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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

  
  Junge Weltيونگه ولت: نشر شده

  اينا سمبدنر:سندهينو
   حميد علوی:برگردان

  ٢٠٢٢ جون ٢٢

  شود   شروع جنگ سوم جھانیۀليتوانی می تواند نقط
 ليتوانی کالينينگراد را مسدود کرد

 ويلنيوس حمل و نقل ريلی باری را به مناطق روسی محدود می کند

 
 

روسيه  کالينينگراد ۀدر حمل و نقل ريلی در منطق»  آشکارۀخصمان«ھای  کاربردن محدوديته روسيه ليتوانی را به ب

اگر ترانزيت : خبرگزاری فرانسه گزارش داد، وزارت امور خارجه در مسکو روز دوشنبه اعالم کرد. متھم کرده است

اين حق « روسيه از طريق خاک ليتوانی به سرعت و به طور کامل بازيابی نشود، روسيه ۀمحموله بين کالينينگراد و بقي

  »منافع ملی خود اقدام کندرا برای خود محفوظ می دارد که برای حفاظت از 

او . خواند» غيرقانونی«ديميتری پسکوف، سخنگوی دفتر رياست جمھوری، از اين محدوديت ھا انتقاد کرد و آن را 

صحبت به » وضعيتی بشدت وخيم«او از .  اروپا برای تحريم روسيه غيرقانونی استۀکيد کرد که حتی تصميم اتحاديأت

  .ميان آورد

 گذشته ۀويلنيوس ھفت. به مسکو احضار شد» تحريک آميز«دار ليتوانی برای اعتراض به اين اقدامات بر اين اساس، کار

.  اروپا عليه مسکو قرار دارند، متوقف می کندۀی را که تحت تحريم ھای اتحاديئاعالم کرد که حمل و نقل ريلی کاالھا
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 واقع شده ولندپکالينينگراد بين ليتوانی و . استو کاالھای فناوری  اينھا شامل زغال سنگ، فلزات، مصالح ساختمانی

ھای اسکندر با قابليت حمل کالھک  اکتر مسکو، اين کشور ۀبه گفت. است و ھيچ ارتباط زمينی مستقيمی با روسيه ندارد

  .ای را در اين منطقه مستقر کرده است ھسته

. ی کرداکتر ۀ سياه حملبحيرۀ  شناور روسيه در ھمين حال، گفته می شود ارتش اوکراين روز دوشنبه به سکوھای گاز

لمان سرگئی آکسيونوف، رئيس دولت کريمه اين مطلب را روز دوشنبه در تلويزيون ابه گزارش خبرگزاری حکومتی 

در مجموع .  نفر از کارکنان و کارگران تين سکو نجات يافته اند٢١آکسيونوف گفت که تاکنون . دولتی روسيه گفت

اين سکوھا در حدود .  انجام شده جراحاتی برداشته اندۀکه در يکی از سه حمل .وھا حضور داشتند نفر روی سک١٠٩

 . سياه قرار دارندحيرۀب کريمه در ۀ کيلومتری شبه جزير١۵٠ اودسا و ۀ کيلومتری ساحل منطق١٠٠

 

 


