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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 ٢٨

 ١٢۴  –  در اوکراينروسيه " عمليات ويژۀ"اخبار گزيدۀ 

 ) 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  وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی میاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجمۀ آنھا

  

   در اندونزی موافقت کرد٢٠والديمير پوتين با حضور در نشست گروه 

رغم فشارھای گسترده غرب، جوکو ويدودو، رئيس جمھور اندونزی، از والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه  علی

ھمانطور که يوری اوشاکوف مشاور . ر اواسط نوامبر دعوت کرده است در بالی د٢٠برای شرکت در نشست گروه 

او . ًسياست خارجی رئيس جمھور روسيه روز دوشنبه به ريانووستی تأييد کرد، کرملين قبال اين دعوت را پذيرفته است

  :گفت

ز تحت فشار کشورھای ما يک دعوتنامه رسمی دريافت کرده ايم که اين دعوتنامه با توجه به اينکه اندونزيايی ھا ھنو

اما رئيس جمھور ما دعوت نامه .  خواھد بودجون ٣٠البته ھمه اينھا موضوع مذاکرات . غربی ھستند، بسيار مھم است

  .ای دريافت کرد و ما پاسخ مثبت داديم و گفتيم که عالقه مند به حضور ھستيم
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ھد کرد يا از طريق ويدئو ارتباط برقرار خواھد ًبه گفته اوشاکوف، اينکه آيا رئيس کرملين شخصا به اندونزی سفر خوا

  .ھای کرونا دارد که در زمان اجالس اعمال خواھد شد کرد، بستگی به محدوديت

با اين حال، قبل از آن، .  با پوتين به مسکو سفر کندصحبتبه گفته اين مشاور، ويدودو قرار است اين پنجشنبه برای 

اوشاکوف گفت که کرملين اميدوار است که .  برای يک سفر به کيف استرئيس دولت اندونزی در حال برنامه ريزی

 .ی سازنده و آموزنده شودصحبت منجر به جون ٣٠نشست 

  در صورت تھديد کی يف، زلنسکی تھديد به حمله به ترانس نيستريا می کند

ورت تھديد کيف خبر جمھور اوکراين از حمله به جمھوری غير رسمی ترانسنيستريا در ص والديمير زلنسکی، رئيس

 ناشی از ترانس نيستريا "خطرات"او در يک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ھمتای مولداوی خود، مايا ساندو، از . داد

  :صحبت کرد و توضيح داد

ًاين افراد که در سرزمين موقتا اشغال شده مولداوی، در . ما سيگنال ھای خاصی دريافت می کنيم و آنھا ناراحت ھستند"

  :س نيستريا ھستند، بايد بدانندتران

اما ما قطعا در يک فرصت مناسب پاسخ . برای ما اين يک مشت نيست، بلکه فقط يک سيلی به صورت خواھد بود

  ".خواھيم داد

  .به گفته زلنسکی، تا آنجا که ممکن است بايد از بی ثباتی منطقه اجتناب شود

را بر روی يک پايگاه حافظ صلح در  RGD-5 ی، يک ھواپيمای بدون سرنشين دو نارنجک دستجون ٦در 

  .والديميروفکا، ترانس نيستريا پرتاب کرد

رئيس جمھور ترانس نيستريا واديم کراسنوسلسکی تاکيد کرد که کشورش . مقامات جمھوری تحريک کيف را رد نکردند

  .کندعليرغم اقدامات تحريک آميز، ھيچ گونه تجاوزی عليه ھمسايگان خود برنامه ريزی نمی 

 

   کيف روسيه را به گلوله باران متھم کرد–آتش سوزی در مرکز خريد کرمنچوگ : اوکراين

ی ارتش روسيه راکتکيف از حمله . آتش سوزی در يک مرکز خريد در شھر کرمنچوگ در مرکز اوکراين رخ داد

  .صحبت می کند و صحبت از حداقل ده کشته است

 به صدا ١٥:٤٠ ھوايی در شھر کرمنچوگ در منطقه پولتاوا در ساعت به گزارش رسانه ھای اوکراينی، آژير حمله

به گفته وی، يک مرکز خريد مورد . شھردار شھر ويتالی مالتسکی اولين کسی بود که اين حادثه را گزارش کرد. درآمد

 ٢٠ ھزار متر مربع در آتش سوخت و ١٠مساحتی بيش از : وی اعالم کرد.  روسی قرار گرفته استراکتاصابت 

 .وی تاکيد کرد که اين مرکز خريد يک مرکز نظامی نيست. خودرو در اطفای حريق شرکت داشتند

 درصد ربطی به ١٠٠حمله راکتی به کرمنچوگ به مکانی بسيار شلوغ اصابت کرد که ": او در تلگرام خود نوشت

، )م به روس ھا؛ يادداشت سردبيرقس(نژادپرست ھا . اين کمله تلفات و مجروحين به جای گذاشته. عمليات نظامی ندارد

  ".در جھنم می سوزند

در برخی از تصاوير چند تن از پرسنل .  ھای کوتاھی از ساختمان در حال سوختن در اينترنت منتشر شدفلمعکس ھا و 

 :والديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين نيز در رابطه با اين حادثه گفت. يونيفرم پوش ارتش ديده می شود

ريد در آتش ميسوزد، نيروھای امدادی در تالش برای خاموش کردن آتش ھستند، تعداد قربانيان به طرز مرکز خ"

ھيچ ارزش استراتژيک . ھيچ خطری برای ارتش روسيه وجود در اين مکان وجود نداشته. غيرقابل تصوری زياد است
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لی ميکند، انتظار کفايت و انسانيت روسيه خشم خود از شکست ھايش را بر روی شھروندان عادی خا) …. (ھم ندارد

  .از روسيه بيھوده است

از سوی ديگر، پورتال نظامی .  نفر زخمی شدند٤٠به گفته فرماندار منطقه، ديميتری لونين، ده نفر در اين حمله کشته و 

جود روسی تاپ وار گزارش می دھد که گفته می شود يک کارخانه ماشين سازی راه سازی در نزديکی مرکز خريد و

 .دارد که ارتش اوکراين از آن برای تعمير تجھيزات نظامی خود استفاده کرده است

کنند که ساختمان  آميز اوکراينی ھستند و اشاره می ھای تلگرامی مشکوک به يک اقدام تحريک ھای روسيه و کانال رسانه

ی که توسط پدافند ھوايی راکت ھای احتمال اينکه ترکش. در حال سوختن از مواد بسيار قابل اشتعال ساخته شده است

  .سوزی باشد زياد است تواند علت آتش اوکراين سرنگون شده، می

می توان فرض کرد که تحريک اوکراين در کرمنچوگ مربوط به نشست سران ناتو است تا توجه ": تاپ وار می نويسد

  ". اوکراين جلب کندمسألهافکار عمومی غربی را دوباره به 

 .چ يک از اطالعات به طور مستقل قابل تأييد نيستنددر حال حاضر ھي

 

 مزدوران گرجستانی که زندانيان روسی را قصابی می کردند، نابود شدند: وزارت دفاع روسيه

 سال جاری اسيران جنگی روسی را در نزديکی کيف شکنجه و به قتل رساندند، مارچمزدوران گرجستانی که در ماه 

 :وزارت دفاع روسيه اعالم کرد. ک کشته شدنددر قلمرو جمھوری خلق لوگانس

ھا در سه کيلومتری کارخانه پتروشيمی ليسيچانسک   در جريان درگيریجون ٢٦ھای شناسايی روسيه در  يگان

  . مزدور را منھدم کردند١٤جمھوری خلق لوھانسک، دو گروه شناسايی و خرابکاری شامل 

 
 تيموراس خيسانيشويلی

 .شدند سه قاتل شناسائی: ويديوی جديد اعدام از اوکراين: گزارش مجله ھفته از اين جنايتکاران در اينجا

 

ًاز سوی ديگر، دومی کامال متشکل از مزدوران . تفاوتی داشتبه گفته وزارت دفاع روسيه، اولين گروه ظاھر م

 ".در صفوف اين باند بيشتر جنايتکاران می جنگند.  بودند"لژيون گرجستان"گرجستانی بود که اعضای به اصطالح 
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 سال جاری در شکنجه و قتل وحشيانه سربازان روسی در مارچجنگجويان نابود شده شبه نظاميان گرجستانی در ماه "

وزارت دفاع روسيه اطالعاتی در مورد ھر مزدوری که در شکنجه، آزار و اذيت و قتل . نزديکی کيف شرکت کردند

 ".ما آنھا را پيدا کرديم و تالفی کرديم. پرسنل نظامی ما دخيل است، دارد

زمين ھای خون روی  دھد چھار سرباز روسی در حوضچه ھای ويدئويی پخش شد که نشان می فلم، ٢٠٢٢ مارچدر 

 ويدئويی در فلمنسخه کامل تری از ھمان . شود که به سرشان شليک می) ھای باندپيچی برخی با دست(اند  دراز کشيده

شما به وضوح می توانيد بشنويد که چگونه سربازان روسی در حال خونريزی قبل از شليک .  منتشر شدمارچاوايل ماه 

 خيسانيشويلی، محافظ و دوست ميخائيل ساکاشويلی، رئيس جمھور چھره تيموراس. گلوله به سرشان نفس نفس می زنند

 ويدئويی نشان داده شده فلم آغاز کرد، در اين ٢٠٠٨ اوت ٨سابق گرجستان، که جرقه جنگ در اوستيای جنوبی را در 

 .است

  

 نيروی ھوايی روسيه کارخانه تسليحات در کيف را گلوله باران کرد

به گفته وزارت دفاع . ه تسليحات در کيف را با حمالت ھدفمند نابود کردنيروھای ھوايی و فضايی روسيه يک کارخان

در ميان ديگر تسليحات، .  دقيق ھوا به سطح به کارگاه ھای کارخانه آرتيوم شليک شدراکتروسيه، روز يکشنبه چھار 

  .اين شرکت مھمات برای پرتابگرھای چند راکت اوکراينی توليد کرد

  .ھا بدون آسيب رساندن به زيرساخت ھای غيرنظامی پايتخت اوکراين به ھدف خود رسيدندبه گفته مقامات، ھمه راکت 

 ھای راکت، سعی کرد Buk-M1 و S-300  ضدھوايیراکتارتش اوکراين نيز به نوبه خود با شليک بيش از ده 

 بوک اوکراين یراکت ھای دستگاه توسط ٣٠٠-  ھای شليک شده توسط اسراکتدو فروند از . روسيه را رھگيری کند

 .به گفته اين سازمان، يکی از پرتابه ھا ممکن است بر روی يک ساختمان مسکونی سقوط کرده باشد. سرنگون شدند

 

   ھزار سرباز اوکراينی از زمان آغاز عمليات نظامی ويژه کشته شده اند۵٠بيش از : مقامات جمھوری خلق دونتسک

ی خلق دونتسک، تلفات انسانی ارتش اوکراين در جريان عمليات دانيل بسونوف، معاون اول وزير اطالعات جمھور

 با شبکه تلويزيونی روسی پروی صحبتوی در .  ھزار نفر برآورد کرد۵٠نظامی ويژه روسيه در اوکراين را بيش از 

 :کانال گفت

 اگر –ھند داشت  کشته خوا۵٠٠٠٠طبق مشاھدات من، اگر ھمه چيزھايی را که در اينترنت می آيد جمع کنيد، بيش از "

 به اين معنی که به طور –شوند  ًمجروحان معموال يک در سه يا يک از چھار شمارش می. به کل خط مقدم نگاه کنيد

  . نفر ممکن است زخمی شده باشند١۵٠٠٠٠کلی، بيش از 

 در حالی که اند، بسونوف افزود که اکثر واحدھای توانمند و باتجربه اوکراينی در حال حاضر منھدم يا اسير شده

 ."اند به شدت تضعيف شده"اند  ھايی که جای آنھا را گرفته جايگزين

 

  .تحويل دفاع ھوايی دوربرد امريکا به کيف در تضاد با اعالم آمادگی برای مذاکره است: دومای ايالتی

ھارات خود اياالت ی به کيف ھستند، در حال حاضر اظراکتنشرياتی مانند آنھايی که در مورد تحويل سيستم ھای دفاع 

الملل در دومای  لئونيد اسلوتسکی، رئيس کميته امور بين. متحده در مورد تمايل اين کشور به مذاکره را رد می کنند

 :دولتی روسيه و رھبر حزب ليبرال دموکرات روسيه وضعيت را به ريانووستی اينگونه ارزيابی کرد
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 اتخاذ و امريکاواقب آن حدس بزنيم که تصميمات تحويل توسط کنگره توانيم در مورد واکنش خود يا ع ما تنھا زمانی می

 و کاخ سفيد را امريکابا اين حال، در حال حاضر، چنين نشرياتی تنھا اظھارات مقامات وزارت خارجه . تصويب شود

  .مبنی بر تمايل به حل و فصل وضعيت فعلی از طريق مجاری ديپلماتيک رد می کند

قل از يک منبع دولتی اياالت متحده گزارش داده بود که اياالت متحده ممکن است قصد خود را به ن CNNپيش از اين، 

نروژی در اوايل ھفته جاری اعالم -امريکا NASAMS ی دوربرد و ميان برد مانندراکتبرای تامين سيستم ھای دفاع 

 .کند

 

  الملل از ليتوانی به دليل برخورد با پناھندگان انتقاد کرد عفو بين

. فو بين الملل ليتوانی را به نقض حقوق بشر در برخورد با پناھجويان از مليت ھای مختلف از بالروس متھم می کندع

در حالی که پناھندگان جنگی از اوکراين در ليتوانی با آغوش باز پذيرفته می شوند، کسانی که به دنبال حمايت از 

ونی زندانی، به شدت مورد آزار و اذيت قرار می گيرند و اخراج کشورھايی مانند عراق يا سوريه ھستند به طور غيرقان

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر که روز دوشنبه منتشر شد، اين نتيجه بازجويی از مھاجران در دو . می شوند

ر عضو الملل اتحاديه اروپا را به تحمل منفعالنه اقدامات در کشو در ھمان زمان، عفو بين. بازداشتگاه ليتوانی است

  .بالتيک متھم کرد

بر اساس اين گزارش، مھاجرانی که مورد بازجويی قرار گرفتند از تحقير مقامات و شرايط غيرانسانی زندان شکايت 

  :عفو بين الملل انتقاد کرد. داشتند

می کنند، مقامات ليتوانی به طور خودسرانه ھزاران نفر را برای ماه ھا در بازداشتگاه ھای نظامی مخروبه بازداشت "

  ".جايی که آنھا در معرض شکنجه و ساير بدرفتاری ھا قرار می گيرند

اين سازمان ھمچنين شکايت کرد که پناھندگان از دسترسی به روش ھای عادالنه پناھندگی محروم شده اند، به طوری 

 . به کشورھايی که از آنجا فرار کرده اند بازگردانده شده اند"داوطلبانه"که آنھا 

 

.  ھزار نفر برساند٣٠٠,ن پيمان آتالنتيک شمالی می خواھد تعداد نيروھای واکنش سريع خود را به بيش از سازما

تا کنون، .  کشور عضو در مادريد اعالم کرد٣٠اين را ينس استولتنبرگ، دبير کل، روز دوشنبه پيش از نشست 

  . ھزار سرباز بود۴٠واکنش سريع ناتو شامل حدود 

اين را ينس . تيک شمالی ناتو می خواھد نيروھای استقرار سريع خود را به شدت گسترش دھدائتالف نظامی آتالن

از حدود  (NRF) تا به امروز، نيروی واکنش سريع ناتو. استولتنبرگ دبيرکل ناتو روز دوشنبه در بروکسل اعالم کرد

 ھزار افزايش خواھد ٣٠٠ه بيش از استولتنبرگ اعالم کرد که اين تعداد ب.  ھزار سرباز و افسر تشکيل شده است۴٠

  .يافت

بايد بتوان در کوتاه . اين بزرگترين بازسازی کلی از زمان پايان جنگ سرد خواھد بود: استولتنبرگ به خبرنگاران گفت

  . از نيروھای بيشتری استفاده کرد"در مواقع بحران و درگيری"مدت 

استولتنبرگ روز دوشنبه در يک کنفرانس . منتشر شداين اعالميه دو روز قبل از نشست سران ناتو در مادريد 

درخواست خبرنگاران روسی برای تاييد صالحيت در نشست سران . مطبوعاتی بزرگ به سواالت خبرنگاران پاسخ داد

 .ھفته گذشته بدون توجيه رد شد
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  .ی ھنوز در آنجا ھستند غيرنظام٥٠٠ اما تا –سربازان اوکراينی در کارخانه نيتروشيمی آزوت ديگر گروگان ندارند 

روديون ميروشنيک، سفير جمھوری خلق لوگانسک در روسيه، روز دوشنبه گفت که ديگر ھيچ گروگانی توسط شبه 

 Rossjia-24 او به صورت زنده در. نظاميان اوکراينی در کارخانه نيتروشيمی آزوت در سورودونتسک وجود ندارد

 :اعالم کرد

 ".ان ستيزه جويان اوکراينی باقی نمانده استھيچ کس در آنجا به عنوان گروگ

 : غيرنظامی ھمچنان می توانند در محوطه کارخانه باشند٥٠٠با اين حال، طبق اطالعات اوليه، حدود 

و اين افراد ھنوز نمی .  نفر کمتر٥٠ نفر بيشتر يا ٥٠ ھستند، شايد "آسوت" نفر ديگر در سايت کارخانه ٥٠٠حدود "

اينھا توسط متخصصان شبه نظامی خلق لوگانسک . ا برخی از معابر آنجا مين گذاری شده استتوانند خارج شوند زير

 " .مين زدايی می شوند و مردم می توانند تصميم بگيرند که آيا محل را ترک کنند يا در آن بمانند

مين ھا، بلکه به دليل درگيری در از اين جمله آخر به اين نتيجه می توان رسيد که فرار يا تخليه اين افراد نه تنھا به دليل 

يا از طريق خطر شليک ھدفمند از سوی نيروھای وفادار به کيف که در . اطراف محوطه کارخانه دشوارتر می شود

  .آنجا گير کرده بودند

 

  محموله کمک ھای بشردوستانه برای مردم دونباس در کاراکاس آماده می شود

کاس در حال آماده سازی محموله کمک ھای بشردوستانه برای مردم جمھوری اتاق بازرگانی روسيه و ونزوئال در کارا

 .اين را رومن فرولنکو، رئيس اتاق، به ريانووستی اعالم کرد. ھای دونباس است

تدارکات برای حمل محموله از . محموله بشردوستانه شامل کاالھای بادوام مانند قھوه، کاکائو و شکالت خواھد بود

  :فرولنکو تاکيد کرد. حال انجام استونزوئال ھنوز در 

ًاين بدان معناست که اين يک ابتکار کامال محبوب . اين ابتکار شرکای غيرانتفاعی و اتاق بازرگانی و صنعت است"

ما در حال انجام يک کار . توسط بازرگانان ونزوئال و تجار روسی است که روابط تجاری و اقتصادی با ونزوئال دارند

  ".ری ھستيممھم، خوب و ضرو

اين کمک ھای بشردوستانه به تشخيص مقامات محلی بين يتيم خانه ھا، خانواده ھای نيازمند و ساکنان مناطق آسيب ديده 

  .ًبخشی از محموله احتماال به منطقه خرسون خواھد رفت. توزيع خواھد شد

 

  و نيروھای روسيه حلقه را در اطراف ليسيچانسک سفت می کنند LVR ارتش

و ارتش روسيه از پنج جھت به طور ھمزمان وارد  (LPR)  شود که نيروھای جمھوری خلق لوگانسکگفته می

يک . ليسيچانسک شده اند و حلقه اطراف گروه اوکراينی باقی مانده به طور فعال به سمت مرکز شھر تنگ شده است

  :روز يکشنبه به خبرگزاری تاس گفت LVR منبع نزديک به شبه نظاميان

به لطف حمله فعال ما، . نيروھای متفقين از پنج نقطه وارد شھر شده اند.  در ليسيچانسک در جريان استنبرد فعال"

  ".حلقه به سمت مرکز شھر در حال باريک شدن است

در فدراسيون روسيه، اظھار داشت که ارتش جمھوری به طور فعال در  LPR پيش از اين، روديون ميروشنيک، سفير

 .شروی می کند و شروع به تخليه منطقه صنعتی شھر می کندليسيچانسک از جنوب پي

 

  نيروھای اتحاد محل کارخانه کيميايی آسوت را پاکسازی می کنن
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يی آزوت در کيمياجنگجويان يگان ويژه چچنی احمد و شبه نظاميان خلق جمھوری خلق لوگانسک منطقه را در کارخانه 

  .ا خبرنگار ريانووستی گزارش داده استاين ر. شھر آزاد شده سورودونتسک پاکسازی کردند

  : به اين خبرگزاری گفت"کاتر"يک جنگجو از نيروھای ويژه آچمات با نام مستعار 

  ".به اين طريق ما از خيلی چيزھا مطمئن می شويم. ما در حال پاکسازی منطقه تاسيسات ھستيم"

  .وجود داردبه گفته وی، تعدادی انبار سالح و مھمات خارجی در محوطه اين شرکت 

 غيرنظامی از جمله کودکان روز يکشنبه ٢٥٠در روسيه گفت که حدود  LPR پيش از اين، روديون ميروشنيک، سفير

 . نفر از کمباين تخليه شده اند٨٠٠رمضان قديروف، رھبر چچن روز شنبه گفت . از نيروگاه آزوت تخليه شدند

 

  م شدندنيروھای مسلح اوکراين به قتل عام مزدوران خارجی متھ

ھايی از نيروھای مسلح اوکراين که در مناطق  يک مقام آگاه در نيروھای مردمی لوھانسک فاش کرده است که گروه

  .اند اند، عمليات قتل عام مزدوران خارجی را آغاز کرده ورودونتسک باقی مانده ليسيچانسک و سه

ذف مزدوران و مربيان نظامی خارجی را در نظاميانی اوکراينی دستور ح": اين منبع خبری به خبرگزاری تاس گفت

ھای  ورودونسک را دارند، برای اينکه اين افراد اطالعات خاصی در خصوص فعاليت سرويس ليسيچانسک و سه

بنابراين بايد . اطالعاتی خارجی در منطقه دونباس دارند که در صورت دستگيری ممکن است به دست روسيه بيفتد

  ".ش نشودحذف شوند تا اين اطالعات فا

اين مقام آگاه يادآور شد که نيروھای نظامی لوھانسک پيش از اين چندين جسد سوخته از مزدوران خارجی را کشف 

  . بودندپولندکرده بودند و بعد مشخص شد که آنھا اتباعی از انگليس و 

، مزدوران فرانسه، روز يکشنبه نيز يک مقام وزارت امور داخلی لوھانسک گفت که بر اساس اطالعات شاھدين عينی

ھای خود را رھا  ورودونتسک، قبل از رسيدن نيروھای روسی، سالح  و اياالت متحده حاضر در شھر سهالمان، پولند

 .کرده وشبانه از منطقه فرار کردند

 

  ھا عليه روسيه ھشدار داد جمھوری پيشين مولداوی درباره پيوستن به تحريم رئيس

ھای آينده ھم عضو اتحاديه اروپا نخواھد شد، اما اگر به   کيشيناو حتی در دھه:جمھوری پيشين مولداوی گفت رئيس

  .ھای آينده آسيب خواھد ديد ھا عليه روسيه بپيوندد در ماه تحريم

به گزارش خبرگزاری تاس، ايگور دودون روز دوشنبه اظھارات دولت فعلی مبنی بر اينکه مولداوی به عنوان نامزد 

  .ھای روسيه بپيوندد را دروغ خواند ت به تحريماتحاديه اروپا موظف اس

مردم ما بايد درک کنند که ما حداقل تا يک يا دو دھه ديگر، يا شايد ھرگز بخشی ": دودون طی پيامی در تلگرام، نوشت

ه نه و تھاجمی مقام ھای کشور نسبت بمسؤوالھای آينده به دليل سياست غير از اتحاديه اروپا نخواھيم شد، اما در ماه

  ."روسيه آسيب خواھيم ديد

ترکيه، يکی از اعضای ناتو که چندين دھه پيش، جايگاه نامزدی : جمھوری پيشين مولداوی خاطرنشان کرد رئيس

  .ھای غرب عليه روسيه به دليل مغايرت با منافع ملی خودداری کرده است اتحاديه اروپا به آن اعطا شد، از تحريم

به ھمزمان با چھارمين ماه جنگ اوکراين در روندی سريع با اعطای وضعيت نامزدی رھبران اتحاديه اروپا روز پنجشن

 .به اين کشور و نيز مولداوی برای عضويت در اين اتحاديه موافقت کردند
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  غرب تمايلی به صحبت درباره مزدوران خود در اوکراين ندارد: روسيه

گذشته در يک مصاحبه تلويزيونی اعالم کرد که در ماريا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسيه شب 

ت طرف روسی در خصوص فعاليت مزدوران خود در خاک اوکراين را ناديده سؤاالً عمدا "غرب جمعی"کشورھای 

  .گيرند می

 که آيا مقامات انگليس و اياالت متحده در خصوص سرنوشت مزدوران بازداشت شده در سؤالوی در پاسخ به اين 

کشورھای غربی در تالش ھستند تا ھر کاری که ممکن است انجام ": اند يا خير، گفت اوکراين به روسيه مراجعه کرده

ارند که به سؤاالتی که ما از آنھا در ھا در اوکراين را تا جايی که ممکن است ادامه دھند و ھيچ تمايلی ند دھند تا درگيری

  ".دھند پاسخ دھند ھا انجام می خصوص آنچه مزدوران آنھا در جريان درگيری

ای  نقطه"روز يکشنبه روزنامه اکسپرس اشاره کرد که اگر اعدام مزدوران انگليسی در دونباس تحقق يابد، اين لحظه به 

 . شد در روابط لندن و مسکو تبديل خواھد"بدون بازگشت

 

  ھا با ما در حال جنگ است ناتو به دست اوکراينی: رئيس سنای روسيه

روسيه اعالم کرد که کشورھای عضو ناتو در حال جنگيدن با ) سنای(والنتينا ماتوينکو، رئيس شورای فدراسيون 

  .اند ھا پنھان کرده روسيه است، ولی خود را پشت اوکراينی

اگر بخواھيم درباره آنچه در اوکراين اتفاق ": بکه تلويزيونی بالروسی گفتاين مقام پارلمانی در مصاحبه با يک ش

اين غرب جمعی است و اين کشورھای . افتد صحبت کنيم، بايد بگويم که اين روسيه نيست که در حال جنگ است می

برای محافظت از بنابراين، ما مجبور بوديم . ھا در حال جنگيدن با ما ھستند عضو ناتو ھستند که به دست اوکراينی

  ".حاکميت و امنيت خود دست به اقدام زده و کاری انجام دھيم

خانم ماتوينکو اطمينان داد که روسيه آماده است تا مذاکرات صلح با اوکراين را بر اساس شرايط مشخص و با روشن 

  .شانده شودھای بی اساس به درازا ک شدن جزئيات احتمالی ادامه دھد، البته اين روند نبايد به بھانه

رئيس پارلمان اعالی روسيه ھمچنين اقدامات والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين را با وابستگی او به اياالت 

  .يف را مجبور به ادامه جنگ عليه روسيه کرده است متحده توضيح داد که کی

. ثبات اروپا به طور کلی حياتی ھستندًشرايط ما کامال مشخص است و آنھا نه تنھا برای روسيه، بلکه برای ": وی افزود

به آنھا دستور داده شده که . ولی شما شاھد ھستيد که اجازه نمی دھند، دستور مذاکره به طرف اوکراينی داده نشده است

وی يک رئيس . و زلنسکی، ھمه می دانند که تنھا اين يک عروسک دست نشانده از سوی اياالت متحده است. بجنگند

ًردم اوکراين نيست و به سرنوشت کشورش که قبال ويران شده و ھمچنان در حال فروپاشی است، فکر جمھور طرفدار م

  ".کند نمی

يف نشسته بود، ولی آنھا تحت فشار  اين مقام پارلمانی يادآور شد که مسکو پيش از اين بر سر ميز مذاکره با کی

يف را پای ميز مذاکره قرار  می خواست، مقامات کیاگر غرب ": ماتوينکو گفت. کشورھای غرب بدون نتيجه باقی ماند

ًولی کشورھای غربی اھداف کامال متفاوت و وظايف ديگری . کرد داده و آنھا را مجبور به دستيابی به توافقات صلح می

 ".را دنبال کرده و خواستار ادامه جنگ تا آخرين فرد اوکراينی ھستند

 

   در اوکراين شده استروسيه مجبور به آغاز جنگ: سخنگوی اردوغان
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ابراھيم کالين، سخنگوی رئيس جمھوری ترکيه شب گذشته ابراز عقيده کرد که آغاز عمليات ويژه روسيه به دليل 

اقدامات تحريک آميز خاص غرب و ھمچنين گسترش ناتو تحريک شد و مسکو مجبور به نشان دادن واکنش مناسب به 

  .آنھا شد

بايد ديد چه چيزی قبل از اين اتفاق افتاد؟ وقتی به آنچه در . اين اقدامات اشتباه استکنم که  باز ھم تکرار می: وی گفت

اين اقدامات غرب و گسترش ناتو : کنيد، بايد با يک رابطه علت و معلولی توجه کنيد  سال گذشته رخ داده نگاه می٣٠

ز لحاظ ژئواستراتژيکی و ا"مسکو شروع به ترديد در صحت نظم نوين جھانی بوجود آمده از سوی غرب . است

 .ترکيه نيز به چنين نظم جھانی اعتراض دارد.  کرد"نظامی

 

  سخنگوی کرملين قطع ارتباط روسيه از اينترنت جھانی را غيرممکن دانست

ديميتری پسکوف، سخنگوی کرملين و نماينده ويژه رئيس جمھوری روسيه در امور ديجيتالی سازی امروز اعالم کرد 

  .ه شھروندان روس بدون دسترسی به اينترنت جھانی باقی بمانند، بسيار اندک استکه احتمال اينک

  ".ًقطع ارتباط روسيه از اينترنت جھانی تقريبا غيرممکن است": وی به خبرگزاری نووستی گفت

بع محلی پسکوف يادآور شد که حتی اگر چنين اتفاقی بيفتد، دولت روسيه يک برنامه عملياتی در اين زمينه داشته و منا

  .کار خواھند کرد

پيش از اين، مقصود شادايف، وزير توسعه ديجيتال روسيه گفته بود که اگر نقاط اروپايی در تبادل ترافيک اينترنتی با 

  .ھا را از طريق مسيرھای آسيا تغيير خواھد داد اين کشور قطع شوند، فدراسيون روسيه جريان

رغم روند   اياالت متحده نيز پيشتر به نوبه خود، يادآور شده بود که بهند پرايس، دبير مطبوعاتی وزارت امور خارجه

 .ھای جھانی محروم کرد سايت اوضاع در اوکراين، نبايد مردم روسيه را از دسترسی آزاد به اطالعات در وب

 

  .حمايت کند" تا زمانی که الزم باشد" می خواھد از اوکراين ٧جی 

حمايت مالی، بشردوستانه، "ه به طور نامحدود از اوکراين حمايت کنند و به ارائه می خواھند متعھد شوند ک G7 رھبران

ای که در اختيار پورتال خبری اياالت  نويس بيانيه اين از پيش.  ادامه دھند"نظامی و ديپلماتيک تا زمانی که نياز باشد

  .آيد متحده بلومبرگ قرار دارد، به دست می

 در حال بررسی استفاده از درآمد حاصل از تعرفه ھا برای حمايت از کيف ٧به گزارش بلومبرگ، رھبران گروه 

 . انتظار می رودالماندر  G7 حداقل چھار بيانيه مشترک و يک سند نھايی از اجالس فعلی. ھستند

 

  غرب با تمام قوا برای ادامه درگيری در اوکراين تالش می کند: مسکو

ب تمام تالش خود را برای ادامه درگيری در اوکراين تا زمانی که ممکن وزارت امور خارجه روسيه اعالم کرد که غر

  .است انجام می دھد

به گزارش خبرگزاری تاس، ماريا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه با انتقاد از مواضع کشورھای 

ی کنند تا درگيری در اوکراين تا آنھا از ھيچ تالشی دريغ نم: غربی مبنی بر ادامه دار بود درگيری ھا در اوکراين گفت

  .زمانی که ممکن است ادامه يابد

ماموريت اوکراين کشتن :  گفتامريکاما به ياد داريم جورج بوش پدر چھل و سومين رئيس جمھور : وی در ادامه افزود

  .ھر چه بيشتر روس ھاست، آنھا به اوکراين و رژيم کی يف اين وظيفه را داده اند
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آنھا از اوکراين به عنوان ابزاری استفاده می کنند و کل تدارکات بر ھر : لماسی روسيه تاکيد کردسخنگوی دستگاه ديپ

  .چيزی که درگيری را شعله ور نگه دارد متمرکز است

زاخارووا ھمچنين به سخنان بوريس جانسون نخست وزير انگليس با امانوئل مکرون رييس جمھور فرانسه اشاره کرد 

  . حل اين وضعيت جلوگيری کرد در غير اين صورت نقشه آنھا شکست خواھد خوردکه گفته بود بايد از

 

  تظاھرات در المان در اعتراض به ارسال تسليحات به اوکراين

 المانھای غربی به فرستادن جنگ افزار و سالح به اوکراين، در شھر مونيخ  ھزاران نفر در اعتراض به اقدام کشور

  .تظاھرات کردند

ھزاران تن در : ، گزارش دادالمان با اشاره به برگزاری نشست سران گروه ھفت به ميزبانی "آر تی"ی شبکه تلويزيون

 تظاھرات المانفرستادن جنگ افزار و سالح به اوکراين، در شھر مونيخ ) ھای غربی به اقدام کشور(اعتراض به 

  .کردند

سرخورده شده اند، دومين روز پياپی در شھر ھای گروه ھفت  ھزاران تن که از سياست: مجری اين شبکه خبری گفت

معترضان با سردادن شعار و در دست داشتن شعارنوشته اعتراض خود را به بی .  تظاھرات کردندالمانمونيخ در 

برخی از تظاھرات کنندگان از ناتو . تحرکی سران گروه ھفت و ھمچنين فرستادن تسليحات به اوکراين بيان داشتند

  .ال تسليحات به اوکراين خاتمه دھدخواستند که به ارس

ما از آن . و تنش آفرينی در اوکراين ھستيم) روسيه و اوکراين(ما کامال مخالف اين جنگ : يکی از تظاھرکنندگان گفت

البته ناتو با فرستادن تسليحات به اوکراين به نوعی وارد اين جنگ . بيم داريم که ناتو به طور مستقيم وارد اين جنگ شود

بايد اقدامی . دانيم که اين وضعيت تا چه زمانی ادامه خواھد داشت ما نمی. ما مخالف اقدامات ناتو ھستيم. ستشده ا

  .قاطعانه ضد جنگ صورت بگيرد

ما به علت ھمه گيری کرونا و جنگ در اوکراين در . معتقدم که در وضعيت دشواری قرار داريم: فرد ديگری گفت

از ديد من، نبايد اجازه دھيم که اين . ھای بسياری در سراسر جھان ھستيم ھد بحرانما شا. وضعيت دشواری قرار داريم

  .وضعيت ادامه يابد

قرار است که نشست ناتو ھفته آينده در اين . تظاھرات ديگری در شھر مادريد، پايتخت اسپانيا، برگزار شد: مجری گفت

ن شعار و در دست داشتن شعارنوشته خواھان آن شدند تظاھرات کنندگان در اين تظاھرات با سر داد. شھر برگزار شود

  .که ناتو ديگر به اوکراين سالح نفرستد

 

  امريکا دستگاه دفاع راکتی دوربرد به اوکراين می دھد

  .ھای ميان برد تا دور برد در اختيار اوکراين قرار دھد راکت دستگاه قصد دارد امريکا

ی ميان برد راکتھای دفاع  دستگاه داده است که واشنگتن آماده است تا يی گزارشامريکابه گزارش سی ان ان، يک منبع 

  .و دوربرد را در اختيار اوکراين قرار دھد

ی پيشرفته زمين به ھوا راکت دفاع دستگاهخواھد اعالم کند که به تازگی يک  اين منبع به سی ان ان گفت که واشنگتن می

  .ين کشور قرار خواھد دادرا برای اوکراين خريداری کرده که در اختيار ا

ی راکت دستگاهبراساس اين گزارش، ھمچنين قرار است که بسته تسليحاتی جديد شامل مھمات توپخانه و رادارھای ضد 

  .در اين ھفته برای اوکراين اعالم و در اختيار ارتش اين کشور قرار داده شود
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افروزی بيشتر در اوکراين، محموله تسليحات نظامی  در راستای جنگ امريکاھمين ھفته گذشته بود که اعالم شد دولت 

ی توپخانه ای با راکتدولت اوکراين ھم در اين ارتباط اعالم کرد که تجھيزات . ديگری را تحويل اين کشور داده است

تجھيزات مذکور مربوط به يک سيستم تسليحاتی دوربرد .  تحويل گرفته استامريکارا از  (HIMARS) تحرک باال

  .که دولت کی يف اميدوار است که در ميدان نبرد با روسيه به کمک اين کشور بيايدقدرتمند 

از ھمکار و :  در توئيتر خود آوردامريکا وزير دفاع اوکراين در خصوص تحويل محموله جديد از "الکسی رزنيکوف"

دفاع اوکراين افزود که تابستان وزير ! کنم يی ام، لويد آستين، به خاطر اين ابزارھای قدرتمند قدردانی میامريکادوست 

 .گرمی در انتظار نظاميان روسی خواھد بود و آخرين تابستان برای برخی از آنھا

 

  خبر داد" سورودونتسک" غيرنظامی در شھر ٨٠٠رئيس جمھور چچن از آزادی 

 غيرنظامی ٨٠٠ رئيس جمھور چچن از آزادی و خارج کردن "رمضان قديروف"به گزارش شبکه تلويزيونی الميادين، 

 اوکراين خبر داد و افزود منطقه صنعتی و فرودگاه اين شھر کامال آزاد "سورودونتسک" در شھر "آزوف"از کارخانه 

  .شده است

ھمچنين . ھا را محو خواھيم کرد ما آن.  ما درآمده استکنترولکارخانه آزوف کامال به : قديروف در اين خصوص گفت

 غيرنظامی در سورودونستک ٨٠٠حدود . ھای ما آزاد شده است يز به دست نيروفرودگاه بين الملی سورودونتسک ن

 .کنيم ھا زندگی طوالنی و مسالمت آميز آرزو می آزاد شده اند که ما برای آن

 

  ھای مکرر، مانع تخليه کارخانه کيميايی سورودونتسک اوکراين شد گلوله باران

ھای اوکراينی موجب  ھای مستمر نيرو گلوله باران: زارش دادخبرگزاری رويترز به نقل از خبرگزاری روسی تاس گ

  .يی آزوت سورودونتسک پناه گرفته اند، تخليه کنندکيمياشد نيروی روسی نتوانند افرادی را که در کارخانه 

ھای اوکراينی  ن جمھوری خودخوانده لوھانسک اعالم کردند نيرومسؤوالبه گزارش خبرگزاری رويترز از لوھانسک، 

يکی از مشاوران . حمالت خود موجب اخالل در روند تخليه کسانی که در کارخانه آزوت پناه گرفته اند، شده اندبا 

ھای ويژه اوکراينی ھمچنان در شھر ھستند و به شليک  نيرو: ولوديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين نيز اعالم کرد

  .توپخانه مشغولند

به عبارت ديگر، . ھای روسی و شليک توپ ھستند ما در حال مقابله با نيروھای ويژه  نيرو: اولکسی آرستوويچ گفت

اوکراين و روسيه، روز گذشته از . توانيم بگوييم سربازان به طور کامل از سورودونتسک عقب نشينی کرده اند نمی

ست ھنوز در ھا نفر ممکن ا مقامات روسی گفتند صد. ھای اوکراينی از سورودونتسک خبر داده بودند خروج نيرو

 .يی باشندکيمياکارخانه 

 

  حمله جديد اوکراين به يک جزيره ناکام ماند

 بحيرۀدر ) جزيره مارھا(ھای مسلح توانستند، حمله جديد اوکراين به جزيره زمينی  وزارت دفاع روسيه اعالم کرد، نيرو

  .سياه را ناکام بگذارند

دشمن بار ديگر تالشی نافرجام برای حمله "ای تصريح کرد،   بيانيهبه نوشته پايگاه اسپوتنيک، اين وزارتخانه با انتشار

 ٢۵- ی پانتسير اس ھواھپيمای مدل سوراکت -  توپخانه ایدستگاه. ھا کرد  اندازراکتھا و  به جزيره زمينی با ھواپيما

  ". را منھدم کردراکت ١٢ھای ھوايی اوکراين و  متعلق به نيرو
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ھای مسلح روسيه که در جزيره زمينی مستقر ھستند؛ وارد  لفات يا خسارت به نيرووزارت دفاع روسيه تأکيد کرد ھيچ ت

 .نشد

 

   سرباز اوکراينی در مجتمع صنعتی آزوت تسليم شدند٧٠حدود 

 سرباز اوکراينی که در ٧٠روديون ميروشنيک، سفير جمھوری خودخوانده لوگانسک در روسيه تأکيد کرد حدود 

  .ھای خود را زمين گذاشته و تسليم شدند سيويرودونتسک حاضر بودند، سالحمجتمع کارخانه صنعتی آزوت در 

تعداد زيادی از ستيزه جويان در اين محل در جريان ": به گزارش وبگاه شبکه تلويزيونی روسيا اليوم، ميروشنيک گفت

خی ديگر موفق به برخی سعی کردند از رودخانه سيويرسکی دونتس عبور کنند، بر. ھای مسلحانه کشته شدند درگيری

ای ھم متفرق  شناختند و عده ھا را می  سرباز بودند که مردم محلی آن٧٠-۵٠فرار شدند تعداد اسرا زياد نيست، و بين 

اين امکان وجود دارد که عناصر ارتش اوکراين تحت پوشش . شدند و تالش کردند بين غير نظاميان پنھان شوند

  .غيرنظاميان کارخانه را ترک کنند

کنم مشکل آزوت کشتن و دستگيری ھر چه بيشتر ستيزه جويان باشد بلکه ماموريت  من فکر نمی":  لوگانسک گفتسفير

اصلی پاکسازی سيويرودونتسک بود که اين مھم حاصل شد و، اما نتيجه اصلی اين است که سمت چپ رودخانه 

  .سيويرسکی دونتس آزاد شده است

اع روسيه با تاييد ناکام ماندن تالش دشمن برای تبديل کردن منطقه ژنرال ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دف

ھای ما موفق شدند اين منطقه را به طور کامل  در نھايت نيرو: صنعتی آزوت در سيويرودونتسک به کانون نبرد گفت

 . خود در آورندکنترولتحت 

 

  تالش غرب برای طوالنی کردن جنگ اوکراين: وزارت خارجه روسيه

شبکه تلويزيونی الميادين، ماريا زاخارووا در نشست خبری، غرب را متھم کرد ماموريت قتل بيشترين تعداد به گزارش 

تر کردن جنگ در خاک اوکراين و متوقف نشدن آن، انجام  ھا را به اوکراين داده است و ھر کاری برای طوالنی روس

  .دھد می

کنند   اوکراين، سالح و منابع انسانی به اين کشور ارسال میھا به منظور طوالنی کردن جنگ در غربی: زخارووا افزود

ھا  ھای آن تا راه حلی برای اوضاع پيدا نشود، در غير اينصورت ھمانطور که نخست وزير انگليس گفت، طرح

 .از بين خواھد رفت) غربيھا(

 

  تواند به توقف توليد نفت منجر شود تداوم اعتراضات در کشور می: اکوادور

 رسيده و در صورت تداوم اعتراضات و "بحرانی"وی اکوادور ھشدار داده است که توليد نفت به سطح وزارت نير

  . ساعت روند توليد به طور کامل متوقف شود۴٨مسدود شدن جاده ھا، ممکن است ظرف 

 ساعت ۴٨توليد نفت کشور تا کمتر از ": به گزارش شبکه خبری تی آر تی ورلد، وزارت نيروی اکوادور اعالم کرد

ديگر به حالت تعليق در خواھد آمد؛ زيرا خرابکاری، تصرف چاه ھای نفت و بسته شدن جاده ھا مانع از حمل تجھيزات 

  ."و گازوئيل مورد نياز برای ادامه عمليات پااليشگاه ھا شده است
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 ۵٠ام کاھش بيش از توليد نفت در سطح بحرانی است؛ امروز ارق": خانه با انتشار بيانيه ای اعالم کرد اين وزارت

 درآمد دالر ميليون ١٢٠ روز تظاھرات، دولت اکوادور از حدود ١۴در طول . درصدی توليدات را نشان می دھد

  ".محروم شده است

ھای  به گزارش خبرگزاری ھا، نزديک به دو ھفته تظاھرات به رھبری بوميان عليه افزايش قيمت سوخت و ھزينه

 .خيز، جاده ھا مسدود شده است  استان اين کشور نفت٢۴ استان از ١٩ا فلج کرده و در  ونقل در اکوادور ر زندگی، حمل

 ٢٠٢٢طبق آمار منتشره، در چھار ماه اول سال . اقتصاد نئوليبرالی اکوادور بشدت به درآمدھای نفتی وابسته است

اعتراضات . درصد آن صادر شد ۶۵ ھزار بشکه در روز پمپاژ کردند که ۴٨١ی التين امريکاپااليشگاه ھای اين کشور 

معترضان اعالم کرده اند که دست از اعتراض نخواھند .  درصدی توليد نفت شده است٢٠ادامه دار منجر به کاھش 

  .کشيد

گيلرمو السو رئيس جمھوری دست راستی اکوادور که روابط خصمانه اش با مجلس ملی به طوالنی تر شدن راھپيمايی 

ان امتيازاتی از جمله تسھيل اقدامات امنيتی، اعطای کود يارانه ای و بخشودگی بدھی ھا ھا منجر شده است، به معترض

  .دولت او روز شنبه گذشته با سردمداران گروه ھای بومی ديدار کرد. را پيشنھاد کرده است

سخ ندھد ادامه تکرار کردند که راھپيمايی ھا تا زمانی که السو به ھمه خواسته ھای آنھا پا) يکشنبه(معترضان ديروز 

  .خواھد داشت

خواسته ھای اصلی ھنوز برآورده نشده است؛ ما با نتيجه برمی ": ، گفتCONAIE لئونيداس ايزا رھبر سازمان بومی

  ".گرديم

پيرو اين رويدادھا، ديروز رئيس جمھوری راستگرای اکوادور با انتشار توييتی خواستار صلح شد و خبر داد؛ يک 

ھای شھر با کمبود اکسيژن  تانمارچمسير کوئنکا با مواد منفجره مورد حمله قرار گرفته و بيکاروان بشردوستانه در 

  .مواجه ھستند

مبارزان از کشته شدن پنج معترض خبر می دھند؛ در حالی که دولت می گويد چھار غيرنظامی در جريان اعتراضات 

 به دليل محاصره به تعويق افتاده اند جان خود را از جان خود را از دست داده اند و دو نفر ديگر در آمبوالنس ھايی که

  .دست داده اند

کاھش قيمت سوخت، حل مشکل بيکاری، تنظيم قيمت محصوالت کشاورزی و مبارزه با جرم و جنايت از جمله 

 مردم را از روز دوشنبه ھفته "ھای بومی کنفدراسيون مليت"ھای شھروندان اکوادوری است که با ھماھنگی  مطالبه

  .ھا کشانده است گذشته در برخی شھرھای اکوادور به خيابان

زده، درگيری بين معترضان و پليس، خرابکاری و کمبود مواد غذايی در برخی شھرھا،  ھای آتش سد معابر با الستيک

  .ی التين منتشر شده استامريکاتصاوير و خبرھايی است که روزھای اخير از اين کشور 

 

   بالتيک فرستادبحيرۀکانادا دو ناو جنگی به 

ای که پيش از  اين دو ناو به دو ناوچه.  بالتيک و اقيانوس اطلس شمالی مستقر کردبحيرۀکانادا يکشنبه دو ناو جنگی در 

اين در اين منطقه حضور داشتند افزوده شد و ھدف از اين اقدام، افزايش قدرت جناح شرقی ناتو در واکنش به حمله 

  .روسيه به اوکراين است
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ای اعالم کرد اين دو ناو، به مدت چھار ماه در  ی کانادا در بيانيهبحيرۀه گزارش خبرگزاری فرانسه از اتاوا، نيروی ب

اين اقدام در چارچوب تدابير بازدارندگی در مرکز و شرق اروپا، که پس از الحاق شبه . اين منطقه مستقر خواھند بود

  .رآمد، انجام گرفت به اجرا د٢٠١۴جزيره کريمه به روسيه در سال 

سطح بااليی "ھا در عمليات آزمايشی مين روبی زير آب شرکت خواھند کرد و  اين منبع اعالم کرد در ماه اکتبر، اين ناو

 ."در حمايت از ھر عمليات ناتو سريع و مؤثر پاسخ دھند"دھد  ھا امکان می آورند که به آن  را به دست می"از آمادگی

 

   عليه روسيه نمی پيونددترکيه به تحريم ھای غرب

پيوندد و سياست متعادلی را در قبال  ھای ضد روسيه نمی سخنگوی رياست جمھوری گفته است که اين کشور به تحريم

  .روسيه اتخاذ خواھد کرد

ھای  ، سخنگوی رياست جمھوری ترکيه روز يکشنبه اعالم کرد که ترکيه به تحريم"ابراھيم کالين"به گزارش تاس، 

  .روسيه در مورد بحران اوکراين نخواھد پيوستغرب عليه 

ما سياست ":  با کانال تلويزيونی ھابر ترک اعالم کردصحبتسخنگوی رياست جمھوری ترکيه در اين ارتباط در 

  ".پيونديم کنيم و به آنھا نمی کنيم و تحريمی عليه روسيه اعمال نمی متعادلی را در رابطه با روسيه دنبال می

ھا را خراب کنند، چه کسی با روسيه  اگر ھمه پل. ما بايد منافع خود را رعايت کنيم": ر ادامه گفتابراھيم کالين د

ھا بيشتر از روسيه به اقتصاد ترکيه آسيب  ای است که تحريم صحبت خواھد کرد؟ روابط اقتصادی با روسيه به گونه

  ". ما را نپذيرفته استداريم، ھرچند غرب سياست] ھا در مورد تحريم[ما موضع روشنی . زند می

ھای غرب عليه روسيه اتخاذ کرده و گفته بود که  ، مواضع مشابھی را در ارتباط با تحريم"ابراھيم کالين"پيشتر نيز 

ھای  ما بايد بر اساس اولويت": کالين در اين ارتباط گفته بود. ھايی را عليه روسيه اعمال کند آنکارا قصد ندارد تحريم

ھا سوخته شود، چه  اگر ھمه پل.  بايد طرفی وجود داشته باشد که بتواند با روسيه گفت و گو کند.کشورمان عمل کنيم

 کالين ". را حفظ کنيمصحبتکانال  ھا را اعمال کنيم تا اين کسی با روسيه صحبت خواھد کرد؟ ما قصد نداريم تحريم

با [ما روابط نزديک ": او توضيح داد.  آسيب برسدافزوده بود که آنکارا قصد ندارد اقداماتی را انجام دھد که به ترکيه

 ".کنيم ھايی مانند گردشگری، تأمين گاز طبيعی و کشاورزی حفظ می را در زمينه] روسيه

 

 


