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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جون ٢٩
 

 ١٢۵  –  در اوکراينوسيهر" عمليات ويژۀ"اخبار گزيدۀ 

 )ای غربی به وقت اروپ٢۴تا ساعت (

  

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

  

  مودی موضع دھلی نو در قبال بحران اوکراين را تکرار کرد

ش در قبال بحران اوکراين را ، موضع کشورالماندر  (G7) نارندرا مودی، نخست وزير ھند در نشست گروه ھفت

  . شدصحبتتکرار کرد و خواستار توقف فوری درگيری ھا و حل و فصل از طريق 

  .اين را وينای کوارتا معاون اول وزير خارجه ھند در يک کنفرانس مطبوعاتی در روز سه شنبه بيان کرد

تاثير درگيری بر امنيت "ی دعوت شده،  و کشورھا٧اين ديپلمات گفت که مودی در ديدارھای خود با رھبران گروه 

  . را مورد بحث قرار داده است"غذايی، به ويژه در کشورھای آسيب پذير
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ھند برای ھمه ارزش قائل است و به "نشان می دھد که  G7 کوارتا ھمچنين گفت که شرکت رھبر ھند در اجالس سران

  . نگاه می کند"عنوان کشوری که راه حل ارائه می دھد

 

  يابد عمليات ويژه روسيه به محض تسليم شدن اوکراين پايان می: کرملين

 .کرملين روز سه شنبه اعالم کرد روسيه به عمليات ويژه نظامی خود به محض تسليم شدن اوکراين پايان می دھد

ور دميتری پسکوف سخنگوی کرملين با اعالم اين خبر ھمچنين از مقام ھای کی يف خواست به نظاميان اوکراينی دست

  .دھند سالحشان را زمين گذارند

  .طرف اوکراينی می تواند ھمه چيز را قبل از پايان روز جاری متوقف کند: پسکوف به خبرنگاران گفت

  .دستور به يگان ھای فاشيست برای زمين گذاشتن سالحشان، ضروری است: وی افزود

ھنوز ھيچ گزارشی برای تقويت مرزھای غربی پسکوف ھمچنين تاکيد کرد که والديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه 

  .روسيه دريافت نکرده است

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری تاس مبنی بر اينکه آيا رئيس دولت روسيه پيشنھادھايی از وزارت دفاع 

رت دفاع ما در وزا. اين کار جامع و بسيار پيچيده است. زمان بسيار کمی گذشته است: دريافت کرده است يا نه، افزود

حال تھيه طرح ھايی برای تقويت مرزھای غربی کشور با توجه به تھديدھای جديدی است که اقدامات ناتو ايجاد می 

  .کند

وی يادآور شد که ناتو يک بلوک نسبتا تھاجمی است که برای رويارويی ايجاد شده است و به نشان دادن ماھيت خود و 

  .داجرای وظايف اصلی اش ادامه می دھ

پيشرفت زيرساخت ناتو به سوی مرزھای ما، روندی است که دو دھه يا حتی بيش از آن ادامه داشته : پسکوف گفت

 .است

: وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تاس در مورد برنامه ھای ناتو برای افزايش قدرت نيروھای واکنش سريع خود افزود

  موضوع آگاه ھستيماين گسترش خزنده تداوم دارد و ما به خوبی از اين

 

  پيش بينی ھا درباره درگيری اوکراين خوش بينانه نيست: وزير دفاع اسپانيا

مارگاريتا روبلز، وزير دفاع اسپانيا در مصاحبه با روزنامه ال موندو که روز سه شنبه منتشر شد، گفت که پيش بينی ھا 

  .برای توسعه اوضاع در اوکراين خوش بينانه نيست

او فرض می کند که مقامات .  قرار دارد"رکود بزرگ" و "فرسودگی بزرگ" درگيری اوکراين در وضعيت به نظر او،

خواھان کمک بيشتری خواھند " برگزار می شود، جون ٣٠ و ٢٨اوکراينی در نشست سران ناتو در مادريد، که در 

 ".و ما مصمم ھستيم که از آنھا حمايت بيشتری کنيم": روبلز اطمينان داد. "شد

 

  ی ھا از موفقيت ھای روسيه در دونباس می ترسندپولند: يیامريکامقاله نويس 

 از موفقيت ھای روسيه در پولنديی محافظه کار نوشت امريکاآنتونی توکارز، ستون نويس در مقاله ای برای مجله 

  . مسکو می ترسدکنترولدونباس و چشم انداز سقوط کل خاک اوکراين تحت 

 توصيف کرد، جايی که او توانست با مردم محلی و پناھندگان اوکراينی که پولندگار سفر خود را به اين روزنامه ن

  :او متوجه شد. بودند صحبت کند نگران وضعيت فعلی در منطقه جنگی
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 عليرغم: ی ھا، داوطلبان خارجی و پناھندگان اوکراينی، تصوير مشابھی پديدار شدپولندھای متعدد من با صحبتدر "

اتحاديه . ی ھا، طرفين من نگران نبود يک سياست يکسان در مورد پناھندگان بودندپولندخوشحالی از سخاوت آشکار 

  ".اروپا و ابراز نگرانی کرد که با کاھش منافع عمومی در مناقشه، بيشتر اوکراين، اگر نه ھمه، به دست روسيه بيفتد

اتحاديه اروپا برای اقدام مؤثر در برابر پيشروی ارتش روسيه در نويسنده خاطرنشان کرد که طرفين وی در توانايی 

  .دونباس ترديد دارند

 

  نيروی ھوايی روسيه انبار تسليحات در کرمنچوگ را گلوله باران کرد

نيروی ھوايی روسيه يک حمله تسليحاتی دقيق به انبارھای تسليحات تامين شده توسط اياالت متحده و اتحاديه اروپا در 

سپھبد ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه روز سه . منچوگ در نزديکی پولتاوا انجام داده استشھر کر

  :او توضيح داد. شنبه به خبرنگاران گفت

، سالح ھای دقيق روسی از ھوا به آشيانه ھا با سالح و مھمات از اياالت متحده و کشورھای اروپايی در جون ٢٧در "

  ".پولتاوا، در نزديکی کارخانه ماشين آالت جاده کرمنچوگ برخورد کردندشھر کرمنچوگ، منطقه 

انفجار مھمات ذخيره شده در نظر گرفته شده برای سالح ھای غربی باعث آتش سوزی در يک مرکز خريد در نزديکی 

  .اين مرکز شد

ی روسيه قرار راکتنبه مورد حمله شود روز دوش اين به مرکز خريدی اشاره دارد که به گفته مقامات اوکراينی، گفته می

 .گرفته است

 

  سرنگون کردند LVR يو اوکراينی را بر فراز- توچکاراکتنيروھای ضد ھوايی روسيه ھفت 

بر  MLRS راکتو ده  LVR يو اوکراينی را بر فراز- توچکاراکتنيروھای پدافند ھوايی روسيه در يک روز ھفت 

 اين را ژنرال ايگور کوناشنکوف سخنگوی رسمی وزارت دفاع روسيه .رھگيری کردند DPR فراز منطقه خارکف و

  .روز سه شنبه اعالم کرد

 ھواپيمای ١٣٨٢ ھليکوپتر، ١٣٣ ھواپيما، ٢١٨به گفته وزارت دفاع روسيه، از آغاز عمليات ويژه نظامی، در مجموع 

 خودروی ٦٩٠رھی جنگی،  تانک و ساير خودروھای ز٣٨٣٧ی زمين به ھوا، راکت دستگاه ٣٥٠بدون سرنشين، 

 . خودروی ويژه نظامی منھدم شد٣٨٨٩ قبضه توپ و خمپاره صحرايی و ٣٠٣٧ انداز، راکتباچندين . جنگی

 

  شود جزيره کريمه منجر به جنگ جھانی سوم می ھرگونه تجاوز به شبه: مدودف

رھای عضو اين پيمان به جمھوری سابق روسيه به ناتو ھشدار داد، ھرگونه تجاوز از سوی ھريک از کشو رئيس

  . تواند منجر به جنگ جھانی سوم شود شود، می جزيره کريمه که به عنوان خاک روسيه محسوب می شبه

جزيره کريمه از سوی ھر يک از  ھرگونه تجاوز به شبه"، روز گذشته طی اظھارنظری گفت؛ "ديميتری مدودف"

 "جنگ جھانی سوم"تواند منجر به  روسيه قلمداد شده و میتواند به منزله اعالن جنگ عليه  کشورھای عضو ناتو می

  .شود

بنابراين گزارش، مدودف که درحال حاضر نايب رئيس شورای امنيت ملی روسيه است در مصاحبه با ھفته نامه 

برای ما، کريمه به عنوان بخشی : چاپ مسکو، در اين خصوص گفت (Argumenty i Fakty) "آرگومنتی آی فکتی"
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ھرگونه تالش برای تجاوز به کريمه به منزله اعالن جنگ عليه ) بنابراين( محسوب می شود، يعنی برای ابد؛ از روسيه

  .کشور ما به شمار می رود

اگر اين تجاوز از سوی اعضای ناتو رخ دھد، اين به معنای درگيری با : نايب رئيس شورای امنيت ملی روسيه افزود

  ."فاجعه به تمام معنی"ی و يک جنگ جھانی خواھد بود، يک تمامی متحدان پيمان آتالنتيک شمال

 و فنالند به ناتو نيز گفت که روسيه اقدام به تقويت مرزھای خود خواھد کرد و آماده سويدنمدودف درباره پيوستن 

 آنان  ھای مافوق صوت اسکندر در مرز باراکتجويانه است، که اين موضوع می تواند منجر به استقرار  اقدامات تالفی

  .شود

جمھوری اسبق آن کشور که با تحريک   رئيس"ويکتور يانوکوويچ"روسيه به دنبال تحوالت داخلی اوکراين و سرنگونی 

  . به خاک خود ضميمه کرد٢٠١۴ مارچغرب صورت گرفته بود، شبه جزيره کريمه را در ماه 

 

   ايجاد تله بدھی در جھان استمسؤول امريکا: چين

 روايت و "تله بدھی" چين به " کمربند راه و جاده"ورخارجه چين گفت ناميدن پروژه پيشنھادی سخنگوی وزارت ام

  .ستامريکاادعايی دروغين از سوی 

 سخنگوی وزارت امورخارجه چين در مصاحبه خبری در واکنش به "ژائو ليجيان"، "شينھوا"به گزارش پايگاه خبری 

ناميدن پروژه کمربند راه و جاده به تله بدھی ":  چين گفت"د راه و جادهکمربن" عليه پروژه ابتکاری امريکااتھامات 

  ".روايتی جعلی است

 سال گذشته از شروع اين طرح ابتکاری که برپايه اصول رايزنی، مشارکت و ٩او در ادامه سخنانش تاکيد کرد طی 

پروژه ھای زيرساختی انتقالی طرح بينی بانک حھانی اگر تمامی  براساس پيش. منافع مشترک بنا شده است می گذرد

 ١.٣ درآمد برای جھان معادل دالر ھزار ميليارد ۶٠٠ ، يک تريليون و ٢٠٣٠کمربند و جاده انجام و اجرا شود تا سال 

  .درصد توليد ناخالص داخلی جھانی برای کشورھای شريک چين خواھد داشت

 ھزار نفر را از فقر ۶٠٠ ميليون و ٧اه و جاده سخنگوی وزارت امورخارجه چين خاطرنشان کرد پروژه کمربند ر

در واقع، ھيچ کدام از شرکای اين . ميالدی می رھاند٢٠٣٠ تا ٢٠١۵ ميليون نفر را از فقر نسبی از سال ٣٢مطلق و 

ن يت ايجاد چنيمسؤول بايد امريکا به چين را قبول ندارند بلکه برعکس بر اين باورند که امريکا "تله بدھی"پروژه اتھام 

  .تله تجاری را به عھده بگيرد

انگارانه و فروش کوتاه و معيوب  ، ابتکارھای مالی با نظارت سھلامريکاھای مالی انبساطی  وی ھمچنين افزود سياست

کشند و ھمين موضوع دليل اصلی است که برخی کشورھا  يت بدھی پايين می مسؤولکشورھای در حال توسعه را با بار

  .می افتنددر تله ھای بدھی گير 

، چين ھمواره از ٧ژائو ليجيان در پايان سخنانش گفت با در نظر گرفتن ابتکار جديد رو به جلو از سوی گروه 

 .ھايی نبايد يکديگر را نقض کنند چنين پروژه.کند ھای جھانی استقبال می ھای ابتکاری برای بھبود زيرساخت پروژه

ٔ کشور جھان و توسعه دو مسير ۶٠اری در زيربناھای اقتصادی بيش از گذ ابتکار کمربند و جاده چين يک طرح سرمايه
 . است"راه ابريشم دريايی" و "کمربند اقتصادی راه ابريشم"تجاری 

 

  لوھانسک می خواھد تھاجم را فراتر از مرزھای جمھوری ادامه دھد
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روھای مسلح جمھوری خلق گفت که ني Solovyov Live در کانال تلويزيونی LPR آندره ماروچکو، سرھنگ دوم

اين برای جلوگيری از حمالت اوکراين به . لوھانسک به پيشروی خود فراتر از مرزھای جمھوری ادامه خواھند داد

  :ماروچکو توضيح داد. قلمرو جمھوری ضروری است

يزی را برای را آزاد شده اعالم کنيم، باز ھم نمی توانيم چ LPR  درصد از خاک١٠٠متاسفانه، حتی اگر ": وی گفت

ما بايد جلوتر برويم، زيرا متأسفانه سالح ھای مورد استفاده ارتش . ساکنان جمھوری خلق لوھانسک تضمين کنيم

 .تا به امروز، قلمرو جمھوری خلق لوگانسک مورد حمله قرار گرفته است. . اوکراين برد بسيار زيادی دارند

حمله خواھد کرد و از  LVR  به مدت بيش از سه ھفته به منطقهًماروچکو خاطرنشان کرد که اوکراين تقريبا ھر روز

  :او بيان کرد. کند يو استفاده می- ھای توچکا راکتجمله از 

 ".آنھا سعی می کنند به اھداف مھم زيرساخت ھای غيرنظامی حمله کنند تا اقتصاد ما را ويران و نابود کنند"

 

  و روسيه بخشی از پااليشگاه ليسيچانسک را اشغال کردندنيروھای جمھوری خلق لوھانسک : گزارش رسانه ھا

و روسيه بخشی از پااليشگاه نفت ليسيچانسک را  (LPR) گفته می شود که نيروھای متحد جمھوری خلق لوھانسک

 يک منبع نزديک به شبه نظاميان مردمی. درگيری ھمچنان در بخش غربی شرکت صورت ادامه دارد. اشغال کرده اند

LVR رگزاری تاس گفتبه خب:  

ھای پيشروی نيروھای متحد با پشتيبانی نيروی ھوايی روسيه، موفق شدند از سنگر قوی نيروھای اوکراينی در  گروه"

در حال حاضر درگيری در بخش . غرب ولچياروفکا عبور کرده و بخشی از پااليشگاه ليسيچانسک را تصرف کنند

  ".غربی تأسيسات در جريان است

روز دوشنبه به تاس گفت که نيروھای مسلح جمھوری و روسيه عمليات  LPR  معاون وزير کشورويتالی کيسلف

 .آزادسازی شھرک ولچاروفکا را به پايان رسانده اند

 

   را افزايش می دھدتشنج به اوکراين خطر تشديد امريکاادامه ارسال تسليحات : سفير روسيه

راين تنھا به درگيری دامن می زند و خطر تشديد بيشتر با عواقب ادامه تدارک تسليحات توسط اياالت متحده به اوک

اين را آناتولی آنتونوف سفير روسيه در اياالت متحده در پاسخ به يک پرسش . غيرقابل پيش بينی را افزايش می دھد

 :نه توصيف کردمسؤوالوی ارسال تسليحات را بی عقلی و غير. رسانه ای در روز دوشنبه بيان کرد

اند، ھمچنان قادر به ارزيابی دقيق خطر کامل  ن حال، محافل حاکم در واشنگتن که از ايده تضعيف روسيه کور شدهبا اي"

  ".اقدامات خود نيستند

را تامين  APC و MANPADS در حالی که آنھا قبال. دولت اياالت متحده انتقال تسليحات به کيف را افزايش می دھد"

 ".ًو ظاھرا تجھيزات ضد ھوايی نيز وجود دارد MLRS، می کردند، اکنون توپخانه سنگين

 

   نظامی اوکراينی در کارخانه آزوفستال ماريوپل١٧٢کشف بقايای 

را در محوطه کارخانه آزوفستال در شھر   سرباز اوکراينی ١٧٢کل منطقه دونتسک گزارش داد که اجساد  دادستانی

کل دونتسک  بازرسان دفتر دادستانی": خانه به خبرگزاری تاس گفتدفتر مطبوعاتی اين وزارت. ماريوپل پيدا کرده است

ھمراه با نمايندگان وزارت امور داخلی و وزارت حوادث غيرمترقبه در منطقه، به بررسی محوطه شھر ماريوپل، از 
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کارخانه  نيروی نظامی اوکراينی در قلمروی اين ١٧٢در زمان حاضر بقايای . دھند جمله کارخانه آزوفستال ادامه می

  ".پيدا شده است که مرگ آنھا در طول مدتی رخ داده است که اين منطقه در محاصره قرار داشته است

کننده ازکارافتاده در زيرزمينی در  در پايان ماه مه، وزارت دفاع روسيه از کشف يک ماشين حمل کاال با سيستم خنک

 .شد شده نگھداری می  اوکراينی کشته جسد نيروی نظامی١٥٢کارخانه آزوفستال خبر داد که در آن 

 

  واکنش مسکو به تالش احتمالی اتحاديه اروپا و ناتو برای گرفتن منطقه کالينينگراد از روسيه

ديميتری مدودوف، معاون رئيس شورای امنيت فدراسيون روسيه به اظھارات ماريس گولبيس، وزير سابق امور داخلی 

وی . و ناتو آماده ھستند منطقه کالينينگراد را از خاک روسيه پس بگيرند، پاسخ دادجمھوری لتونی مبنی بر اينکه اروپا 

زمانی خواھد رسيد . يادآور شد که در واقع اين سياستمدار با اين سخن، شروع جنگ جھانی سوم را پيشنھاد کرده است

  .بودترسند و اين نگرانی آنھا بجا خواھد  که آنھا به خود آمده و از ھر خش خش دری می

دليل ممنوعيت ترانزيت کاال به منطقه  معاون رئيس شورای امنيت روسيه ھمچنين تأکيد کرد که مسکو به ليتوانی به

قادر "توجھی از اقدامات ماھيت اقتصادی دارد و  بخش قابل: وی خاطرنشان کرد. کالينينگراد پاسخ سختی خواھد داد

دھند، قطع  تيک ما را که به اقدامات خصمانه عليه مسکو ادامه میاست اکسيژن الزم برای تنفس ھمسايگان منطقه بال

  ".کند

عالوه بر اين روسيه ممکن است اقدامات نامتقارن را اعمال کند که باعث تشديد وضعيت بحرانی : مدودوف اضافه کرد

 .کنونی خواھد شد

 

  وضعيت اوکراين نتيجه سياست مخرب غرب است: زاخارووا

ھای   نتيجه سياست"وضعيت کنونی اوکراين"ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه اعالم کرد که 

  .آميز و مخرب خود کشورھای غربی است تحريک

 بيان کرد که بازگشت به روابط قبلی با المان را در واکنش به سخنان اوالف شولتز، صدراعظم مسألهزاخارووا اين 

ھا اکنون بدون توجه به داليل اصلی  گفته وی، غربی به. ه به اوضاع اوکراين غيرممکن دانسته استروسيه را با توج

  .گيرند سمت روسيه نشانه می بروز بحران کنونی، انگشت اتھام خود را به

. الملل است  را روز دوشنبه اعالم کرد و گفته بود که وضعيت اوکراين نقطه عطفی در روابط بينمسألهشولتز اين 

 . روسيه را به نقض قوانين و ھنجارھای سياست جھانی متھم کردالمانصدراعظم 

 

  دھند مزدوران خارجی در شرق اوکراين جوالن می يک مقام دولتی در لوگانسک اعالم کرد؛

 .معاون وزير کشور جمھوری خلق لوگانسک از حضور شمار زيادی از مزدوران خارجی در اين منطقه خبر داد

شبکه تلويزيونی روسيا اليوم؛ معاون وزير کشور جمھوری خلق لوگانسک از حضور شمار زيادی از به گزارش 

  .مزدوران خارجی در اين منطقه خبر داد

 حضور دارند که در ميان "ليسيچانسک" اعالم کرد بيش از يکصد و بيست مزدور خارجی در منطقه "ويتالی کسيلوف"

  .خورند ی به چشم میپولندسوی و يی، انگليسی، فرانامريکاھا اتباع  آن

 فرار "سورودونتسک" روز گذشته از شھر امريکا و پولند، المانکسيلوف افزود شماری از مزدوران اھل فرانسه، 

  .ھای خود را در اين منطقه جاگذاشتند کردند و سالح
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 .دھند به تسليم شدن خود ادامه می "مرنايا دالينا"وی خاطر نشان کرد عناصر نظامی وابسته به ارتش اوکراين در منطقه 

ن دفتر رياست جمھوری مسؤوالدر ھمين حال خبرگزاری تاس به نقل از يک منبع پليس لوگانسک تاکيد کرد شماری از 

 .ھا در حال انجام است  حضور دارند ضمن آنکه اقدامات و تدابيری برای بازداشت آن"ليسيچانسک"اوکراين در منطقه 

 

   ھای ھسته ای متھم کردتشنجتشديد روسيه ناتو را به 

 .کند ای برگزار می ھای ھسته کند، زيرا اين ائتالف در اروپا تمرين ای متھم می ھای ھسته تشنجروسيه ناتو را به تشديد 

کند، زيرا اين ائتالف در اروپا  ای متھم می ھای ھسته تشنجتی؛ روسيه ناتو را به تشديد .خبرگزاری آر به گزارش

شود و بر عکس، کشورھای غربی  ھای روسيه ناديده گرفته می البته اين نگرانی. کند ای برگزار می ھستهھای  تمرين

 .کند ای به شدت ابراز نگرانی می ھای ھسته ھای با قابليت حمل سالح راکتدرباره تصميم روسيه برای تامين 

ای در  نان به شبيه سازی حمالت ھستهدونالد کورتر خبرنگار اين خبرگزاری می افزايد در شرايطی که ناتو ھمچ

ھای دفاعی  دستگاهھای دفاعی اش را با  دھد، روسيه متعھد شد به بالروس کمک کند تا توانمندی اروپای غربی ادامه می

 .ھای اين کشور را به روز کند ای تقويت و جنگنده ھای ھسته با قابليت استفاده از سالح

 گفت جون ٢۵ ديدار با لوکاشنکو رئيس جمھور بالروس در سن پترزبورگ در والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه در

ھای بالستيک و  راکتدھيم که اين قابليت را دارد که از  ی اسکندر را به بالروس انتقال میراکت دستگاهتا چند ماه آينده "

کنند بايد به روز و مدرن سازی  میھا را حمل  راکتھايی که اين  ھواپيما. ای و ھم متعارف استفاده کند کروز ھم ھسته

ھا  ھمچنين درباره استفاده از تجھيزات نيز آموزش. ھای روسيه انجام خواھد شد شوند و اين مدرن سازی در کارخانه

ھای جمعی مھم اين انتقال تسليحات را اقدامی تحريک آميز از سوی مسکو  اين خبرنگار افزود البته رسانه.آغاز می شود

اند نشان دھند تنھا روسيه برای  ھا تالش کرده ز زمان آغاز عمليات نظامی ويژه روسيه در اوکراين، آنا. جلوه دادند

  . نقشی نداردمسألهای مقصر است و غرب در اين  ھای ھسته تشنجتشديد 

ا اوکراين ھا نه تنھ آن. نه استمسؤوالاين اقدامی کامال غير " با سی ان ان گفت صحبتينس استولتنبرگ دبيرکل ناتو در 

 " .کنند ھای متحد ناتو را نيز تھديد می کنند، بلکه کشور را تھديد می

 

  مسکو اقداماتی برای حفظ منافع خود انجام می دھد: پسکوف

برای اوکراين توسط واشنگتن،   تامين پدافند ھوايی ميان برد و دوربردمسألهسخنگوی رئيس جمھور روسيه با اشاره به 

  .ه جھت حفظ منافع خود اقداماتی را اتخاذ خواھد کرداعالم کرد که روسي

 روسيه را از برنامه امريکا سخنگوی رئيس جمھور روسيه اعالم کرد که "ديميتری پسکوف"به گزارش ريانووستی، 

ی ميان برد و دوربرد به اوکراين مطلع نکرده است و روسيه در اين رابطه راکت ھای دفاع دستگاهھای خود برای تامين 

  .قداماتی را برای حفاظت از منافع خود انجام خواھد دادا

 ھای پدافند ھوايی ميان برد و دور برد برای دستگاهيی گزارش دادند که واشنگتن قصد دارد امريکاپيشتر منابع خبری 

  .اوکراين تامين کند

نبھا، جھانی، بسيار بزرگ، بازار فلزات گرا: وی در ادامه و با اشاره به تحريم طالی روسيه توسط غربی ھا، گفت

و البته مانند ساير کاالھا، اگر يک بازار به دليل تصميمات نامشروع جذابيت خود را از . پرحجم و بسيار متنوع است

دست بدھد، در آن صورت جھت گيری مجدد به سمت جايی است که اين کاالھا تقاضای بيشتری دارند و سازوکارھای 

  . وجود دارداقتصادی راحت تر و قانونی تر
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، کانادا و ژاپن امريکا به نقل از دولت اين کشور گزارش داد که انگلييس، "اينديپندنت"روز گذشته روزنامه انگليسی 

خبرگزاری رويترز نيز در اين باره گزارش داد که فرانسه نيز از . واردات طال از روسيه را ممنوع خواھند کرد

کند و اکنون قرار است مذاکراتی بين کشورھای عضو اتحاديه اروپا در اين  ممنوعيت واردات طال از روسيه حمايت می

  .باره انجام شود

سخنگوی کرملين ھمچنين درباره اقدام اخير ليتوانی در اعمال ممنوعيت ترانزيت و حمل ونقل کاال از و به منطقه 

  .ی واکنش ھستيمما تا االن چيزی جديد برای گفتن نداريم و منتظر نوع: ، گفت"کالينينگراد"

تواند منجر به درگيری روسيه و  در ھمين رابطه رسانه ھای خبری گزارش دادند که ليتوانی در اقدامی تشديدکننده که می

 خودداری کرد "کالينينگراد"ناتو شود، از موافقت با اعطای ھرگونه امتيازی درباره ترانزيت کاالھای روسی به منطقه 

 .اروپا مبنی بر اجازه عبور کاالھای روسی از اتحاديه اروپا را وتو کندو قصد دارد تصميم کميسيون 

  . ھشدار شديدالحن صادر کرده استمسألهروسيه پيشتر نسبت به اين 

 قرار دارد و به طور گسترده از اتصال ريلی به روسيه پولندمنطقه کالينينگراد در حاشيه دريای بالتيک و بين ليتوانی و 

  .کند  استفاده میاز طريق ليتوانی

 

   با روسيه را تعليق کرد"ای امنيت ھسته"اوکراين توافقات مربوط به 

 با روسيه "ای امنيت ھسته"سازمان بازرسی تنظيم مقررات ھسته ای دولت اوکراين امروز از لغو توافقات مربوط به 

  .خبر داد

ه ای دولت اوکراين امروز دوشنبه با صدور بيانيه به گزارش وبگاه اينديا بلومز، سازمان بازرسی تنظيم مقررات ھست

ای اعالم کرد که به بھانه عمليات ويژه نظامی روسيه، توافق ھای بين المللی مربوط به ھمکاری دو کشور در زمينه 

  . ای را تعليق کرده است امنيت ھسته

بازرسی نظارت دولتی تعدادی از : ستدر بيانيه سازمان بازرسی تنظيم مقررات ھسته ای اوکراين در اين باره آمده ا

  .توافقات با روسيه در زمينه امنيت ھسته ای را فسخ می کند

به گزارش اين وبگاه، اسناد مورد بحث توافقنامه ھايی ھستند که در زمينه ھمکاری ميان وزارت حفظ محيط زيست و 

 سپتامبر سال ١٩نی ھسته ای و پرتويی در امنيت ھسته ای کشور اوکراين با اداره نظارت فدرال روسيه پيرامون ايم

  . در وين امضاء شده بود١٩٩۶

  .اين درحاليست که روسيه تا کنون به اين خبر واکنشی نشان نداده است

 سخنگوی وزارت خارجه روسيه پيشتر گفته بود که کشورھای غربی تمايلی به "ماريا زاخارووا"در ھمين ارتباط، 

  .ر مورد مزدوران خود در اوکراين ندارندت روسيه دسؤاالپاسخگويی به 

چيزھای ] کشورھای غربی[ھمانطور که سفير روسيه در لندن ھم گفت، آنھا : يی تاکيد کرده بودصحبتزاخارووا در 

غرب تمام . ھای آنھا داريم، پاسخ دھند ی که ما درباره فعاليتسؤالخواھند به  آنھا نمی. نويسند تحريک آميز و احمقانه می

دھد و آنھا از ھيچ تالشی دريغ  ش خود را برای ادامه درگيری و جنگ در اوکراين تا زمانی که ممکن است انجام میتال

 . کنند تا درگيری در اوکراين تا زمانی که ممکن است ادامه يابد نمی

 

  قادريم پرده آھنين غرب را نابود کنيم: مدودف
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 گفت "آرگومنتی آی فاکتی"وريه در مصاحبه با روزنامه روسی  نايب رئيس شورای امنيت ملی س"ديميتری مدودف"

  .ريزد خواھد، اقتصاد روسيه فرو نمی  که آنطوری که غرب می

ھای جھنمی عليه روسيه، اين کشور را به سمت فروپاشی  دھند که تحريم مدودف گفت آنھا به شھروندان خود اطمينان می

  .افتد سوق خواھد داد، ولی اين اتفاق نمی

يکی از . ھايی بزرگی در پرده آھنين غرب ايجاد کنيم توانيم صنعت خود را توسعه دھيم و حفره ما می: وي افزود

نيازی يا خدمات  ھای امروز سياست روسيه ايجاد محصوالت و توليدات بومی و داخلی است که امکان بی اولويت

 .کند وارداتی را فراھم می

 

   استفاده نظامی از اماکن غيرنظامیاتھامات روسيه به اوکراين درباره

به گزارش شبکه تلويزيونی روسيا اليوم، ميخائيل ميزنتسيف رئيس مرکز ملی مديريت دفاعی روسيه اعالم کرد 

ھای صنايع غذايی برای اھداف نظامی به دنبال انجام اقدامات تحريک آميز  ھای اوکراينی با استفاده از کارخانه نيرو

  .جديد ھستند

ھای دونتسک و  ھای مواد غذايی در شھر ھا و کارخانه يف اعالم کرد عناصر تندروی اوکراينی از نانوايیميزنتس

  .کنند خارکيف به عنوان مواضع نظامی برای حمله به اماکن مسکونی استفاده می

ان و بازی با وی افزود اينگونه اقدامات تحريک آميز نشان دھنده بی توجھی مقامات اوکراينی به سرنوشت غيرنظامي

 .گيرد يف صورت می ھا از جنايات رژيم کی ھای غربی و چشم پوشی آن سرنوشت آنھاست که با حمايت کشور

 

  اتھامات در مورد حمله به مرکز خريد اوکراين تکرار تحوالت بوچا است: روسيه

ی روسيه به يک مرکز راکت ديميتری پوليانسکی معاون اول سفير روسيه در سازمان ملل در واکنش به ادعاھای حمله

  .کند اين اتھامات تحوالت تحريک آميز شھر بوچا را تکرار می: خريد در اوکراين گفت

ما بايد منتظر اظھارات وزارت دفاع روسيه : شب در حساب توييتری خود نوشت به گزارش اسپوتنيک، وی دوشنبه

 .باشيم

ًاين دقيقا ھمان چيزی است که رژيم . ر بسيار زيادی وجود دارداما در حال حاضر تناقضات آشکا: پوليانسکی ادامه داد

يف برای حفظ تمرکز بر اوکراين قبل از نشست ناتو به آن نياز دارد و تکرار اتھامات پيرامون تحوالت بوچا  کی

  .باشد می

وغ در شھر  روسيه به يک مرکز خريد شلراکتيک فرماندار اوکراينی روز دوشنبه ادعا کرد که روز دوشنبه دو 

  . نفر ديگر مجروح شدند۵٠ نفر کشته و ١١کرمنچوک در مرکز اوکراين اصابت کرد و در اين حمله دست کم 

 . مجروح بر جای گذاشته است۵٠ کشته و ١١ی روسيه حداقل راکتاين حمله : ای گفت ديميترو لونين فرماندار منطقه

ی حداقل يکھزار نفر در اين راکتکه ھنگام وقوع اين حمله ولوديمير زلنسکی رئيس جمھور اوکراين نيز اعالم کرد 

  .ھا موجب وقوع آتش سوزی بسيار بزرگ شده است راکتمرکز خريد حضور داشتند و انفجار اين 

  .اين حمله با واکنش کشورھای غربی مواجه شده است

ی روسيه به يک مرکز خريد راکتله اند، حم  گردھم آمدهالمانرھبران گروه ھفت که برای اجالس ساالنه خود در جنوب 

  .در شھر کرمنچوک اوکراين را محکوم کردند
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ی امروز روسيه که به يک مرکز خريد راکتجھان از حمله ":  در توييتی نوشتامريکاآنتونی بلينکن وزير امورخارجه 

 ".ين استاين آخرين مورد از رشته جنايات روسيه در اوکرا. شلوغ اوکراينی اصابت کرد وحشت زده است

 جنايات ھستند مسؤولما به حمايت از شرکای اوکراينی خود ادامه خواھيم داد و روسيه، از جمله کسانی که : وی افزود

  .را مورد بازخواست قرار خواھيم داد

تأسف "ھا در اوکراين و حمله  استفان دوجاريک، سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که سازمان ملل از تشديد درگيری

  .به يک مرکز خريد نگران است "بار

حمله به ھر نوع زيرساخت غيرنظامی، از جمله مراکز خريد و . آور است اين حمله تاسف: وی به خبرنگاران گفت"

  .مردم غيرنظامی، ھرگز نبايد انجام شود

ديگر مناطق  ھنگام عقب نشينی از بوچا و مارچکشورھای غربی مدعی ھستند که نيروھای نظامی روسيه در اواخر ماه 

  .ادعايی که روسيه ھمواره آن را رد کرده است. اند يف دست به کشتار صدھا غيرنظامی زده حومه کی

ھا، برخی با دستان بسته ادعای انجام اين اقدامات از جانب  ھای غربی با انتشار تصاوير اجساد افتاده در خيابان رسانه

داند با  ن بودند تا از اين واقعه که روسيه آن را ساختگی میبرخی از کشورھای بزرگ در صدد آ. مسکو را داشتند

 .عنوان نسل کشی ياد کنند اما تنھا برخی کشورھای کوچک از جمله لتونی و استونی آن را نسل کشی دانستند

 

 

  ھای پوشالی؛ ايران و آرژانتين درخواست عضويت در بريکس دادند  مشغول تحريمامريکا

 ھمچنان مشغول تحريم جھان است، امريکاوزارت خارجه روسيه اعالم کرد در حالی که ماريا زاخارووا سخنگوی 

  .اند ايران و آرژانتين برای عضويت در بريکس درخواست داده

ايران و آرژانتين درخواست خود را برای عضويت : به گزارش خبرگزاری تاس، سخنگوی وزارت خارجه روسيه گفت

  .اند در گروه بريکس ارائه داده

کند که ارتباط چه قسمتی از جھان را قطع کرده يا   به اين فکر میامريکادرحالی که :  افزودامريکازاخارووا با انتقاد از 

  .عضو شوند) بريکس(تحريم و تخريب کند، ايران و آرژانتين قصد دارند در اين گروه 

رھای بريکس يکی از ستون فقرات نظم سرگئی ريابکوف معاون وزير امور خارجه روسيه پيشتر گفته بود که کشو

  .نوظھور جھانی خواھند بود

ھای اقتصادی نوظھور است، از به ھم پيوستن حروف اول نام انگليسی  بريکس که نام گروھی به رھبری قدرت

  . است کشورھای عضو برزيل، روسيه، ھند، چين و آفريقای جنوبی تشکيل شده

 با محوريت تقويت ھمکاری تجاری و اقتصادی ميان "بريکس"ر اقتصادی چھاردھمين اجالس سران پنج قدرت نوظھو

اعضا و شرکای اين گروه برگزار شد و جمھوری اسالمی ايران در قالب ديپلماسی پويا و به سبب برخورداری از 

  . نشست بودھای توجه در اين ترين کانون ھای انرژی، ترانزيتی، تجاری و اقتصادی از مھم ھای فراوان در حوزه قابليت

 ھمتای چينی خود در نشست مجازی سران "جين پينگ شی"رئيسی رئيس جمھور ايران روز جمعه به دعوت رسمی 

ھای  المللی و توسعه ھمکاری ترين مسائل بين ھای تھران را در خصوص مھم  شرکت و ديدگاه"بريکس"کشورھای گروه 

  .تجاری و اقتصادی با ساير کشورھا تشريح کرد

 . برگزار شد"تقويت مشارکت با کيفيت باالی بريکس، آغاز دوره جديدی برای توسعه جھانی"ت با شعار اين نشس

سعيد خطيب زاده سخنگوی وزارت خارجه ايران روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد سخنرانی روز جمعه رئيس 
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 درصد ٣٠. ی ابعاد مختلف استبريکس يک سازوکار ابتکاری است که دارا: جمھور در نشست بريکس پالس گفت

  .شود  درصد جمعيت جھان در اين حوزه تعريف می۴٠توليد ناخالص جھان و 

وزير خارجه ايران درخواست عضويت ايران را در اين نشست ارائه کرده و روز جمعه نيز آقای رئيس جمھور در 

  .نشست بريکس پالس به صورت مجازی سخنرانی کرده است

، برگزاری اجالس سران بريکس در شرايطی که جھان به سبب تبعات ناشی از شيوع ويروس به باور کارشناسان

ھای گسترده با مشکالت اقتصادی فراوانی در حال دست و پنجه نرم کردن است، از  کرونا، جنگ اوکراين و خشکسالی

 .اھميت فراوانی برخوردار است

  

 


