
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارشھا

  

  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٢٤

 ١۵٠  – در اوکراينروسيه" عمليات ويژۀ" جھان و اخبارگزيدۀ 

  ) به وقت اروپای غربی٢٤تا ساعت (

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

  !کنيم ی آنھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی مۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

 

   پست فرماندھی اوکراين و چھار انبار سالح خبر داد١٢ارتش روسيه از حمله به 

به گزارش اينترفکس، وزارت دفاع روسيه اعالم کرده است که در طول روز دوازده ايست بازرسی ارتش اوکراين و 

ی راکتھواپيماھا، نيروھای و در نيکواليف مورد حمله  (DPR) چھار انبار تسليحات در قلمرو جمھوری خلق دونتسک

  .و توپخانه روسيه قرار گرفته است

 پست بازرسی، چھار انبار با سالح و مھمات راکتی و توپخانه ای در مناطق شھرک ھای ١٢در طول روز آنھا "

 منطقه را ھدف ٢٢۶نيکانوروکا جمھوری خلق دونتسک و شھر نيکواليف و ھمچنين پرسنل و تجھيزات نظامی در 

  ".ندقرار داد

 .ايگور کوناشنکوف، سخنگوی رسمی وزارت دفاع روسيه روز شنبه در يک نشست خبری گفت

  :وی در ادامه توضيح داد
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ھای آداموکا، اسالويانسک و سورسک، سه جوخه توپخانه واحدھای  ھای چندگانه گراد در استان سه دسته از راکت

  .ن بخشی از نبرد دفاعی منھدم شدندبه عنوا Msta-B و ده توپخانه اسلحه Msta-S توپخانه تانک

 DPR در Gvozdika  جوخه توپخانه با اسلحه ضد تانک١۵و  D-20  جوخه توپخانه با ھويتزر٢۴عالوه بر اين، 

  .منھدم شدند

 ھواپيمای بدون سرنشين اوکراينی را در مناطق ١١ روسيه ھمچنين ئیبه گفته کوناشنکوف، نيروھای پدافند ھوا

  .در طول روز منھدم کردند DPR  خرسون و درخارکف، نيکواليف و

 قطعه ٩، تا دويست نفر، ئی روسيه با تسليحات بسيار دقيق محل استقرار موقت نيروی ھوائیپس از بمباران نيروی ھوا

  " .توپ و تجھيزات نظامی در روستای آپوستولوو در منطقه دنپروپتروفسک منھدم شد

  .سخنگوی اين وزارتخانه گفت

  .کشته شدند Verkhnekamenskoye  سرباز در حمله توپخانه ای به مواضع اوکراين در نزديکی۶٠ن، عالوه بر اي

 روسيه ئی عملياتی و تاکتيکی نيروی ھوائیدر نزديکی شھرک بلوگروفکا در جمھوری خلق دونتسک، حمالت ھوا

  .وکراين شد مکانيزه نيروھای مسلح ا١۴باعث کشته شدن بيش از نيمی از پرسنل گردان دوم تيپ 

 

  روسيه ھيچ ارتباطی با گلوله باران اودسا ندارد: وزير دفاع ترکيه

  .به گزارش تاس، خلوصی آکار وزير دفاع ترکيه روز شنبه گفت روسيه در گلوله باران بندر اودسا دخالتی نداشته است

آنھا در حال . مله نداشته است که امروز با روسيه داشتيم، اعالم شد که روسيه ھيچ ارتباطی با اين حئیدر تماس ھا

  .بررسی کامل اين حادثه ھستند

  .تر خود نوشتئيدفتر ارتش ترکيه به نقل از وزير در تو

آکار گفت که در ارتباط با اين حادثه با ھمتای اوکراينی خود الکسی رزنيکوف و الکساندر کوبراکوف وزير زيرساخت 

  .ی صحبت کردتيلفوندر استانبول امضا کردند، اوکراين که روز جمعه توافقنامه صادرات غالت را 

ی به يکی از نقاط بارگيری بندر خبر دادند، ھيچ عواقب منفی راکتآنھا از حمله . ما اطالعات الزم را دريافت کرديم"

  ".نداشته است

  :پس آکار او اضافه کرد

مضای توافقنامه صادرات غالت ما نگران ھستيم بخصوص که اين يک واقعيت است که اين حادثه بالفاصله پس از ا"

  "،.ديروز رخ داده است

در .  و کود به بازارھای جھانی در استانبول امضا شدئی جوالی، بسته ای از اسناد مربوط به عرضه مواد غذا٢٢در 

ه ھای ضد روسي ھا برای رفع محدوديت المللی در تالش يادداشتی بين روسيه و سازمان ملل آمده است که اين سازمان بين

سند ديگری مکانيسمی را برای صادرات غالت . کند  مشارکت میکيميائیبر صادرات محصوالت کشاورزی و کودھای 

توافقات بين روسيه، ترکيه، اوکراين و .  می شود، توصيف می کندکنترولاز بنادر دريای سياه که توسط اوکراين 

ينی کرده است که نمايندگان آن کشتی ھای حامل غالت سازمان ملل متحد ايجاد يک مرکز ھماھنگی چھارجانبه را پيش ب

 .را برای جلوگيری از قاچاق اسلحه و رد اقدامات تحريک آميز بازرسی خواھند کرد

 

   پھپاد جنگی اوکراين را منھدم کرديم١١: روسيه
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ن را منھدم  پھپاد جنگی اوکراي١١ ساعت گذشته، ٢۴در : سخنگوی وزارت دفاع روسيه امروز در سخنانی اعالم کرد

  .کرديم

 سخنگوی وزارت دفاع روسيه امروز شنبه در خصوص ادامه "ايگور کوناشنکوف"به گزارش خبرگزاری ريانوستی، 

 تانک ١۴۶ ھزار و ۴ ھواپيمای بدون سرنشين، ۶٠٠عمليات نظامی اين کشور در اوکراين اعالم کرد که يک ھزار و 

  .می ارتش اوکراين تا کنون نابود شده است خودروی نظا۴۵٣ ھزار و ۴و خودروی زرھی و نيز 

، )از آغاز عمليات ويژه نظامی مسکو در اوکراين(تا کنون : سخنگوی وزارت دفاع روسيه در اين خصوص ادامه داد

 ھزار و ۴ی زمين به ھوا، راکت دستگاه ٣۵٧ ھواپيمای بدون سرنشين، ۶٠٠ بالگرد، ھزار و ١۴۴ فروند ھواپيما، ٢۶٠

 ۴۵٣ ھزار و ۴ و خمپاره و ئی قبضه توپ صحرا١٨۵ ھزار و ٣ انداز، راکت ٧۶٣روی زرھی،  تانک و خود١۴۶

  .خودروی نظامی اوکراين در اين جنگ نابود شده اند

 ساعت ٢۴ پھپاد جنگی اوکراينی را در ١١ روسيه ئینيروھای پدافند ھوا:  در ادامه اضافه کرد"ايگور کوناشنکوف"

  .ف و جمھوری خلق دونتسک منھدم کرده اندگذشته در مناطق خرسون و خارکي

 ساعت گذشته در ٢۴ ھا و نيروھای توپخانه روسيه در راکتھواپيماھای جنگی، : وی در اين باره خاطر نشان کرد

 ۴ پست فرماندھی، ١٢ھمچنين، .  پايگاه نظامی اوکراين را ھدف قرار دادند٢۴٠عمليات ويژه خود در اوکراين بيش از 

  .ھا منھدم شده اند پخانه و مھمات در منطقه شھرکتو/ راکتانبار 

 اسفند ماه سال ۵( سال جاری ميالدی فبروری ٢۴اين در حاليست که با آغاز عمليات ويژه روسيه در اوکراين در 

 . ھای مختلف ادامه دارد  ھای محور غرب عليه مسکو به بھانه ، تنش آفرينی)گذشته

 

  اد اوکراينی خبر داد پھپ١١وزارت دفاع روسيه از سرنگونی 

ژنرال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه، در نشست روزانه خود در روز شنبه، از ادامه حمالت با 

  .دقت باال توسط نيروھای روسی به اھداف نظامی در اوکراين خبر داد

نپروپتروفسک ھدف قرار  توپخانه نيروھای مسلح اوکراين در روستای آپوستولوو در منطقه د۴٠۶محل موقت تيپ 

  .گرفت

  جنگجو از گروه ملی گرای اوکراينی۶٠بيش از .  اسلحه منھدم شد٩ نفر از نيروھای ارتش کشته شدند و ٢٠٠تا 

Donbass در نزديکی روستای Verkhnekamenskoye کشته شدند.  

تای بلوگروفکا در قلمرو  ارتش مکانيزه را در نزديکی روس١۴ روسيه تعداد پرسنل گردان دوم تيپ ئینيروی ھوا

  .جمھوری خلق دونتسک به نصف کاھش داد

 پست فرماندھی، چھار انبار سالح و مھمات راکت و ١٢سخنگوی اين وزارت ھمچنين از حمالت موفقيت آميز عليه 

  .توپخانه و انباشته ھای متعدد فناوری و پرسنل دشمن خبر داد

 پھپاد اوکراينی را در آسمان مناطق خارکف، ١١ ساعت گذشته ٢۴ روسيه در ئیپدافند ضد ھوا: کوناشنکوف افزود

  .نيکواليف و خرسون و جمھوری خلق دونتسک سرنگون کرد

 ١۴۴ ھواپيما، ٢۶٠در مجموع مارچ ٢٤به گفته وزارت دفاع در مسکو، اوکراين از زمان آغاز عمليات ويژه در 

 دستگاه تانک و ساير خودروھای ۴١۴۶، ئیضدھوای راکت دستگاه ٣۵٧ ھواپيمای بدون سرنشين، ١۶٠٠ھليکوپتر، 

 . تفنگ و خمپاره از بين رفت٣١٨۵ انداز چندگانه و راکت ٧۶٣زرھی، 
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   جديد اتحاديه اروپا در جنگ اوکراين استستراتيژیويکتور اوربان خواستار 

او در يک . شده است جديد اتحاديه اروپا در جنگ اوکراين ستراتيژی خواستار ھنگریويکتور اوربان، نخست وزير 

 جديد بايد به ستراتيژیبه گفته وی، . سخنرانی در رومانی توضيح داد که اقدامات قبلی عليه روسيه کارساز نخواھد بود

  .جای پيروزی بر روسيه، مذاکرات صلح را ھدف قرار دھد

ات ناتو شکست خورده  غرب در جنگ اوکراين با تحريم ھا و تحويل تسليحستراتيژیاين سياستمدار توضيح داد که 

ھای انرژی ھمچنان افزايش  کنند در حالی که قيمت  سقوط می"دومينو"ھا در اروپا مانند  در ھمين حال، دولت. است

  . دارد"نامتقارن"دولت در کيف ھرگز در جنگ پيروز نخواھد شد زيرا ارتش روسيه برتری . ابدئيم

  .ای امنيتی روسيه در آستانه جنگ انتقاد کرداوربان ھمچنين از غرب به دليل ناديده گرفتن ادعاھ

 که روسيه خواھان تضمين ھای امنيتی است، اين جنگ تنھا با مذاکرات صلح بين روسيه و اياالت متحده ئیاز آنجا"

  ".پايان می يابد

ز رخ ، اين جنگ ھرگالمان و آنگال مرکل، صدراعظم امريکابا دونالد ترامپ، رئيس جمھور :  گفتھنگریرئيس دولت 

 .نمی داد

 

 شکسته شد" کريمه"جزيره  عليه شبه" کی يف"آخرين حلقه تحريمی 

ف را باز ئيگويد بازسازی خطوط انتقال برق اين منطقه آخرين حلقه تحريمی مقامات ک جزيره کريمه می مقام محلی شبه

  .اکنون کريمه از ھمه نظر خودکفا شده است کرده و ھم

، مشاور اطالعاتی رئيس منطقه خودمختار "ِاولگ کريوچکوف"از اسپوتنيک، به گزارش خبرگزاری مھر به نقل 

، محاصره تحريمی کريمه که توسط مقامات "خرسون"ھای انتقال برق در منطقه  با بازسازی دکل: کريمه اعالم کرد

  .ف اعمال شده بود، پايان يافتئيک

، خطوط انتقال برق که ٢٠١۵زی اوکراين ساال به نوشته اسپوتنيک، عناصر تندرو و راديکال نزديک به دولت مرک

. کرد، در منطقه خرسون منفجر کردند و انتقال برق به کريمه قطع شد جزيره کريمه و اوکراين را به ھم وصل می شبه

روز جمعه بازسازی اين خطوط به اتمام رسيد و از اين طريق . منطقه خرسون نزديک به خطوط مرزی کريمه است

  .ن و زاپوروژيه به ھم وصل شدبرق روسيه، خرسو

، )روسيه در اوکراين(ِبه لطف عمليات ويژه :  و پايان وابستگی کريمه به اوکراين گفتئیکريوچکوف درباره خودکفا

 .، تحريم ھای حوزه آب و غذا و انرژی کريمه پايان يافت)روسيه(ارتش ما و تالش وزرای دولت فدرال 

وانتقال و تجارت، خطوط  کند وبرای نقل ون آب را از کانال کريمه شمالی دريافت میاکن کريمه ھم: وی در اين باره افزود

  .ھمه چيز به حالت عادی برگشته است. اند اتصالی مناطق خرسون و زاپوروژيه بازسازی شده

رأی پرسی، با   در يک ھمه٢٠١۴تبار ھستند سال  جزيره کريمه واقع در شرق اوکراين که اکثريت ساکنان آن روس شبه

، کشورھای غربی و مقامات دولت امريکا درصد ساکنان اين منطقه تحت حاکميت روسيه قرار گرفت، اما ٩۶مثبت 

دانند و به ھمين علت بعد از الحاق کريمه به روسيه  مرکزی اوکراين ھمچنان کريمه را بخشی از خاک اوکراين می

امی روسيه در اوکراين، دو منطقه خرسون و بخش پس از عمليات نظ. ھای شديدی عليه مسکو اعمال کردند تحريم

 . ارتش روسيه قرار گرفته استکنترولعظيمی از منطقه زاپوروژيه ھم در 

 

 تعويض حلقه پانزر با پولند طبق برنامه پيش نمی رود: وزير خارجه فدرال بائربوک
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دله حلقه روشی است که اتحاديه اروپا مبا(آنالنا بائربوک، وزير امور خارجه فدرال، اعتراف کرد که مبادله حلقه ھا 

ً مستقيما المانبرای تحويل اسلحه به اوکراين در داخل کشورھای عضو اين اتحاديه ايجاد کرده است بر اساس اين روش 

 و يا ديگر کشورھای اروپای شرقی اين سالح ھا را از پولندسالح ھای روسی به اوکراين تحويل نمی دھد بلکه 

برای تحويل )  دريافت می کنندامريکائی اسلحه ھای المانوکراين تحويل داده و در ازای آن از انبارھای خود به ا

 را به زير پا گذاشتن المان که اخيرا پولندبا اين حال انتقاد تند دولت . تسليحات به اوکراين طبق برنامه عمل نمی کند

اين سياستمدار سبز . ی تانک متھم کرده بود، رد شدوعده ھای خود و استفاده از مانورھای فريبنده در تبادل حلقه ھا

 :عصر جمعه در قالب تصوير سواالت درست را گفت

اين جمله به اين معنی است که کشورھای (". خود را فريب نمی دھدئیدر چنين شرايطی، ھيچ کس ھمسايگان اروپا"

 ( ھيچ اشکالی ندارددھند و اين  و خود را در شرايط ديگری فريب میئی ھمسايگان اروپائیاروپا

و تبادل حلقه . اما در جنگ ھميشه نمی دانيد که راه عالی کدام است. وضعيت برای ھر دو طرف رضايت بخش نيست

  .ھا آغاز شد زيرا در آن زمان تصور می شد بھترين و سريع ترين راه است

حکم و ناگھانی با انگشتانمان تعويض توانيم ھر تانک را يک شبه با يک ضربه م از ھمان ابتدا مشخص بود که ما نمی"

 ".کنيم

 که بديھی است که مبادله حلقه طبق برنامه پيش نمی رود، دولت فدرال اکنون در حال بررسی است که چرا ئیاز آنجا

  . بايد حمايت ديگری ارائه دھد يا خيرالماناين امر بديھی است اتفاق نمی افتد و آيا 

ايگزينی از متحدان خود برای تانک ھای طراحی شده توسط شوروی دريافت کند که  قرار است جپولنددر اين مبادله، 

اين بايد اين امکان را برای سربازان اوکراينی فراھم کند که به سرعت . پس از شروع جنگ به اوکراين داده است

اما مردم ورشو . ش گستردهتجھيزات نظامی سنگينی را دريافت کنند که می دانند چگونه از آنھا استفاده کنند بدون آموز

 بودند که ئی پيشنھاد داد که قديمی تر از تانک ھاپولند را به ئی تانک ھاالمانبه عنوان مثال، . از نتيجه راضی ھستند

 .ورشو به کيف داده بود

 

 ليتوانی ممنوعيت ترانزيت ريلی روسيه را لغو کرد

 کرده ئی روسيه به منطقه کالينينگراد را اجرائیرانزيت کاالليتوانی که از حدود يک ماه قبل اقدام به ممنوعيت ريلی ت

 .بود و با محکوميت از سوی کرملين نيز مواجه شد، اکنون اين ممنوعيت ريلی را برداشت

ونقل ريلی کاالھای  ليتوانی از کشورھای حوزه بالتيک ممنوعيت حمل: خبرگزاری رويترز با انتشار اين خبر افزود

 . خارج از خاک روسيه به منطقه کالينينگراد را لغو کرده استتحريم شده به داخل و

خطوط ) از طريق(شود و ترانزيت  ھا می يه اروپا ھفته گذشته اعالم کرد ممنوعيت ترانزيت فقط شامل حال جادهاتحاد

راه آھن را شامل نمی شود، بنابراين ليتوانی بايد به روسيه اجازه دھد تا بتن، چوب و الکل را از سراسر قلمرو اتحاديه 

 .اروپا به منطقه کالينينگراد ارسال کند

 انتقال کاال از روسيه به منطقه  اه آھن ملی ليتوانی نيز ضمن اطالع به مشتريان خود در مورد ازسرگيریسخنگوی ر

 ."اين امکان وجود دارد تا برخی از کاالھا به اين منطقه انتقال يابد"کالينينگراد گفته است؛ 

 از طريق خاک اين کشور که شامل تنھا  را که توسط اتحاديه اروپا تحريم شده استئیمقام ھای ليتوانی ترانزيت کاالھا

 . ممنوع کرده بودند١۴٠١ خردادماه ٢٨مسير ريلی بين خاک روسيه و منطقه کالينينگراد است، از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ای ضمن محکوم کردن تصميم ليتوانی در ممنوعيت ترانزيت   طی بيانيه  خردادماه٣٠درھمين حال کاخ کرملين نيز 

 .سابقه خواند و اعالم کرد مسکو به زودی آن را تالفی خواھد کرد  بیکاالھا به کالينينگراد اين اقدام را

 و ليتوانی واقع شده است و کاالھای مورد نياز و گاز آن پولندکالينينگراد بخشی از خاک روسيه است که بين کشورھای 

 .شود از خاک ليتوانی تامين می

 نازی اشغال و پس المان توسط ارتش سرخ از ١٩۴۵ ريلاپ که مقر ناوگان دريای بالتيک روسيه است، در  کالينينگراد

 .از جنگ جھانی دوم به اتحاد جماھير شوروی واگذار شد

 

 نگرانی امريکا از توسعه پھپادی چين و روسيه

 در کلرادو، "انديشکده آسپن" طی سخنانی در امريکائی، کارشناسان "فاکس نيوز"به گزارش تارنمای شبکه خبری 

 بايد روی امريکاتر از ھميشه کرده است از اين رو  ھای اخير، دستيابی به پھپادھای نظامی را آسان رفتپيش: تاکيد کردند

 .توسعه اقدامات ضد پھپادی متمرکز شود

 از اياالت آيوا و عضو کميته نيروھای مسلح مجلس سنا مشکل استفاده گسترده از پھپادھا را "سناتور جونی ارنست"

اگر به در دسترس بودن پھپادھای ارزان قيمت نگاه کنيد، متوجه می شويد که سازمان : افزودچالشی فزاينده دانست و 

 .ھای بنيادگرا که ما در سراسر جھان با آنھا مبارزه می کنيم، دسترسی آسانی به اين فناوری دارند

ی دالر ٣٠٠و يک پھپاد تنھا چيزی که خريداران پھپاد نياز دارند اين است که وارد سايت آمازون شوند : وی افزود

 .بنابراين اين يک نگرانی واقعی است. بخرند

 ديگر عضو کميته خدمات مسلح مجلس سنا ھمراه با ارنست بر سر تحوالت مربوط به فناوری "جيسون کرو"

 .ھواپيماھای بدون سرنشين و نياز به اقدام متقابل گفت و گو کردند

 کرده اند؛ مفھومی که در مقاله ھای "فناوری گروھی" تمرکز بر ارنست خاطرنشان کرد که چين و روسيه شروع به

 ھای ھواپيمای بدون سرنشين کوچک گروھی که به طور مشترک دستگاهگروھی از " به عنوان امريکا ئینيروی ھوا

 . تعريف شده است"برای دستيابی به اھداف مشترک عمل می کنند

س گسترده تنھا محدود به خريد اينترنتی نمی شود، بلکه در حال حاضر ارنست تاکيد کرد که دستيابی به پھپادھا در مقيا

 پھپاد مختلف بسيار ٢٠٠ يا ١٠٠ما دشمنانی داريم که در حال توسعه فناوری گروھی ھستند که می توانند با استفاده از 

 .تکامل يافته برای حمله به ارتش ما در ميدان نبرد حمله کنند

اين وضعيت واشنگتن را مجبور می کند که نه تنھا بر توسعه بيشتر : ه خاطرنشان کرد در ادامامريکائیاين سناتور 

فناوری ھواپيماھای بدون سرنشين تمرکز کند، بلکه روی مقابله با ھواپيماھای بدون سرنشين به عنوان ابزار جنگ 

 .مدرن نيز دقيق شود

 برای ارسال پھپادھای  کاخ سفيد درخواست اوکراين گزارش دادند که امريکائیھای  ، رسانه) جمعه(اوايل روز گذشته 

 ارتفاع متوسط و با  يک نوع ھواپيمای بدون سرنشين ("سی گری ايگل١-کيو جنرال اتميکس ام"پيشرفته و مسلح 

را به دليل نگرانی از اينکه ممکن است در بحبوحه عمليات نظامی ويژه اين کشور بدست روسيه بيفتد ) استقامت طوالنی

 .نکرده استد ئيتا

 در سال امريکا ئیروزنامه وال استرست ژورنال نيز ھفته گذشته گزارش داد که شمار پھپادھای ناشناس در حريم ھوا

 . ھزار فروند رسيده است۴۵٠ چھار برابر شده و به ٢٠٢٢
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 روسيه چھار پرتابگر امريکا را منھدم کرد

 انداز و يک حمل راکتارتش روسيه چھار : ن گفتايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه به خبرنگارا

 تا ٥ را با استفاده از تسليحات بسيار دقيق از تاريخ امريکاساخت  HIMARS  سيستم ھای راکت چند پرتابراکتکننده 

   .منھدم کرده اند)  تيرماه٢٩ الی ١٤( جوالی ٢٠

 است که توسط شرکت فناوری دفاعی  پرتاب چندگانه بسيار متحرکراکتيک سيستم  M142 HIMARS  اندازراکت

 .مستقر در الکھيد مارتين اياالت متحده توسعه يافته است

برای ( کيلومتر و بيشتر ٣٠٠و ) راکتبرای ( کيلومتر ٨٠ تا ٣٠ نوع مھمات را با برد اصابت ٢٠اين پرتابگر بيش از 

 .شليک می کند)  تاکتيکیراکت

، رومانی و اردن مورد استفاده پولند، سنگاپور، امارات، کانادا، امريکاه ی در برخی از کشورھا از جملراکتاين سيستم 

 .قرار می گيرد

 

 تحريم ھای اروپا عليه مسکو تاثير معکوس دارد: نماينده روسيه

: به گزارش خبرگزاری تاس، اسلوتسکی رھبر حزب ليبرال دموکرات روسيه جمعه شب در پيام تلگرامی نوشت

 گروگان سياست روس ھراسی خود ئیروز مضحک تر می شود، بوروکرات ھای اروپامحدوديت ھای بروکسل ھر 

تنھا چيزی که آنھا می توانند به دست آورند افزايش اثر عکس تحريم ھا بر . شده اند و اکنون به دور خود می چرخند

 . استئیشھروندان خود و اقتصاد کشورھای اروپا

حريم ھای اروپا برای توقف عمليات جنگی در اوکراين نيست و بروکسل به گفته رھبر حزب ليبرال دموکرات روسيه، ت

 .به خوبی آن را درک می کند اما ھمچنان به تغذيه ماشين ضد روسيه ادامه می دھد

اتحاديه اروپا روز پنجشنبه ھفتمين بسته تحريمی ضد روسيه را اعالم کرد، نماينده ليتوانی در اتحاديه اروپا در اين 

نمايندگان کشورھای اتحاديه اروپا ھفتمين بسته تحريمی عليه روسيه که شامل ممنوعيت واردات : ردخصوص اعالم ک

 .طالی روسيه است را تصويب کردند

ی جديدی را بر کنترولتمھيدات "به گزارش اسپوتنيک، عالوه بر ممنوعيت واردات طال از روسيه، بسته تحريمی جديد 

 . را نيز دربر می گيرد"ِ اسبربانک ھائیصادرات و نيز بلوکه کردن دارا

 

 تشديدخودکشی نظاميان بيگانه/ امريکائی در دونباس تائيد شد٢کشته شدن 

 از کشته شدن دو نظامی امريکاسی نيوز  بی  با شبکه ایصحبت بامداد امروز در امريکاسخنگوی وزارت خارجه 

 . در جنگ اوکراين خبر دادامريکائی

 در امريکائیًد کنيم که اخيرا دو ئيتوانيم به طور قطعی تأ می:  در اين باره گفتريکاامسخنگوی رسمی وزارت خارجه 

 .اند منطقه دونباس کشته شده

 در منطقه دونباس، برای نيروھای اوکراينی و عليه روسيه در امريکائیاعتقاد ما بر اين است که اين دو : وی افزود

 .اند حال جنگ بوده

 با خانواده امريکاوزارت خارجه : ، افزودامريکائیالبته بدون اشاره به اسامی اين دو  امريکاسخنگوی وزارت خارجه 

 .اين دو نفر در ارتباط است و تسھيالت الزم برای سفر آنھا را فراھم خواھد کرد
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 در منطقه دونباس در جنوب شرقی اوکراين آغاز شده و ٢٠٢٢ فبروری ٢۴گفتنی است عمليات ويژه ارتش روسيه از 

 گذشته نيروھای ارتش روسيه از انجام مرحله نخست عمليات در دونباس با موفقيت مارچدر ماه . نان ادامه داردھمچ

 .اند خبر داده و اعالم کردند که ميزان توان ارتش اوکراين در اين منطقه را تا حد زيادی محدود کرده

اری از نظاميان بيگانه که برای ارتش اوکراين  در گزارشی اعالم کرد که بسيامريکاسی  بی در تحولی ديگر، شبکه ان

 .کنند جنگند پيش از گرفتار شدن در دست نظاميان روس، اقدام به خودکشی می می

 در اين باره گفته است که خودش بسياری از نظاميان مايل به جنگيدن برای امريکاجيمز واسکز از افسران سابق ارتش 

 .وزش داده استارتش اوکراين را برای انجام خودکشی آم

 

 ھای جنگنده به اوکراين تحويل دھد امريکا قصد ندارد در آينده نزديک جت

جان کربی، ھماھنگ کننده ارتباطات راھبردی در شورای امنيت ملی کاخ سفيد روز جمعه در جمع خبرنگاران اعالم 

 .دکرد که اياالت متحده به اين زودی ھواپيمای جنگنده به اوکراين تحويل نخواھد دا

 .ما در آينده نزديک به ارسال جت ھای جنگنده به اوکراين فکر نمی کنيم:  گفتامريکايک مقام رياست جمھوری 

 .وی افزود که البته کاخ سفيد ھمچنان روی آموزش و حمايت از ارتش اوکراين متمرکز است

 –ھای جنگی به اوکراين کرده است در ھمان زمان، به گفته کربی، اياالت متحده شروع به بررسی امکان تامين ھواپيما

 .ولی بحث پيرامون تامين در مرحله بسيار مقدماتی قرار دارد

پذيری انتقال  توانم بگويم اين است که وزارت دفاع اياالت متحده در حال بررسی امکان تنھا چيزی که می: کربی گفت

 .ھا است ھای جنگنده به اوکراينی احتمالی جت

 اياالت متحده، گفت که ارتش اوکراين ئی، ژنرال چارلز براون، فرمانده کل نيروی ھوایجوال ٢٠پيش از اين، در 

وی رد نکرد که ھواپيماھای نظامی . ھای نظامی دريافت کند ھای غربی را به عنوان بخشی از کمک ممکن است جنگنده

  .ف ارائه شوندئي يا متحدانش به کامريکااز سوی 

 

  کمک نظامی برای اوکراين اختصاص داده و قصد دارد آن را افزايش دھدالرد ميليارد ٨.٢امريکا : پنتاگون

 برای امريکاھای نظامی اختصاص يافته   اعالم کرد که حجم کمکجوالی ٢٢يک مقام بلندپايه پنتاگون روز جمعه 

 . رسيده استدالر ميليارد ٨.٢اوکراين از زمان تھاجم نظامی روسيه به اين کشور به 

 کمک امنيتی به اوکراين ارائه کرديم، ولی ما دالر ميليارد ٨.٢ما از ابتدای کار دولت جو بايدن ": ی گفتاين مقام نظام

 ".قصد نداريم در ھمين جا متوقف شويم

  

  به اوکراين اختصاص داده استدالر ميليون ١٧٥امريکا بسته کمک نظامی تا سقف 

 برای اوکراين دالر ميليون ١٧٥ه کمک نظامی به ارزش کاخ سفيد روز جمعه اعالم کرد که اياالت متحده يک بست

 با ھزينه "محصوالت و خدمات دفاعی، آموزش و آموزش نظامی"کمک به اوکراين در قالب . اختصاص داده است

 .منابع مالی پنتاگون ارائه خواھد شد

را به اوکراين منتقل  (Phoenix Ghost)  پھپاد از نوع فونيکس گوست٥٠٠عالوه بر اين، اياالت متحده بيش از 

 .خواھد کرد
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: ، شب گذشته طی يک نشست خبری گفتامريکاکننده ارتباطات راھبردی در شورای امنيت ملی  جان کربی، ھماھنگ

 بدون سرنشين تاکتيکی فونيکس گوست را در ئی ھوادستگاه ٥٨٠وزارت دفاع امروز اعالم خواھد کرد که حداکثر "

  ."دھد اختيار اوکراين قرار می

  

 دبيرکل سازمان ملل توافق غالت را مھمترين دستاورد خود خواند

ترين نقطه عطف در تمام  آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل متحد، توافق بر سر صادرات غالت اوکراينی را مھم

 .دوران تصدی خود خواند

برای من دشوار است که : وی گفت. داين مطلب بامداد امروز، شنبه، از سوی فرھان حق معاون نماينده دبيرکل اعالم ش

زمان ھمه : پاسخ واضح اين است. يک تحليل تاريخی جھانی از اين رويداد در ھمان روزی که اتفاق افتاده انجام دھم

البته ھمانطور که خود دبيرکل يک ھفته پيش به يکی از خبرنگاران گفت، اگر اين توافق منعقد . چيز را نشان خواھد داد

 .يت دبيرکلی وی در سازمان ملل خواھد بودمسؤول دستاورد وی در تمامی مدت شود، مھمترين

در اوايل ھمان روز، سرگئی شويگو، وزير دفاع روسيه، يادداشتی را با آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل متحد، در 

 .مورد تسھيل عرضه محصوالت کشاورزی و کودھای کشاورزی روسيه به بازارھای جھانی امضا کرد

  

 روسيه از اين واقعيت خرسند است که غرب از مانع تراشی در موضوع غالت دست برداشته است: الوروف

سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه شب گذشته، جمعه اعالم کرد که امضای يادداشت روسيه و سازمان ملل، 

 عرضه غالت به بازارھای جھانی ھای غرب برای مقصر دانستن روسيه در مشکالت مربوط به مصنوعی بودن تالش

 .دھد را نشان می

 و کودھای ئیالوروف توضيح داد که ھدف اصلی اين توافقات حصول اطمينان از عرضه شفاف و بدون مانع مواد غذا

وی ھمچنين اين واقعيت را خوشحال کننده خواند که واشنگتن و بروکسل از .  روسيه به بازارھای جھانی استکيميائی

 .ی در دستيابی به توافقات امروز دست برداشتندمانع تراش

ھای ھيئت روسی امکان حفظ ماھيت جامع و غيرسياسی  ًدر نتيجه، دقيقا از طريق تالش": وزير خارجه روسيه گفت

 واردکنندگان مواد –بسته توافقات وجود داشت و در نتيجه حداکثر حرکت ممکن به سمت کشورھای در حال توسعه 

 ."ه است، تضمين شدئیغذا

ھای الزم از سوی ھمه طرفين برای اجرای موثر اين  روسيه انتظار دارد که در دوره آينده تمام تالش: وی افزود

 .توافقات انجام شود

 . وفادار خواھد ماندئیتاکيد کرد که روسيه به تعھدات خود در زمينه امنيت غذا الوروف 

  

 ھای ضد روسی خبر داد ی از تحريموزير دفاع روسيه از دخالت سازمان ملل در رفع بخش

سرگئی شويگو، وزير دفاع روسيه روز جمعه در استانبول به ھمراه آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل متحد، 

ھا برای صادرات محصوالت کشاورزی و کودھای کشاورزی روسيه به  يادداشتی را در خصوص رفع محدوديت

 .درات غالت اوکراينی امضا کردندبازارھای جھانی و کمک روسيه در زمينه صا

 و کود به بازارھای ئیوی يادآور شد، دو سند در استانبول امضا شد که با ھدف حل و فصل مشکالت عرضه مواد غذا

دو سند در ترکيه امضا شد که ھدف آن حل مشکالت  به گفته وی،. جھانی است و اين قراردادھا يک بسته واحد است
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ھای مختلف  سند اول شامل دخالت سازمان ملل در رفع محدوديت" بازارھای جھانی است ،  و کود بهئیعرضه مواد غذا

 و سند دوم مکانيزم صادرات " روسيه به بازارھای جھانی استکيميائیدر صادرات محصوالت کشاورزی و کودھای 

 .کند ن میئي اوکراين را تعکنترولمحصوالت کشاورزی اوکراين از بنادر دريای سياه و تحت 

 .ف تامين شودئيوی ھمچنين يادآور شد که امنيت در آب ھای سرزمينی اوکراين، از جمله پاکسازی سواحل بايد توسط ک

 

 


