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 Reports  گزارشھا

  

  نسترن نصرتی: فرستنده
  ٢٠٢٢ جوالی ٠٩

 ١٣۵  – در اوکراين روسيه" ۀعمليات ويژ"خبار اگزيدۀ 
 )وقت اروپای غربی به ٢۴تاساعت (

  
شود و  خوانندگان محترم، اخبار و گزارش ھای جنگ ضد فاشيستی روسيه در اوکراين با سرعت تھيه و ترجمه می

  !کنيم  ترتيب از خوانندگان عذرخواھی می آنھا وجود داشته باشد، به اينۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

 .کرملين درباره اظھارات پوتين که روسيه ھنوز کاری در اوکراين نکرده است، اظھار نظر کردپسکوف، سخنگوی 

شروع نکرده ) جنگ در اوکراين(ًھنوز واقعا "اظھارات والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه، مبنی بر اينکه روسيه 

  .و و کيف غيرقابل مقايسه استدر اوکراين را بايد به اين معنا درک کرد که ظرفيت ھای نظامی مسک "است

به دليل پتانسيل بيشتر، روسيه می تواند تنھا از بخش کوچکی از تجھيزات و نيروھای خود را در عمليات نظامی در 

  :خبرگزاری تاس به نقل از پسکوف چنين نوشت. اوکراين استفاده کند

ھستند و پتانسيل روسيه در اين زمينه آنقدر زياد است ًھا کامال غيرقابل مقايسه  کرد که پتانسيل پوتين فقط يادآوری می"

 ".شود که فقط بخش ناچيزی از آن در طول عمليات نظامی ويژه استفاده می

 

  ی بريتانيايی ھارپون را در منطقه اودسا منھدم کردندراکت دستگاهنيروھای روسيه دو 
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ی ضد کشتی ھارپون را که بريتانيا به اوکراين راکت دستگاهارتش روسيه با استفاده از تسليحات دريايی با دقت باال، دو 

  .تحويل داده بود، در نزديکی شھرک ليمان در منطقه اودسا منھدم کرد

  .اين از بيانيه روز جمعه وزارت دفاع روسيه برمی آيد

 سرباز و افسر ١۵٠ انداز زيردريايی توچکا و بيش از راکتھای ھوايی روسيه دو عالوه بر اين، حمالت ھدفمند نيرو

 .دشمن را در شھر کراماتورسک در منطقه تحت کنترل کيف در جمھوری دموکراتيک خلق چين منھدم کردند

 

  . را به روسيه تحويل ندھد١اوکراين از کانادا می خواھد که توربين گاز نورد استريم : گزارش رسانه ھا

 ١خواھد از بازگرداندن توربين گاز به اروپا از طريق خط لوله نورد استريم  ھا، اوکراين می بر اساس گزارش رسانه

  .دريای بالتيک پس از اتمام کار تعمير در کانادا به شرکت انرژی روسيه گازپروم جلوگيری کند

ژی اوکراين گزارش داد، کيف با اتاوا در مورد ھمانطور که رويترز روز پنجشنبه به نقل از يک منبع در وزارت انر

 .کند ھا عليه روسيه اشاره کرد که چنين انتقالی را غيرممکن می اين درخواست تماس گرفت و به تحريم

  :اين وزارتخانه اعالم کرد

 که اگر خدای ناکرده اين تصميم مورد تاييد قرار گيرد، بدون شک به ھمکاران اروپايی خود متوسل خواھيم شد"

  .رويکرد آنھا نياز به بازنگری دارد

توان از ھمبستگی  اند پايبند نيستند، چگونه می ھا گرفته به ھر حال، وقتی کشورھا به تصميماتی که در مورد تحريم

  "صحبت کرد؟

رد  قصد دارد توربين ھای نوالمانپيش از اين گزارش ھايی منتشر شده بود مبنی بر اينکه دولت کانادا به درخواست 

  . را از تحريم ھا خارج کند١استريم 

 

   ستيزه جوی آزوف در دونتسک متھم شدند٥٠٠بيش از 

 ستيزه جوی از گردان نئونازی آزوف و ساير واحدھای ٥٠٠جمھوری خلق دونتسک تحقيقاتی را در مورد بيش از 

امات تحقيقاتی جمھوری اين مق. نظامی اوکراين که در کارخانه فوالد آزوف دستگير شده بودند، آغاز کرده است

قرار است پس از تاييد کيفرخواست، پرونده مبارزان آزوف به دادگاه . موضوع را به خبرگزاری تاس گزارش کردند

  .تحويل داده شود

متھمان از جمله به مشارکت در گروه ھای مسلح غيرقانونی، اعمال خشونت آميز عليه جمھوری دموکراتيک خلق و 

  .رتکاب جنايت متھم ھستندآموزش به منظور ا

 

  انتقاد شديد الوروف از سياست غرب در جنگ اوکراين

، وزير امور خارجه روسيه، غرب را به ممانعت از گذار به سمت راه حل مسالمت آميز درگيری ھا "سرگئی الوروف"

 و اياالت متحده می اگر اتحاديه اروپا: الوروف امروز جمعه در جزيره بالی اندونزی گفت. در اوکراين متھم کرد

  .ًر ميدان نبرد پيروز شود، پس احتماال چيزی برای گفت و گو با غرب نداريمخواھند اوکراين د

. دھد ھايش در جنگ تحت فشار قرار می الوروف ھمچنين غرب را متھم کرد که اوکراين را برای استفاده از سالح

 نمايندگان کشورھای غربی روسيه را به دليل وضعيت وزير خارجه روسيه ھمچنين از اين واقعيت انتقاد کرد که

  .محکوم کردند "اشغالگر"و  "متجاوز"اوکراين بدون توجه به داليل آن به عنوان 
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داند که برای سياست مستقل از نيروی نظامی برای دفاع از منافع خود  روسيه آن را بخشی از حق خود می: وی افزود

  .داند ای غرب را غيرقانونی میھ در اوکراين استفاده کند و تحريم

 .کشد پيدا کند الوروف گفت، او به بالی آمد تا تصوری از اينکه غرب چگونه نفس می

 

  .ھکرھای روسی اطالعات بيشتری را از ماموران اطالعاتی ارتش اوکراين افشا کردند

اطالعات اصلی وزارت اطالعات بيشتری از کارمندان اداره ) "ھکرھای شيطانی روسی") RaHDit گروه ھکری

  .منتشر کرده است Nemesis دفاع اوکراين و افراد مرتبط با آن را در وب سايت

آنھا محکومان .  نفر است و از جمله به سوابق جنايی افسران اطالعات نظامی مربوط می شود٢٥٠٠آرشيو داده شامل 

 جدی بدنی و سوء استفاده جنسی از جمله به سرقت، سرقت منزل، قاچاق اسلحه و مواد مخدر غيرقانونی، آسيب ھای

  .بر اساس اين افشاگری، در ميان آنھا معتادان نيز وجود دارند. محکوميت ھای قبلی ھستند

عالوه بر اين، ھکرھا داده ھايی را در مورد بستگان افسران اطالعاتی که با آنھا زندگی می کنند و ھمچنين افرادی که 

  .ه اطالعات اصلی وزارت دفاع اوکراين دريافت می کردند، منتشر کردندمبالغ مختلفی از حساب ھای ادار

با اين حال، اين گروه به ريانووستی گفت که ھيچ اطالعاتی در مورد اعضای خانواده کارکنان اداره اطالعات اصلی 

بوط به افرادی که با به گفته افشاگران، اطالعات مر. وزارت دفاع اوکراين که زير سن قانونی ھستند منتشر نخواھد کرد

  .سرويس اطالعاتی اوکراين در تماس بودند با سازمان ھای مجری قانون روسبه به اشتراک گذاشته شده است

RaHDit  جوالی منتشر کرد٦اولين قسمت از آرشيو داده ھا را در . 

 

   ميليارد يورويی به اوکراين١.٥خودداری کميسيون اروپا از اعطای وام 

 ميليارد يورويی به اوکراين از طريق ١.٥رگ گزارش کرد که کميسيون اروپا از ارائه اعتبار مالی خبرگزاری بلومب

  .بانک سرمايه گذاری اروپا خودداری کرده است، برای اينکه نگران است اين وجوه بازگردانده نشود

اصرار دارد، ولی تخصيص طبق اين اطالعات، در اين شرايط، اوکراين بر کمک مالی اروپا برای حفظ اقتصاد خود 

  .وام توسط واحد بودجه کميسيون اروپا به دليل نگرانی در خصوص قابليت اطمينان مالی مسدود شده است

ھای نظامی و مالی به اوکراين خبر داده و  از کاھش کمک (IfW) المانروز گذشته موسسه کيل برای اقتصاد جھانی در 

در تحويل تسليحات نظامی به اوکراين  "ی وعده داده شده و واقعی ارائه شدهھا شکاف بزرگی بين حمايت"يادآور شد که 

 .ھمچنين به گفته کارشناسان، وضعيت مالی بودجه دولت اوکراين وضعيت ثابت و امنی ندارد. وجود دارد

 

  اعالم آمادگی روسيه برای مذاکره درباره صادرات غالت از اوکراين

در مناقشه بر سر صادرات غالت از اوکراين، : سيه در سخنانی در بالی گفتسرگئی الوروف، وزير امور خارجه رو

اوکراين بايد به محاصره بنادر خود پايان دھد، اين : الوروف گفت. روسيه آماده مذاکره با ھمسايه خود و ترکيه است

ھای باری خارج از   کشتیپس از آن، روسيه و ترکيه ايمنی. مناطق را خنثی کند يا عبور از ميادين مين را تضمين کند

  .کنند تا بتوانند بيشتر به سمت دريای مديترانه حرکت کنند قلمرو اوکراين را تضمين می

الوروف بار ديگر اتھامات غرب مبنی بر اينکه جنگ روسيه در اوکراين مانع از صادرات گندم شده و در نتيجه امنيت 

. دھد ت که غالت اوکراين تنھا يک درصد از عرضه را تشکيل میاو گف. غذايی جھان را به خطر می اندازد را رد کرد
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ًتواند غالت خود را صادر کند، مثال  ھای غرب نمی ھم زمان الوروف از اين واقعيت انتقاد کرد که روسيه به دليل تحريم

 .توانند در بنادر خارجی تردد کنند ھا بيمه نيستند يا نمی به اين دليل که کشتی

 

  ی غرب عليه روسيه کارساز نبوده استھا تحريم: برزيل

ھای اعمال شده به دليل روسيه عليه اوکراين ھيچ تاثيری نداشته  ، رئيس جمھور برزيل، تحريم"ژاير بولسونارو"به گفته 

 .است

  . و اروپا عليه روسيه کارساز نبوده استامريکاموانع اقتصادی : وی افزود

به گفته وی اين نگرش امکان خريد . ه روی خود در جنگ اوکراين دفاع کردعالوه بر اين، بولسونارو از رويکرد ميان

. در پايان ماه ژوئن، پوتين به برزيل وعده داد که به تامين کود اين کشور ادامه خواھد داد. کود از روسيه را فراھم کرد

 .کند یبولسونارو گفت که روسيه ھمچنين از برزيل در موضوع حاکميت در منطقه آمازون حمايت م

 

   را زودتر از موعد مقرر ترک می کند٢٠الوروف نشست گروه 

ھای اقتصادی پيشرو و   با قدرت٢٠سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه، پيش از موعد مقرر، نشست گروه 

  .کند نوظھور در جزيره بالی اندونزی را ترک می

الوروف ھمچنان در حال :  گفتالمان به خبرگزاری ، سخنگوی وزارت خارجه روسيه امروز جمعه"ماريا زاخارووا"

به گفته اين مقام روسی بنابراين . کند آورد و آنجا را ترک می انجام مذاکرات دوجانبه است، سپس به مطبوعات روی می

  .کند الوروف در وعده غذايی رسمی و در جلسه بعد از ظھر شرکت نمی

گفته شد که . بالفاصله پس از سخنرانی خود سالن نشست را ترک کردبه گفته نمايندگان حاضر در ھيات الوروف، وی 

بائربوک به عنوان .  ھم طفره رفتالمانوی ھمچنين از پاسخ به سوالی از طرف آنالنا بائربوک ، وزير امور خارجه 

. داز قدرت ھای اقتصادی پيشرو دموکراتيک، قرار بود بعد از الوروف سخنران بعدی باش G7 رئيس موقت گروه

  الوروف در سالن نشست بين نمايندگان عربستان سعودی و مکزيک نشسته بود

 ھمچنين به عنوان آزمونی برای حضور احتمالی والديمير پوتين، رئيس جمھور ٢٠حضور الوروف در نشست گروه .

اگر پوتين . د نوامبر محسوب می شود که آن ھم در بالی برگزار می شو١٦ تا ١٥ در ٢٠روسيه در اجالس سران گروه 

  بخواھد شخصا در اين اجالس شرکت کند، چندين کشور مشارکت خود را زير سوال می برند

 

 دحمالت تروريستی به ارتش روسيه را خنثی کر FSB – "خرابکاران نيروھای ويژه اوکراين"

 از اين ھدف. يک منبع نظامی روسيه گفت که گروھی از ماموران اوکراينی يک سری حمالت را طراحی کردند

  .حمالت ايجاد وحشت و ھرج و مرج در منطقه خرسون تحت کنترل ارتش روسيه بود

در اواسط ماه مارس، ارتش روسيه کنترل منطقه . خرابکاران قصد داشتند چندين مقام نظامی و شھری روسی را بکشند

  .خرسون را به دست گرفت

ز پذيرش شھروندی روسيه افتتاح شده است، يک دولت جديد نظامی در آنجا فعاليت می کند، مراک- يک اداره غير نظامی

  .تشکيل شد و روبل به عنوان پول اصلی در گردش قرار گرفته است

 

 داوکراين انتظار پيشروی روسيه در زاپوروژيه را دار
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ری اين را خبرگزا. نيروھای روسيه می توانند در چند روز آينده پيشروی خود را در شھر زاپوروژيه آغاز کنند

به گفته مالجار، تمرکز روزافزون . با اشاره به آنا مالجار معاون وزير دفاع کيف گزارش داد UNIAN اوکراينی

  .نيروھای مسلح روسيه در بخش جلويی مربوطه قابل مشاھده است

 ٧٠زاپوروژيه، پايتخت منطقه ای به ھمين نام، در حال حاضر تحت کنترل اوکراين است، اگرچه روسيه بيش از 

  .درصد از خاک را در اختيار دارد

  .نمايندگان اداره منطقه ای بارھا تمايل خود را برای پيوستن به فدراسيون روسيه ابراز کرده اند

 

 داقدام نظامی روسيه در اوکراين از فاجعه جلوگيری کر: ولودين، سخنگوی دومای دولتی

الديمير پوتين رئيس جمھور روسيه گفت که تصميم روسيه وياچسالو ولودين، رئيس دومای دولتی روسيه در ديدار با و

 :ولودين گفت. برای آغاز عمليات نظامی در اوکراين از يک فاجعه جلوگيری کرد

زمانی که به نمايندگی از تمامی نمايندگان، از تصميم شما برای به رسميت شناختن جمھوری خلق دونتسک و لوھانسک 

  .و آغاز عمليات نظامی در دونباس تشکر کنم، ھمکارانم با من موافقت خواھند کرد

 ".ی کردھمه ما معتقديم که اين امر از يک فاجعه انسانی و مرگ تعداد زيادی از مردم جلوگير"

والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه، پيش از اين عمليات نظامی در اوکراين را از جمله با حمايت از مردم دونباس 

  .توجيه کرده بود

 

  آورند ھا برای خريد يوان چين ھجوم می روس: بانک روسيه

ه جای دالر و يورو به خريد يوان ھای خود ب ھا برای تنوع بخشيدن به دارايی بانک اوتکريت روسيه اعالم کرد، روس

  .آورند چين ھجوم می

اين درحالی است که وزارت دارايی روسيه با استفاده از ارز کشورھای دوست قصد بازبينی در سياست مداخله ارزی 

  .خود دارد

ھای  زمانی که بانک مرکزی محدوديت)  ارديبھشت٣٠( مه ٢٠بانک اوتکريت در يادداشتی اعالم کرد که از روز 

ھای غرب بر بخش مالی اعمال کرد، تقاضا برای يوان چين ھشت برابر شده  خريد ارز را با ھدف کم اثر کردن تحريم

 .است

 برابر افزايش يافت، ٢.۵ھا  اين بانک روسی افزود، در ھمان زمان، خريد پوند انگليس و فرانک سوئيس توسط روس

  . و يورو تقاضای کمتری داشتندامريکادر حالی که ساير ارزھای رايج مانند دالر 

ھای گذشته ثبات و نوسان  يوان چين در سال: آليا زوبکووا، معاون بخش بازارھای مالی در اوتکريت به رويترز گفت

  .اندازھای فارکس تبديل شود تواند به ابزار اصلی برای تنوع بخشيدن به پس ًنسبتا پايينی از خود نشان داده و می

)  ميليون دالر٧٠٣( ميليارد روبل ۴۴.٣يوان در اين ھفته به رکورد - کرد، حجم معامالت روبلبورس مسکو اعالم

 راه اندازی کرد و در آوريل، حجم معامالت روزانه آن به ٢٠١٣يوان را در سال -اين سازمان معامالت روبل. رسيد

 . ميليارد روبل رسيد٢۵

 

  ست به دنبال جنگ مستقيم با روسيه اامريکا: بالروس
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 در حال برنامه ريزی برای جنگ مستقيم با روسيه امريکارئيس اطالعات نظامی بالروس پنجشنبه شب ھشدار داد که 

  .و مينسک است

سناريوی جنگ مستقيم با روسيه و بالروس به دليل شکست جنگ : به گزارش راشا تودی، روسالن کاسيگين ادعا کرد

  .تر شده است به اين دو کشور محتملھای آسيب  نيابتی در اوکراين و ديگر راه

 برای آغاز درگيری خونين امريکالھستان و ھمچنين کشورھای بالتيک در حال تبديل شدن به صحنه آمادگی : وی افزود

  .جديد در اروپا و عليه روسيه و متحدان اين کشور است

ھای  رحال رسيدن به اين نتيجه است که روشای افزايش يافته زيرا غرب د او گفت که احتمال تشديد تنش به طور فزاينده

  .سنتی مقابله با روسيه و بالروس نتايج الزم را ندارد

  .والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه پنجشنبه گفت که غرب به دنبال شکست مسکو در ميدان نبرد است

  .د تا آخرين فرد اوکراينی با ما بجنگدخواھ ايم که غرب می ما بارھا شنيده. ھا سعی خود را بکنند بگذاريد آن: وی افزود

رسد ھمه وقايع به سوی  اين يک امر غم انگيز برای مردم اوکراين است، اما به نظر می: رئيس جمھور روسيه ادامه داد

  .رود اين ھدف پيش می

 

  ھای جدی را در اوکراين آغاز نکرده است روسيه ھنوز کار: پوتين

سکو، والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه روز پنجشنبه اعالم کرد کشورش ھنوز به گزارش خبرگزاری فرانسه از م

  .ھای جدی را در اوکراين آغاز نکرده است و در عين حال گفت مسکو ھمچنان آماده مذاکره با کی يف است کار

 جدی را در ھای ھر کسی بايد بداند که ما ھنوز چيز": شد، گفت پوتين در يک سخنرانی که از تلويزيون پخش می

  ".اوکراين آغاز نکرده ايم

کنند بايد بدانند که زمان ھر چه  اما کسانی که آن را رد می. کنيم ھمزمان، ما مذاکرات صلح را رد نمی": وی افزود

  ".تر خواھد شد ھا سخت تر شود، مذاکره با ما برای آن طوالنی

 

  ھا را به چالش طلبيد پوتين غربی

ھا را در ميدان نبرد   از مسکو، والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه روز پنجشنبه غربیبه گزارش خبرگزاری فرانسه

ھای کی يف را سرعت بخشيده اند، به چالش طلبيد  ھا تحويل سالح به نيرو يیامريکاھا و  در اوکراين، جايی که اروپايی

  .ا بکنندخواھند روسيه را در اوکراين شکست دھند، تالش خود ر ھا می و گفت اگر غربی

شنويم  امروز، می": شد، گفت ھای پارلمانی در مجلس دوما که از تلويزيون پخش می پوتين در نشستی با رؤسای گروه

 "!چه بگويم؟ بگذاريد تالش خود را بکنند. خواھند ما را در ميدان جنگ شکست دھند ھا می که آن

 

  دقزاقستان قصد دارد برای صادرات نفت خود، روسيه را دور بزن

قاسم جمرات توکايف، رئيس جمھور قزاقستان، بعد از اختالف با روسيه درباره اوکراين، روز پنجشنبه، دستور داد 

  .ھای جديدی به غير از عبور از روسيه برای صدور نفت اين کشور پيدا کند دولت اين کشور، راه

ايجاد راه :  ھيئت دولت خود اعالم کردبه گزارش خبرگزاری فرانسه از نورسلطان، رئيس جمھور قزاقستان در نشست

  .است "اولويت"صادراتی جديد برای نفت قزاقستان از طريق دريای خزر، يک 
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برخی  "تدابيری برای افزايش ظرفيت"دفتر رياست جمھوری قزاقستان افزود وی ھمچنين به دولت خود دستور داد 

شود، اما  خط لوله دريای خزر به طور مرتب مطرح مینظريه . "اتخاذ کند"ھای خط لوله انتقال نفت به چين  قسمت

در حال حاضر سه چھارم نفت قزاقستان از . ھرگز به نتيجه نرسيده است، زيرا روسيه به اين طرح، نظر خوبی ندارد

اما اين صادرات بعد از تھاجم . شود گذرد، صادر می يک خط لوله که از بندر نووروسيسک روسيه در دريای سياه می

 به اوکراين در اواخر ماه فوريه، دو بار متوقف شده است و شماری از ناظران به کرملين در خصوص تالش روسيه

ھا  اين وقفه. برای فشار وارد کردن به قزاقستان، متحد سنتی روسيه به علت بی طرفی در بحران اوکراين سوءظن دارند

نوان کردن خسارات ناشی از طوفان و خطرات ناشی از که در ماه مارس و ژوئن به وجود آمده اند، به طور رسمی با ع

رفت که اين ھفته بعد از صدور دستور توقف  سومين وقفه نيز می. ھايی از جنگ جھانی دوم توجيه شده است وجود مين

ھای زيست محيطی از سوی يک   کيلومتری به علت نقض معيار۵٠٠ روزه تحويل نفت از طريق اين خط لوله ٣٠

  .ايجاد شود که معلق شددادگاه روسيه 

کند، درخواست تجديد  کنسرسيومی که از خط لوله بھره برداری می: وزير انرژی قزاقستان، روز پنحشنبه اعالم کرد

  .نظر کرد و به ھمين علت تصميم قضايی معلق شد

ت سياسی مرتبط است تصميم دادگاه روسيه با مالحظا "بعيد": ديميتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملين نيز اعالم کرد

توکايف نيز به نوبه خود اين ھفته . با قزاقستان تاکيد کرد "ھای بيشتر نياز به داشتن تماس"باشد و در ھمان حال بر 

کند  متعھد شد ھمکاری با اتحاديه اروپا را در زمينه انرژی تقويت کند و اين در حالی است که اتحاديه اروپا تالش می

رئيس جمھور قزاقستان در ماه گذشته نيز در يک مجمع اقتصادی در شھر . اھش دھدوابستگی به سوخت روسيه را ک

شناسد،  سن پطرزبورگ روسيه با اعالم اين مطلب که استقالل جدايی طلبان روسگرا را در اوکراين به رسميت نمی

 .موجب شگفتی شده بود

 

  تروريستيی برای تعيين روسيه به عنوان کشور حامی امريکادرخواست دو سناتور 

سناتور ليندسی گراھام و ريچارد بلومنتال برای اعالم حمايت از اوکراين به کی  "رويترز"به گزارش بخش تصويری 

من و سناتور بلومنتال خواستار : در پيام ويدئويی اعالم کرد "ليندسی گراھام"سناتور . يف پايتخت اين کشور سفر کردند

 بازگرديم، تالش خواھيم کرد امريکازمانی که به . حامی تروريسم ھستيمدر نظر گرفته شدن روسيه به عنوان کشور 

اميدوارم با اين اقدام راھی . ای در اين خصوص را به تصويب برسانند تمامی نمايندگان سنا را متقاعد کنيم تا قطعنامه

وريسم در اين فھرست برای دولت فراھم شود تا روسيه ھمانند ايران، سوريه و کره شمالی به عنوان کشور حامی تر

  .قرار گيرد

 امريکابه نظر من در اين خصوص ما از حمايت قوی ھر دو حزب در : در ادامه سناتور بلومنتل اعالم کرد

قرار گرفتن روسيه به عنوان .  درخصوص اين اقدام داردامريکااين تصوير گويای مواضعی است که . برخورداريم

برای شکست پوتين، وی را بايد به عنوان شخصيتی . د حمايت قرار داردکشور حامی تروريسم در ھر دو حزب مور

ما در اينجا حضور يافته ايم تا به رييس جمھور زلنسکی اعالم کنيم ما در کنار وی . منفور و جنايتکار جنگی بناميم

  .ھای خود از اوکراين ادامه خواھد داد  به حمايتامريکاخواھيم بود و 

گوييم اين است که اوکراين اميدی برای اجرای دموکراسی بوده و پوتين  آنچه که ما می:  افزوددر ادامه سناتور گراھام

 .يک تروريست است
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  داند ھای غربی را نمی کاريکاتور؛ ارتش اوکراين شيوه استفاده از سالح

اده از برخی ھا درباره ناتوانی ارتش اوکراين در استف خبرگزاری اسپوتنيک عربی با انتشار کاريکاتوری، خبر

  .ھای اھدايی غرب را به تصوير کشيد سالح

 .دانند ھای اھدايی غرب را نمی ھای اوکراينی حتی شيوه استفاده از برخی سالح ھا آمده بود که نيرو در خبر

نيروھای ارتش اوکراين از بسياری از سالح ھا و  ":کارشناس و تحليلگر سابق پنتاگون گفت "کارين کوياتکوفسکی "

علت اين امر، ناکارآمدی نيروھا، .  و متحدانش به اوکراين تقديم کرده اند نمی توانند استفاده کنندامريکايزاتی که تجھ

 .مشکالت لجستيکی و ھمچنين تعداد کم نيروھای ارتش اوکراين است

 
  

  
  
 


