفر ناپديد شدند

وی سپس از کاھش آمار خبر . آسکيونوف پيش از اين به طور زنده در تلويزيون روسيه گفته بود پنج نفر زخمی شدند

  .داد

 نفر را که در ٩۴ را ھدف قرار داد و تخليه "کرونومور نفتوگاز"ه وی، اين شليک ھا، سه سکوی حفاری شرکت به گفت

  .اين محل حضور داشتند، سبب شد

 .آيد از زمان آغاز جنگ اوکراين، اين نخستين حمله به يک زيرساخت سوختی برون ساحلی در کريمه به شمار می

 

   کشته شددومين مزدور امريکائی در اوکراين

د کرد و ئي در اوکراين را که برای جنگيدن با نيروھای روسی به آنجا رفته بود تاامريکائیواشنگتن کشته شدن دومين 

  .اين در حالی است که ھنوز يک ھفته از دستگير شدن دو مزدور ديگر به روس ھا نمی گذرد

روند اين کشور که در اوکراين در حال جنگ با د کرد که دومين شھئي تاامريکابه گزارش اينديپندنت، وزارت خارجه 

  .نيروھای روسيه بوده، کشته شده است

 در آگھی ترحيمی که مسألهاين .  ماه مه در درگيری ھا در اوکراين کشته شد١۵ ساله، در روز ۵٢استفان زابيلسکی، 

  . منتشر شد، آمده بودجوندر اول ماه  (The Recorder)  ايالت نيويورک"ريکوردر"برای اولين بار در روزنامه 

  . در اوکراين خبر داده بودندامريکائی از کشته اولين مزدور امريکائیپيشتر نيز رسانه ھای 

 "ويلی جوزف کنسل" به نام امريکائیاوايل ارديبھشت ماه شبکه خبری سی ان ان گزارش داد که خانواده يک شھروند 

ين کشور رفته بود، اعالم کردند که وی در حالی که در کنار که به عنوان مزدور برای جنگيدن در اوکراين به ا

  .جنگيده، کشته شده بود نيروھای اوکراينی می
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 سال داشت با يک شرکت ٢٢ با شبکه خبری سی ان ان اظھار داشت که پسرش که صحبتمادر فرد مذکور در 

  .کرد پيمانکاری خصوصی نظامی کار می

  .کرد راين فرستاده بود و ويلی برای جنگيدن در آنجا دستمزد دريافت میوی افزود که شرکت مذکور او را به اوک

 سخنگوی وزارت خارجه روسيه اعالم کرده بود که از زمان آغاز عمليات روسيه در "ماريا زاخارووا"پيشتر 

، کانادا، امريکا ،پولنداند که در بين آنھا شھروندانی از   کشور خارجی به آنجا آمده۶٠ ھزار مزدور از ٧اوکراين، حدود 

  .رومانی، انگليس و گرجستان حضور دارند

  . توسط نيروھای روسی خبرساز شده استامريکائیھمه اين ھا در حالی است که خبر اسارت دو مزدور ديگر 

 سخنگوی رئيس جمھور روسيه در ھمين باره اعالم کرد که روسيه نمی تواند تضمين دھد که "ديميتری پسکوف"

  . بازداشت شده به اعدام محکوم نشوندئیامريکامزدوران 

 و "الکساندر دروک" به نام ھای امريکائیروزنامه ديلی تلگراف انگليس ھفته گذشته گزارش داد که دو نظامی سابق 

 اعالم کرد که امريکادر پی اين ماجرا، وزارت خارجه .  در اوکراين دستگير شدند"خارکيف" در نزديکی "اندی ھوين"

 شرکت کننده در درگيری ھا در اوکراين وارد تعامل شود و ھمچنين امريکائی روسيه در رابطه با اتباع آماده است با

  .ھا توصيه کرد که به اوکراين نروند امريکائیًمجددا به 

 

   ميليارد دالر برای بازدارندگی روسيه اختصاص خواھد داد٤کنگره امريکا 

 دالر ميليارد ٤) شود که از ابتدای اکتبر سال جاری آغاز می(مالی آينده قانونگذاران اياالت متحده قصد دارند در سال 

  . اختصاص دھند"بازدارندگی روسيه در اروپا"برای طرح 

نماينده دموکرات از ايالت ( در پيش نويس بودجه دفاعی اياالت متحده برای سال آينده که توسط آدام اسميت مسألهاين 

  .وھای مسلح مجلس نمايندگان کنگره تھيه شده است، بيان شده استو رئيس کميته خدمات نير) واشنگتن

 که در بھار امسال امريکاای را در پاسخ به درخواست بودجه دولت   روز دوشنبه متن اليحهامريکائیدفتر اين سناتور 

  .به کنگره ارسال شده بود، منتشر کرده است

 

  آورد وريه سر در میتسليحاتی که غرب به اوکراين داده، از س: ديپلمات روس

ديميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم روسيه در سازمان ملل متحد، شب گذشته، دوشنبه اعالم کرد که مقامات 

ھای غربی به طور فزاينده ای  فروشند و سالح ف را برای سود شخصی میئيھای عرضه شده به ک فاسد اوکراينی سالح

  .تدر منطقه ادلب سوريه ديده شده اس

ای  در منطقه ادلب، تسليحات غربی که توسط مقامات فاسد اوکراينی فروخته شده، به طور فزاينده": اين ديپلمات گفت

بازار سياه اسلحه که در اروپا داغ شده است و نه تنھا برای آنھا، بلکه برای گروھھای تندرو اسالمگرا در . شود ديده می

  ".ه واقعی تبديل شده استسراسر منطقه خاورميانه نيز به يک گنجين

 نيز پيشتر ھشدار داده بود که تسليحات و مھمات ارسالی امريکااسکات ريتر، کارشناس نظامی و مقام سابق اطالعاتی 

به اوکراين از سوی اياالت متحده و اتحاديه اروپا، ممکن است به ساير کشورھا انتقال يافته و در مناقشات ديگر مورد 

 .استفاده قرار بگيرند

 

  احضار سفير اتحاديه اروپا به وزارت امور خارجه روسيه به دليل محدوديت ترانزيتی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 سفير اتحاديه اروپا در "مارکوس ادرر"آنتون عليخانوف، فرماندار منطقه کالينينگراد روسيه شب گذشته اعالم کرد که 

ک ليتوانی به وزارت امور خارجه شنبه به دليل ايجاد محدوديت غيرقانونی در ترانزيت کاال از خا مسکو روز سه

  .شود تا وضعيت بوجود آمده را توضيح دھد فدراسيون روسيه احضار شده و به او فرصت داده می

 باشد و مشکالت بوجود آمده در منطقه کالينيگراد "سازنده"ھای سفير اتحاديه اروپا صحبتوی ابراز اميدواری است که 

عليخانوف يادآور شد که مارکوس ادرر پيش از اين چند بار از منطقه .  کردتوان از طريق ديپلماسی حل و فصل را می

  .کالينينگراد بازديد کرده است

 

  درخواست روسيه از ليتوانی برای لغو ممنوعيت ترانزيت کاال به منطقه کالينينگراد

 که دولت فدراسيون وزارت امور خارجه روسيه روز دوشنبه با احضار کاردار جمھوری ليتوانی در مسکو اعالم کرد

ھای اعمال شده برای ترانزيت ريلی طيف وسيعی از کاالھا از  روسيه از مقامات ويلنيوس می خواھد که محدوديت

دارد  طريق خاک ليتوانی به منطقه کالينينگراد را لغو کند، در غير اين صورت، مسکو اين حق را برای خود محفوظ می

  .رابطه در نظر بگيردای در اين  که اقدامات تالفی جويانه

اين وزارتخانه يادآور شد که رئيس ھيئت ديپلماتيک ليتوانی در رابطه با اين تصميم خصمانه ويلنيوس به شدت مورد 

  .ھا از او خواسته شد اعتراض قرار گرفت و لغو فوری اين محدوديت

لمللی جمھوری ليتوانی و در وھله  نقض تعھدات حقوقی بين ائیاين وزارتخانه تاکيد کرد که اقدامات طرف ليتوانيا

نخست بيانيه مشترک روسيه و اتحاديه اروپا در خصوص ترانزيت بين منطقه کالينينگراد و ساير خاک فدراسيون 

  .روسيه را مورد توجه قرار می دھند

 

 

 


