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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٢٥
  

 ١۵١  – در اوکراينروسيه" عمليات ويژۀ"جھان و اخبار گزيدۀ 

 ) 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

  

  روسيه تجھيزات ھوانوردی اوکراين را منھدم کرد

وزارت دفاع روسيه امروز در بيانيه ای اعالم کرد که نيروھای مسلح اين کشور تجھيزات ھوانوردی اوکراين در 

  .فرودگاه منطقه کرووگراد را منھدم کردند

نيروھای مسلح :  بيانيه ای اعالم کردبه گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، وزارت دفاع روسيه امروز يکشنبه با صدور

  .روسيه تجھيزات ھوانوردی اوکراين را در فرودگاھی در منطقه کرووگراد منھدم کردند

تجھيزات ھوانوردی نيروی مسلح اوکراين : در بيانيه صادره از سوی وزارت دفاع روسيه در اين خصوص آمده است

اد مورد اصابت تسليحات دريايی و ھوايی با دقت باال قرار گرفته مستقر در فرودگاه نظامی کاناتوو در منطقه کرووگر

  .ومنھدم شدند
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 ای ضمن تأييد حمله ديروز ارتش اين کشور به بندر اودسا اعالم  وزارت دفاع روسيه ساعاتی پيش ھم با انتشار بيانيه

  .ھدم کرده است را من"ھارپون"يی امريکا ھای  راکت ھای اوکراين و انبار  کرد که ارتش مسکو کشتی

 ھای جنگی اوکراين  در حمله به بندر اودسا، کارخانه تعمير و نوسازی کشتی: بيانيه وزارت دفاع روسيه ھمچنين افزود

ُ ھای دوربرد دقيق استفاده و از کشتی  راکتدر اين حمله از .  ھای توليدی آن نابود شد ھم ھدف قرار گرفته شد و ظرفيت

  .به اھداف شليک شدند

 ساخته که امريکا، غول صنايع دفاعی "بويينگ" ھای ھارپون انبارشده در بندر اودسا را  راکتشته اسپوتنيک، به نو

   ھا توانايی حمل کالھک راکتاين . واشنگتن آنھا را به ھمراه تسليحات نظامی ديگر در اختيار اوکراين قرار داده است

  . کيلومتری را ھدف قرار دھند٢٨٠اف تا فاصله  توانند اھد  کيلوگرم را دارند و می٢٢۵ھای تا وزن 

روز شنبه و ساعاتی پس از توافق چھارجانبه استانبول درباره صادرات امن غالت و مواد غذايی از بنادر اوکراين، 

 ھای حامل غالت و مواد  مقامات دولتی اوکراين مدعی شدند روسيه برخالف توافق، به بندر اودسا حمله کرده و کشتی

  .را ھدف قرار داده استغذايی 

 ھای   ھا و پايگاه ، نماينده دومای دولتی فدراسيون روسيه امروز اعالم کرد در حمله ديروز، زيرساخت"پوگنی پوپوف"

نظامی اوکراين در نزديکی بندر اودسا بمباران شدند و به ھيچ کشتی حامل غالت يا تأسيسات غيرنظامی آسيبی وارد 

  .نشد

 

 قبر استپان باندرا رھبر نازی اوکراينی در مونيخ گرافيتی کشيده اندافراد ناشناس روی 

 ايالتی، افراد ناشناس صليب روی قبر استپان باندرای ملی گرا پوليسبه گزارش وب سايت راديو باواريا، به نقل از 

  .اوکراينی در گورستان جنگلی مونيخ با شعار نوشتند

 امنيت دولتی در حال بررسی پوليساداره .  روز شنبه رخ داده است صبح١١گفته می شود اين حادثه حوالی ساعت 

  .است

در شبکه ھای اجتماعی در اينترنت، نوشته ھايی بر روی صليب ديده می شود که نشان دھنده گرايشات ضد فاشيستی و 

که به معنی فاشيست .  ناميده شده است"فاشو"در يکی از کتيبه ھا، باندرا به عنوان . آنارشيستی نويسندگان شعارھا است

  .است

 

نيروھای ويژه بريتانيا به جنگنده ھای نيروی دريايی در اوکراين برای عمليات ويژه در جزيره مار : گزارش رسانه ھا

 آموزش دادند

روزنامه يکشنبه لندن يکشنبه در شماره امروز خود گزارش داد که نيروھای ويژه بريتانيا به پرسنل نيروی دريايی 

در اين . ای عمليات ويژه در جزيره اسنيک در آن زمان تحت اشغال روسيه در دريای سياه آموزش داده انداوکراين بر

اند تا به ھمتايان  ھای نيروی دريايی سلطنتی به اوکراين سفر کرده گزارش آمده است که سربازان سرويس ويژه قايق

  .ی آموزش دھنداوکراينی در اوچاکوف در مورد نحوه استفاده از تجھيزات انگليس

، سپھبد ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه گفت که نيروھای روسی پادگان خود را از جون ٣٠در 

به گفته روسيه، اين بايد به جامعه جھانی نشان دھد که روسيه مانعی برای انتقال محصوالت . جزيره مار خارج کرده اند

 .کشاورزی از اوکراين از طريق دريا ندارد
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  روسيه تعصبی درباره ازسرگيری مذاکرات با اوکراين ندارد: در صحبت با خبرنگاران؛الوروف

مسکو ھيچ :  با خبرنگاران تأکيد کردصحبتوزير امور خارجه روسيه امروز پس از ديدار با ھمتای مصری خود در 

  .يف بستگی دارد تعصبی درباره ازسرگيری مذاکرات با اوکراين ندارد؛ موضوع به کی

 با صحبت وزير امور خارجه روسيه امروز يکشنبه پس از "سرگئی الوروف"به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، 

روسيه ھيچ تعصبی در خصوص ازسرگيری مذاکرات با :  وزير امور خارجه مصر به خبرنگاران گفت"سامح شکری"

  .يف استاوکراين برای گسترش طيف وسيع تری از موضوعات ندارد؛ البته انتخاب با کی 

مقامات اوکراين، از رئيس جمھور اين کشور گرفته تا مشاوران : وزير امور خارجه روسيه در اين خصوص ادامه داد

  .ًبيشماری، دائما می گويند که تا زمانی که اوکراين روسيه را شکست ندھد، مذاکره ای انجام نخواھد شد

 ھمتای مصری خود در شھر قاھره "سامح شکری"با  ساعاتی پيش در کنفرانس مطبوعاتی مشترک "سرگئی الوروف"

مسکو انتظار دارد که سازمان ملل متحد در چارچوب توافقات غذايی، بتواند به لغو تحريم ھای : در سخنانی گفته بود

مسکو لغو تحريم ھا را درخواست نمی کند؛ اما در موضوع غذا . غيرقانونی که مانع صادرات غالت می شد، دست يابد

بنادر روسيه از محاصره غرب رنج می برند و ما در ترکيه . يد مشکالتی که ايجاد کرده است را برطرف نمايدغرب با

تعھداتی برای ) توافق چھارجانبه جمعه پيش ميان مسکو، آنکارا، کی يف و سازمان ملل در خصوص صادرات غالت(

ل به تعھدات خود در قبال صادرات غله روسيه عمل منتظريم که دبيرکل سازمان مل. پايان دادن به آن دريافت کرده ايم

  .کند

 .ملت سوريه بايد آينده خود را تعيين کند: وی در ادامه بر يکپارچگی سرزمينی سوريه تأکيد کرد و گفت

 

  وزير کشور صربستان از تھديدھای سرويس ھای اطالعاتی خارجی به دليل موضعش در قبال روسيه شکايت کرد

ير کشور صربستان، گفته است که يکی از بزرگترين سازمان ھای اطالعاتی جھان به زودی کمپين الکساندر وولين، وز

وولين . برای بی اعتباری کردن وی به قصد جلوگيری از ورود وولين به دولت بعدی اين کشور را آغاز خواھد کرد

  .دليل اين امر را نگرش خود نسبت به روسيه و چين می داند

جنبش سوسياليست ". ، کابينه جديد به زودی در صربستان تشکيل خواھد شداپريلپارلمانی در سوم در نتيجه انتخابات 

 وزير کشور يکی از شرکای ائتالفی قديمی حزب مترقی صرب به رياست الکساندر ووچيچ است، اما ورود وولين "ھا

  .به دولت جديد ھنوز به طور رسمی تاييد نشده است

 ١١.۵حزب سوسياليست صربستان .  درصد آرا را به دست آورد۴٣، حزب ووچيچ، ريلاپ ٣در انتخابات پارلمانی 

 درصد آرا را به دست آورد، در حالی که ائتالف ١٣.۵ "صربستان متحد"ائتالف مخالفان . درصد آرا را به دست آورد

حزب اقليت قومی نيز دو حزب راست افراطی و .  درصد آرا را به دست آورد۴.۵حدود ) "ما بايد" ("مورامو"مخالف 

 .وارد پارلمان شدند

 

  حمل و نقل غالت اوکراين تضمين خواھد شد: الوروف

سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه تأييد کرد که توافق بين المللی در مورد صادرات غالت اوکراين از طريق 

عبور از امتداد يک : خت مصر گفتالوروف روز يکشنبه در جريان بازديد از قاھره پايت. دريای سياه معتبر است

به گفته وزير امور خارجه، نيروھای . کريدور دريايی بايد توسط يک مرکز کنترل بين المللی در استانبول نظارت شود

در حالی که . مسلح روسيه و ترکيه برای تضمين امنيت کشتی ھا در دريای آزاد با يکديگر ھمکاری خواھند کرد
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شود که  ھای جديد مواد غذايی را تحويل بگيرند، بررسی مطمئن می روند تا محموله کراين میھا به سمت بنادر او کشتی

  .کند کس سالح به اوکراين وارد نمی ھيچ

شده توسط اتحاديه اروپا اکنون با تأثير خود باعث کاھش سرعت صادرات  ھای اعمال کند که تحريم مسکو شکايت می

اين در دست خود غرب است که اوضاع بازار مواد . گيرد ت تأثير قرار نمیشده است، اگرچه غذا به طور مستقيم تح

الوروف گفت برای انجام اين کار، تحريم ھايی که مانع صادرات . غذايی را که به دليل گرانی داغ شده، راحت کند

 .يی روسيه شده بود، بايد برداشته شوندکيمياغالت و کودھای 

 

   خورد زوای روسيه شکستطرح غرب برای ان:  اينترست نشنال

دھد که طرح  جمھوری روسيه به ايران نشان می سفر والديمير پوتين رئيس: اينترست عنوان کرد يی نشنالامريکانشريه 

  . است غرب برای انزوای روسيه شکست خورده

 يک جبھه باوجود تالش غرب برای ايجاد: ای نوشت اينترست در مقاله نويس مجله نشنال  ستون"مارک اپيسکوپوس"

اند يا  واحد جھانی عليه کرملين، بيشتر کشورھای غيرغربی يا موضعی خنثی در قبال جنگ اوکراين در پيش گرفته

  .اند شود از روسيه حمايت کرده ھمانطور که در مورد چين و ايران به وضوح ديده می

ری دبيرکل سازمان ملل به عنوان ای ديپلماتيک ترکيه به عنوان عضو ناتو، در کنار ميانجيگي وی، تالش يک ھفته

نماينده جامعه جھانی، برای جلب رضايت روسيه جھت صدور مجوز صادرات غالت از دريای سياه را يادآور شد و 

امضای قرارداد صادرات غالت بين مسکو و اوکراين با ميانجيگری آنکارا و سازمان ملل بعد از يک ھفته : نوشت

دھد که کارزار غرب برای منزوی کردن مسکو در حوزه اقتصادی و سياسی  ن میرايزنی ديپلماتيک با کرملين نشا

  . است شکست خورده

اينترست به قطع رابطه بسياری از موسسات سياسی، اقتصادی و پژوھشی غرب با روسيه بعد از شروع  نويسنده نشنال

 يک پديده متفاوت و در مجموع گيری ديدارھای پوتين در تھران حاکی از شکل: جنگ اوکراين اشاره کرد و نوشت

  . برای غرب محسوب شده است کننده ناراحت

ھای غرب،  ايران و روسيه درباره مقابله با تحريم: ھای غرب عليه تھران و مسکو اشاره کرد و نوشت وی به تحريم

ت ملی نفت ايران ی با شرکدالر ميليارد ۴٠اشتراک نظر دارند و در ھمين راستا ھم، شرکت گازپروم روسيه قراردادی 

  .امضا کرد تا به توليدکنندگان ايرانی در توسعه ميادين نفت و گاز در سراسر کشور کمک کند

بيانيه : اينترست، حمايت از دولت سوريه را نقطه اشتراک ديگر روسيه و ايران ارزيابی کرد و افزود نويسنده نشنال

  .ماميت ارضی دمشق تاکيد کردپايانی نشست سران کشورھای ضامن صلح در سوريه بر حفظ ت

 

  ھای امريکا در اوکراين را منھدم کرديم انبار راکت

ی تأکيد کرد در اين حمله راکتوزارت دفاع روسيه يک روز پس از حمله جنجالی به بندر اودسا، ضمن پذيرش اين حمله 

  . شدندھای جنگی اوکراين منھدم يی و کارخانه تعمير و نوسازی کشتیامريکاھای  راکتانبار 

ای ضمن تأييد حمله ديروز ارتش اين کشور به بندر اودسا  به گزارش اسپوتنيک، وزارت دفاع روسيه با انتشار بيانيه

  . را منھدم کرده است"ھارپون"يی امريکاھای  راکتھای اوکراين و انبار  اعالم کرد ارتش روسيه کشتی
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ھای جنگی اوکراين  ر اودسا، کارخانه تعمير و نوسازی کشتیدر حمله به بند: بيانيه وزارت دفاع روسيه ھمچنين افزود

ُھای دوربرد دقيق استفاده و از کشتی  راکتدر اين حمله از . ھای توليدی آن نابود شد ھم ھدف قرار گرفته شد و ظرفيت

  .به اھداف شليک شدند

 ساخته که امريکا صنايع دفاعی ، غول"بويينگ"ھای ھارپون انبارشده در بندر اودسا را  راکتبه نوشته اسپوتنيک، 

ھا توانايی حمل  راکتاين . واشنگتن آنھا را به ھمراه تسليحات نظامی ديگر در اختيار اوکراين قرار داده است

  . کيلومتری را ھدف قرار دھند٢٨٠توانند اھداف را تا فاصله   کيلوگرم را دارند و می٢٢۵ھای تا وزن  کالھک

فق چھارجانبه استانبول درباره صادرات امن غالت و مواد غذايی از بنادر اوکراين، روز شنبه و ساعاتی پس از توا

ھای حامل غالت و مواد  مقامات دولتی اوکراين مدعی شدند روسيه برخالف توافق، به بندر اودسا حمله کرده و کشتی

  .غذايی را ھدف قرار داده است

ھا و   روز يکشنبه اعالم کرد در حمله ديروز، زيرساخت، نماينده دومای دولتی فدراسيون روسيه"پوگنی پوپوف"

ھای نظامی اوکراين در نزديکی بندر اودسا بمباران شدند و به ھيچ کشتی حامل غالت يا تأسيسات غيرنظامی  پايگاه

  .آسيبی وارد نشد

گری نماينده سازمان  روسيه و اوکراين پس از چند ھفته مذاکره در نھايت روز جمعه در شھر استانبول ترکيه با ميانجی

ملل و دولت ترکيه توافق کردند صادرات غالت از بندرھای اوکراين و دريای سياه از سر گرفته شود؛ توافقی که موجب 

  .المللی غذا شده است افزايش اميدھا برای کاھش بحران بين

ذرت، و ديگر محصوالت شليک ھای باری حامل گندم،  ھا روسيه در توافق استانبول متعھد شده به کشتی بنا بر گزاش

  .اند ھا از پنج ماه پيش و از آغاز عمليات نظامی روسيه، در سواحل اوکراين متوقف شده نکند؛ اين کشتی

 

  فاشيست ھای حاکم بر اوکراين مردم را به جاسوسی و آدم فروشی تشويق ميکند

 تحت کنترل روسيه خواست مکان نيروھای وزارت دفاع اوکراين با صدور بيانيه ای از شھروندان در يک منطقه کليدی

  .روسی را افشا کنند و بگويند چه کسانی در ميان افراد بومی مخالف روس ھا نيست و يا با طرف روسی ھمکاری دارد

به گزارش خبرگزاری رويترز، اين بيانيه، مردم ساکن در شھر جنوبی انرھودار و اطراف آن را که يک نيروگاه 

  .قرار دارد، خطاب قرار داده استبزرگ ھسته ای در آن 

مکان دقيق پايگاه ھای نيروھای اشغالگر و آدرس محل سکونت شان و ھمچنين محل اسکان : در اين بيانيه آمده است

  .ستاد فرماندھی را فورا به ما اطالع دھيد

رف دشمن کشيده وزارت دفاع فاشيستی اوکراين ھمچنين خواستار افشای جزئيات مربوط به ھمدستان محلی که به ط

شده اند، از جمله محل زندگی و کارشان و ھمچنين اطالعاتی در مورد کسانی که با نيروھای روسی ھمدلی می کنند، 

  .شد

تصاحب کرد و چندی بعد، رئيس اين شھر که منتصب روس ھا بود، ) فروردين (مارچروسيه شھر انرھودار را در ماه 

  .آن زمان را حمله تروريستی ناميدکرملين انفجار . در يک انفجار زخمی شد

در جريان يک انفجار ) خرداد (جوندر ھمين حال، يک مقام طرفدار روسيه در منطقه جنوبی خرسون اوکراين در ماه 

تان مارچدر اوايل ھمان ماه رئيس سازمان کيفری منطقه پس از منفجر شدن بمب در نزديکی خودرواش به بي. کشته شد

  .منتقل شد
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بسياری از ساکنان آن در دو نيروگاه در نزديکی شھر .  ھزار نفر جمعيت داشت۵٠ر قبل از جنگ بيش از شھر انرھودا

 .کار می کنند که يکی از اين دو نيروگاه، تاسيسات زاپروژياست که بزرگترين نيروگاه ھسته ای اروپا به شمار می رود

 

 نگی و انبار راکت ھارپون منھدم شدکشتی ج: وزارت دفاع روسيه حمله به بندر اودسا را تاييد کرد

ژنرال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه، بعد از ظھر يکشنبه در نشست روزانه خود از حمالت دقيق 

به عنوان مثال، فناوری ھوانوردی اوکراين در فرودگاه نظامی . روسيه عليه چندين ھدف نظامی در اوکراين خبر داد

سخنگوی اين وزارتخانه ھمچنين از حمله به بندر اودسا خبر داد که در آن يک . وگراد نابود شدکاناتوو در منطقه کيرو

عالوه بر اين، . يی ھارپون مورد اصابت قرار گرفتامريکا ھای ضد کشتی راکتکشتی جنگی اوکراينی و يک انبار با 

  .کارخانه تعمير و نوسازی کشتی ھای جنگی در اودسا تعطيل شد

در قلمرو  Verkhnekamenskoye مچنين از حمله به مواضع ارتش اوکراين در نزديکی روستایکوناشنکوف ھ

 سرباز ٥٠حداقل .  درصد از پرسنل دو گردان اوکراينی کشته شدند٧٠بيش از . جمھوری خلق دونتسک خبر داد

ھر نيکواليف منھدم  خودروی زرھی در حمله به انبارھای مھمات در ش١٠ گلوله و ٣٠٠٠اوکراينی کشته و بيش از 

و يک مرکز  M777  پست فرماندھی، ھفت انبار مھمات و سوخت، دو ھويتزر٩عالوه بر اين، ارتش روسيه . شدند

  .جنگ الکترونيک را ھدف قرار داد

 ساعت گذشته پنج پھپاد اوکراينی را در آسمان مناطق خارکف و زاپوروژيه و بر فراز ٢٤پدافند ضد ھوايی روسيه در 

  .نيز رھگيری شدند HIMARS  اوراگان وراکتکوناشنکوف گفت که ده .  سرنگون کرددونتسک

، اوکراين اين کار را انجام داده استدر مجموع مارچ ٢٤به گفته وزارت دفاع روسيه، از زمان آغاز عمليات ويژه در 

 تانک و ساير ٤١٥٦، ی ضدھوايیراکت دستگاه ٣٥٧ ھواپيمای بدون سرنشين، ١٦٠٥ ھليکوپتر، ١٤٤ ھواپيما، ٢٦٠

   تفنگ و خمپاره از بين رفت٣١٩٦ انداز چندگانه و راکت ٧٦٣خودروھای زرھی، 

 

ساز ايران در منطقه نبود امروز داعش در اروپا اعالم خالفت  اگر نقش امنيت: رئيسی در تماس تيلفونی با ماکرون

  کرده بود

ھای الزم از جمله  مل مسائل پادمانی و ارائه تضميناحيای برجام در گرو حل و فصل کا: رئيسی رئيس جمھور ايران

  .ھا به توافق و تامين منافع اقتصادی ايران است استمرار پايبندی معتبر طرف

ساز و با ھدف ايجاد فشار عليه ملت ايران بود که موجب  صدور قطعنامه در آژانس انرژی اتمی اقدامی بحران: رئيسی

  .ضربه زدن به اعتماد سياسی شد

يی صحبتزارش راشا تودی؛ ابراھيم رئيسی و امانوئل مکرون رئيس جمھور فرانسه ظھر امروز شنبه در به گ

المللی و  ای و بين ھای دوجانبه و ھمچنين تحوالت منطقه ای درباره راھکارھای تقويت ھمکاری  دقيقه١٢٠یتيلفون

  .دھای عمده جھانی از جمله امنيت غذايی و امنيت انرژی مذاکره کردن چالش

 خود را از عدم پيشرفت در احيای توافق ھسته ای ابراز کرد "نااميدی" "صراحتا"به گفته دفتر مکرون، رھبر فرانسه 

توافق ھنوز : مکرون افزود. .  است"تصميم روشن"و به رئيسی تاکيد کرد که بازگشت به توافق ھسته ای اکنون نيازمند 

  .ممکن است، اما بايد در اسرع وقت انجام شود

، بريتانيا، امريکااياالت متحده  – ٢٠١۵رئيس جمھور ايران نيز به نوبه خود از چھار امضاکننده غربی توافق ھسته ای 

ای در  بازگشت به توافق ھسته: رئيسی تاکيد کرد.  به دليل موضع غيرسازنده و عدم اقدام آنھا انتقاد کرد– و فرانسه المان
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به تعھدات توافق احتمالی "ھای معتبری را ارائه کنند که  رگ غربی تضمينھای بز پذير است که قدرت صورتی امکان

  ."جديد پايبند باشند و منافع اقتصادی ايران حفظ شود

ای، رھبر حکومت ايران در آن زمان تاکيد کرد که ايران به تعھدات خود در برجام باز نخواھد گشت تا زمانی که  خامنه

 ايران به تدريج تعھدات ٢٠١٩از ابتدای سال . اند  نه تنھا در گفتار بلکه در عمل لغو شدهھا  تاييد کند که تحريمامريکااين 

 و اعمال مجدد ٢٠١٨ای خود در واکنش به خروج اياالت متحده از توافق در سال  خود را تحت توافق برای برنامه ھسته

  .ھای اياالت متحده تغيير داد تحريم

ھای سياسی و اقتصادی ايران با کشورھای مختلف جھان،   چشمگير ھمکاری با اشاره به رشدصحبترئيسی در اين 

  . ضد ايران را به ضرر اقتصاد جھانی به خصوص اروپا دانستامريکاھای  تحريم

ساز ايران در منطقه به خصوص مبارزه با تروريسم و حمايت تماميت ارضی و  رئيسی با اشاره به اينکه اگر نقش امنيت

 نبود امروز داعش در اروپا اعالم خالفت کرده بود، تاکيد کرد راه حل مسائل منطقه در دست حاکميت ملی کشورھا

  .ھای منطقه است و مداخله خارجی ضد امنيت و ثبات است ھا و دولت ملت

رئيسی با نفی اصالت جنگ در حل اختالفات بين کشورھا و لزوم اعتمادسازی امنيتی تاکيد کرد ايران آماده نقش آفرينی 

  .ھای سياسی استصحبتھا در اوکراين و حل و فصل مسائل از طريق  ر پايان بخشيدن به درگيرید

صدور قطعنامه در :  و کشورھای اروپايی، اظھار داشتامريکارئيسی ھمچنين با تقبيح اقدامات و مواضع غيرسازنده 

ساز و با ھدف ايجاد فشار عليه ملت ايران بود که موجب ضربه زدن به اعتماد سياسی  آژانس انرژی اتمی اقدامی بحران

  .است

الزم از ھای  ايران حصول توافق را در گرو حل و فصل کامل مسائل پادمانی و ارائه تضمين: رئيسی ھمچنين تاکيد کرد

  .داند ھا به توافق و تامين منافع اقتصادی ملت ايران می جمله در قبال استمرار پايبندی معتبر طرف

ماکرون نيز به نوبه خود تاکيد کرد که فرانسه از موضع ايران برای مقابله با عمليات نظامی برخی کشورھای منطقه 

ھاست که با چھارمين حمله ارتش ترکيه به   ترکيه، مدتجمھور رجب طيب اردوغان، رئيس. عليه سوريه حمايت می کند

  .کند شمال سوريه معاشقه می

 .ای تاکيد کرد آفرينی کشورش در مسير به نتيجه رسيدن مذاکرات ھسته رئيس جمھور فرانسه ھمچنين بر تداوم نقش

 

  جمھوری دمکراتيک خلق کره، امريکا را به جنگ بيولوژيکی در اوکراين متھم کرد

 را به ساخت تسليحات بيولوژيکی در اوکراين و جنگ بيولوژيکی امريکا دمکراتيک خلق کره، روز يکشنبه جمھوری

  .در اين کشور متھم کرد

 امريکااعالم کرد که سياست ) ١۴٠٠بھمن  (فبروریپيونگ يانگ که متحد مسکو است، در ماه : "چنل نيوز آسيا"

  .عامل اصلی بحران اوکراين است

ين در ماه جاری به طور رسمی دو منطقه جدايی طلب خودخوانده و طرفدار روسيه در شرق اوکراين کره شمالی ھمچن

  .را به رسميت شناخت، امری که کی يف را بر آن داشت تا مناسبات ديپلماتيک خود با پيونگ يانگ را قطع کند

وی روسيه کشف شده است، خبرگزاری رسمی جمھوری دمکراتيک خلق کره، روز يکشنبه با استناد به آنچه از س

واشنگتن بی اعتنا به معاھدات بين المللی، آزمايشگاه ھای بيولوژيکی بسياری را در دھھا کشور و منطقه : گزارش داد

  .از جمله اوکراين داير کرده است
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ين متھم واشنگتن را به تامين مالی تحقيقات در زمينه توليد سالح بيولوژيک رد اوکرا) ١۴٠٠اسفند  (مارچمسکو ماه 

  .کرد

واشنگتن و کی يف وجود چنين البراتوارھايی با ھدف توليد سالح بيولوژيکی در اوکراين را رد کردند و اياالت متحده 

  .مدعی شد چنين اتھاماتی نشان از اين دارد که مسکو خود از چنين تاکتيک ھايی استفاده می کند

 خلع سالح نيز گفت که اين سازمان از ھيچ گونه برنامه ای در  معاون دبيرکل سازمان ملل در امور"ايزومی ناکاميتسو"

  .زمينه ساخت سالح بيولوژيکی در اوکراين مطلع نيست

 چند ماه پيش در جلسه استماع کنگره گفت امريکااين در حالی است که ويکتوريا نوالند معاون وزير امور خارجه 

وکراين وجود دارد که به ھر قيمتی شده نبايد اجازه داد يی و بيولوژيک در اکيمياھای تحقيقات  برخی آزمايشگاه

  .ھا به دست ارتش روسيه بيفتد اطالعات موجود در اين پايگاه

ما نگران ھستيم که نيروھای روسی سعی کنند کنترل . اوکراين دارای امکانات تحقيقاتی بيولوژيکی است: نوالند افزود

 .آنھا را به دست بگيرند

 

  به نيروگاه برق آبیحمله مجدد اوکراين 

 غيرنظامی منطقه کاخوفکا در منطقه خرسون از حمله ديگر ارتش اوکراين به –والديمير لئونتيف، رئيس اداره نظامی 

با اين حال، پلی که در امتداد سد . ھر چند ھيچ آسيبی بوجود نيامد. منطقه اطراف نيروگاه برق آبی کاخوفکا خبر داد

  . آسيب ديدنيروگاه برق آبی قرار دارد،

اين يک گلوله باران زيرساخت . آنھا به پل و جاده ھا برخورد کردند. آنھا به منطقه اطراف نيروگاه برق آبی حمله کردند

  .ھای غيرنظامی بود

لئونتيف توضيح داد که نيروگاه برق آبی ھنوز فعال است، اما نمی توان گفت که با توجه به اقدامات تھاجمی اوکراين 

  . بوده استامريکا HIMARS اندازھای چندگانه به گفته رئيس دولت، اين حمله با راکت. اھد کشيدچقدر طول خو

يک . مقامات محلی پيش از اين روز شنبه از حمله اوکراين به منطقه اطراف نيروگاه برق آبی کاخوفکا خبر داده بودند

 .پل نيز آسيب ديده است

 

  به بندر اودسا را تاييد کردزاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسيه حمله 

  .ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسيه صبح يکشنبه در تلگرام حمله روسيه به بندر اودسا را تاييد کرد

 ھای کاليبر راکتزمانی که والديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين، اين کشور را به بربريت آشکار روسيه و اينکه 

  :اسی افشا کرده است، متھم کرد، اين ديپلمات پاسخ دادروسيه روسيه را از نظر سي

ھای کاليبر يک شی زيرساخت نظامی در بندر اودسا را منھدم کردند و يک کاتر نظامی اوکراينی را با يک  راکت

  .يف فرستادند ضربه دقيق به آدرس مورد عالقه رژيم کی

ھای صادرکننده غالت از اوکراين اجازه دھد  به کشتیدر قرارداد موسوم به غالت در روز جمعه، روسيه متعھد شد که 

  .از کريدور دريايی استفاده کنند و به سه بندر درگير حمله نکنند

  .اين توافق با ميانجيگری سازمان ملل و ترکيه حاصل شد

  .يک روز پس از امضا، مقامات اوکراينی از حمله روسيه به بندر اودسا خبر دادند

 . دفاع روسيه ھنوز در دسترس نيستموضع گيری از سوی وزارت
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   و مزدور خارجی در اودسا  نئو نازی۶٠٠ھالکت 

از جمله شماری از ) نئونازی ھا( نفر از عناصر افراطی ۶٠٠وزارت دفاع روسيه ضمن اعالم کشته شدن بيش از 

اين کشور در اوکراين ھای ارتش روسيه به اودسا، تصريح کرد از آغاز عمليات ويژه  مزدوران خارجی در حمله نيرو

 . ھزار انواع تسليحات ھوايی و زمينی ارتش اوکراين منھدم شده است٢۵حدود 

به گزارش شبکه تلويزيونی روسيا اليوم، ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه گفت، در حمالت دقيق روز 

 . مزدور خارجی کشته شدند١٢٠جمله  نفر از عناصر ملی گرای افراطی اوکراينی از ۶٠٠گذشته در منطقه اودسا، 

ھای دقيق در شھر نيکواليف کشته   نفر از عناصر افراطی ھم در حمله با سالح٣٢٠بيش از : اين وزارتخانه افزود

 اوکراينی را در منطقه کراماتورسک ٢۵نيروی ھوايی روسيه ھمچنين روز گذشته يک فروند جنگنده سوخوی . شدند

 نيروی ھوايی اوکراين را در ٨ پدافند ھوايی روسيه ھم يک فروند بالگرد ام آی .جمھوری دونتسک سرنگون کرد

ھمچنين ھشت . ھای خارکوف و دونتسک سرنگون کرد منطقه نيکواليف و پنج فروند پھپاد را در مناطق مختلف استان

 . اوراگان ھم رھگيری و سرنگون شددستگاه راکتفروند 

ھای اوکراينی از آغاز عمليات ويژه نظامی به  ھای نيرو يه، مجموع خسارتبر اساس بيانيه رسمی وزارت دفاع روس

 دستگاه ١٣۵ ضد ھوايی، چھار ھزار و راکت ٣۵۶ پھپاد، ۵٧٧ ھزار و ١١ فروند بالگرد، ١۴۴ فروند ھواپيما، ٢۶٠

 توپخانه  قبضه١٧۴ی و سه ھزار و راکتھای  دستگاه دستگاه خودروی نظامی مجھز به ٧۶٢تانک و خودروی زرھی، 

 . دستگاه خودروی نظامی، رسيد۴١٣و خمپاره انداز و چھار ھزار و 

وزارت دفاع روسيه ھمچنين فاش کرد سربازان از ساکنان مناطق غربی اوکراين، حاضر نيستند به دنباس اعزام شوند، 

 .ھای اوکراينی در اين منطقه، تلفات سنگينی متحمل شدند زيرا نيرو

  

 ھای غالت ی در اودسا را ھدف قرار داد ونه کشتیارتش روسيه اھداف نظام

ھای نظامی اوکراين را  نماينده دومای دولتی روسيه ضمن تأييد حمله به بندر ادوسا تأکيد کرد ارتش اين کشور پايگاه

 .ھای حامل غالت و مواد غذايی ھدف قرار داده و نه کشتی

ھای نظامی  ، پايگاه"اودسا"الم کرد در حمله ديروز به بندر ، نماينده دومای دولتی فدراسيون روسيه اع"پوگنی پوپوف"

 .ھدف قرار گرفتند, ارتش اوکراين

ھای نظامی  ھا و پايگاه در حمله ديروز زيرساخت: ای روز شنبه به بندر ادوسا گفت وی ضمن تأييد حمله توپخانه

 . تأسيسات غيرنظامی آسيبی وارد نشداوکراين در نزديکی بندر اودسا بمباران شدند و به ھيچ کشتی حامل غالت يا

روسيه : شود گفت اين مقام روس در ادامه با تأکيد بر اينکه مسکو مانع صادرات غالت از بندر اودسای اوکراين نمی

 .کند تمام مفاد توافق استانبول درباره صادرات غالت را اجرا می

درات امن غالت و مواد غذايی از بنادر اوکراين، روز شنبه و ساعاتی پس از توافق چھارجانبه استانبول درباره صا

 .مقامات دولتی اوکراين مدعی شدند روسيه برخالف توافق، به بندر اودسا حمله کرده است

حمله نزديک به بندر اودسا و بسيار : شبکه راشاتودی روسيه نيز بالفاصله با انتشار تصاوير حمله به بندر اودسا نوشت

 . صادرات غالت بوده استدور از تأسيسات و جايگاه

گری نماينده سازمان  روسيه و اوکراين پس از چند ھفته مذاکره در نھايت روز جمعه در شھر استانبول ترکيه با ميانجی

ملل و دولت ترکيه توافق کردند صادرات غالت از بندرھای اوکراين و دريای سياه از سر گرفته شود؛ توافقی که موجب 

 .المللی غذا شده است ھش بحران بينافزايش اميدھا برای کا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

ھای باری حامل گندم، ذرت، و ديگر محصوالت شليک  ھا روسيه در توافق استانبول متعھد شده به کشتی بنا بر گزاش

 .اند ھا از پنج ماه پيش و از آغاز عمليات نظامی روسيه، در سواحل اوکراين متوقف شده نکند؛ اين کشتی

 

 رساند ل اوکراين را به اطالع اتحاديه عرب میالوروف مواضع روسيه در قبا

ای خود به کشورھای آفريقايی را با ديداری کاری  سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه روز يکشنبه سفر دوره

 صحبتالوروف شب گذشته وارد قاھره شد و امروز با مقامات بلندپايه اين جمھوری عربی . کند از مصر آغاز می

 .خواھد کرد

 سال اپريلسفر قبلی الوروف به قاھره در ماه . يه و مصر به طور مرسوم روابط نزديکی با يکديگر دارند دارندروس

 سال جاری در راس ھيئتی از گروه تماس وزيران اپريل انجام شد و ھمتای مصری وی نيز آخرين بار در ٢٠٢١

 .به مسکو سفر کرد  پيرامون اوضاع اوکراينصحبتاتحاديه عرب برای 

ًھای فعلی نيز طرفين مجددا توجه  ًبه گفته ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسيه، احتماال در جريان تماس

 .ای به وضعيت اوکراين، از جمله در زمينه تأمين مواد غذايی برای مصر دارند ويژه

کند که تنھا نيمی از نياز اين  د می ميليون تن خري١٣ تا ١١مصر بزرگترين واردکننده گندم در جھان است که ساالنه بين 

درگيری نظامی در اوکراين و . آفريقايی روسيه و اوکراين بودند-صادرکنندگان اصلی به اين کشور عربی. کشور است

 .ھای اصلی تامين غالت را مختل کرده است تحريم ھای غرب عليه روسيه زنجيره

ھای آفريقايی در آستانه سفر خود به اين قاره، اطمينان داد که  وزير امور خارجه روسيه روز شنبه در مصاحبه با رسانه

روسيه به تعھدات خود در قراردادھای بين المللی، از جمله تامين غذا و کود به کشورھای آفريقايی صادقانه عمل خواھد 

 .کرد

اتحاديه  مات به گفته منابع عرب زبان، سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه قصد دارد در ديدار با مقا

  .کشورھای عربی مواضع مسکو در قبال اوضاع اوکراين را برای آنھا تشريح کند

  

 پوليتيکو از کشته شدن چھار مزدور غربی در دونباس اوکراين خبر داد

 و دو مزدور ديگر از اياالت سويدنصبح امروز، يکشنبه نوشت که يک شھروند کانادايی،  (Politico) نشريه پوليتيکو

روسيه در شرق منطقه دونتسک  ھای ارتش  که در کنار نظاميان اوکراينی می جنگيدند، در نتيجه حمالت تانکمتحده

 .کشته شدند

، يادآور شد که اين افراد بخشی از واحدھای عمليات سويدناين نشريه با ذکر اسامی مزدوران کشته شده از کانادا و 

ھای روسی قرار گرفته   در حين اجرای يک ماموريت در کمين تانکويژه دفاع ارضی نيروھای مسلح اوکراين بودند که

 .و کشته شدند

 . کشته شدن دو تبعه اين کشور در شرق اوکراين را تاييد کرده بودامريکاروز گذشته، وزارت امور خارجه 

  

 سه برابر شدن پرواز ھواپيماھای انگليسی در نزديکی مرزھای روسيه

نيروی ھوايی سلطنتی انگلستان در نزديکی مرزھای روسيه RC-135 يی و راھبردیتعداد سورتی ھواپيماھای شناسا

ھای  با استناد به دادهUK Defense Journal  اين موضوع در نشريه تخصصی نظامی .سه برابر افزايش يافته است

 .وزارت دفاع انگليس گزارش شده است
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ی انگليسی شش پرواز را در نزديکی مرزھای روسيه طبق اين اطالعات، در دسامبر سال گذشته، ھواپيماھای جاسوس

 . پرواز رسيد و ھمچنان ادامه دارد١٨ اين رقم به – ٢٠٢٢ سال مارچانجام داده و در 

اين روزنامه يادآور شده، چنين ارقامی تعجب آور نيست، زيرا ناتو در حال تالش برای جمع آوری ھرچه بيشتر 

 .سيه برای عمليات در اوکراين استھای نظامی رو اطالعات در خصوص برنامه

يی برای سوخت امريکادر عين حال، در وزارت دفاع انگليس به اين نشريه گفته شده، اين کشور از ھواپيماھای 

در اين مطلب اضافه شده که طی اين ھفته نيز ھواپيماھای اطالعات الکترونيکی . کند استفاده میRC-135 گيری

از دريای سياه در نزديکی سواحل اوکراين ادامه داده و اقدامات نيروھای نظامی به پرواز بر فرRC-135 انگليسی

 .روسی را زير نظر دارند

  

 متھم کرد" تبليغات به نفع روسيه"اوکراين نخست وزير ھنگری را به 

وزير اوليگ نيکولينکو، دبير مطبوعاتی وزارت امور خارجه اوکراين اعالم کرد که اظھارات ويکتور اوربان، نخست 

 .ای از تبليغات به نفع روسيه است ھای ضد روسی، نمونه  در خصوص بی فايده بودن تحريمھنگری

ھا مسکو را تکان ھم نداده است، نمونه  اين سخنان که تحريم": اين ديپلمات شب گذشته در يک مصاحبه تلويزيونی گفت

ر ھستند، آنھا توانايی ماشين نظامی روسيه برای ھا موث مسلم است که تحريم. کالسيکی از تبليغات به نفع روسيه است

 ".اند  عليه اوکراين به ميزان قابل توجھی کاھش داده"عمليات ويژه"انجام 

 برای توقف ارسال تسليحات به اوکراين، به ھنگریسخنگوی وزارت خارجه اوکراين ھمچنين درخواست نخست وزير 

ھا و ارسال  اگر تحريم": وی افزود. کند، را محکوم کرد ی نمیًاين بھانه که ظاھرا اين کار به شکست روسيه کمک

کرد تا  کرد و دائما سعی نمی اعتبار کردن اين اقدامات استفاده نمی اثر بودند، کرملين از منابع عظيم برای بی ھا بی سالح

 ."جلوی آنھا را بگيرد

که رويدادھای اوکراين به سلطه غرب پايان  پيش از اين روز شنبه گفت که اين احتمال وجود دارد ھنگرینخست وزير 

به گفته وی، استراتژی غرب در قبال اوکراين مانند خودرويی . دھد و نظم جھانی چند قطبی در حال به در کوبيدن است

ھای غرب نتوانسته مسکو را تکان بدھد  به عقيده وی، تحريم. ھای ھر چھار چرخ آن پنچر شده باشد است که الستيک

که اروپا تا به امروز چھار دولت خود را از دست داده و در يک بحران اقتصادی و  ، در حالی) آن نگذاشتهتأثيری بر(

 .سياسی قرار گرفته است

  

 زلنسکی خبر داد" حذف"سياستمدار اوکراينی از برنامه واشنگتن برای 

که کشورھای غربی مرحله جديدی از روز شنبه اعالم کرد  ) رادا(ايليا کيوا، نماينده سابق پارلمان اعالی اوکراين 

 .اند اقدامات را در آماده سازی افکار عمومی برای حذف فيزيکی والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين آغاز کرده

ای نسبت به وضعيت  يی و اروپايی به طور فزايندهامريکاھای  ًاين سياستمدار اوکراينی يادآور شد که اخيرا رسانه

ھايی نشان داده که آنھا مايل ھستند تا زلنسکی را  به گفته وی، چنين لفاظی. کنند ين ابراز نگرانی میسالمت رھبر اوکرا

 .از عرصه رھبری اوکراين حذف کنند

نگرانی می کنند، بدين معنی است که تصميم درباره ھا علنا ابراز  يیامريکااگر : اين نماينده سابق پارلمان در پايان گفت

 .ه شده استحذف زلنسکی گرفت
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روز جمعه سخنگوی مطبوعاتی دفتر رياست جمھوری اوکراين، انتشار برخی اطالعات مبنی بر اينکه والديمير 

 .ھای ويژه قرار دارد، را تکذيب کرد زلنسکی مشکالت جسمانی جدی پيدا کرده و تحت مراقبت

  

 ھا نام سفير آينده اوکراين در المان را فاش کردند رسانه

شب گذشته، شنبه، به نقل از منابع ديپلماتيک خود گزارش داده که جانشين آندری ملنيک، RTL یالمانی شبکه تلويزيون

 المانطبق اين اطالعات، وزارت امور خارجه . يف، ديپلمات اوکراينی خواھد بود  در اوکراين، آلکسی ماکیالمانسفير 

 .تا دو ھفته ديگر به طور رسمی از اين موضوع مطلع خواھد شد

او در . ی و انگليسی مسلط استالمان به عنوان ديپلمات شروع به کار کرد و به زبان ١٩٩٦ ساله در سال ٤٧يف  کیما

ھای اين کشور در   مدير سياسی وزارت امور خارجه اوکراين بود و ھمچنين در سفارتخانه٢٠٢٠ تا ٢٠١٤ھای  سال

 .کرد  کار میالمانسوئيس و 

ه والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين، آندری ملنيک را از سمت سفيری در اوايل ماه جوالی، مشخص شد ک

، جمھوری چک، نروژ و ھند نيز برکنار ھنگریعالوه بر او، سفرای اين کشور در .  برکنار کردالماناين کشور در 

 .وی اخراج سفرای اوکراين را به يک اقدام چرخشی ديپلماتيک توضيح داد. شدند

 ی ارشد اوکراين به جاسوسی برای روسيه متھم شدندھا شماری از مقام

ھای حساسی را در اختيار داشتند، به تازگی و در ميانه جنگ اوکراين متھم به  ھای سابق اوکراينی که سمت مقام

 .ھمکاری با يک شبکه جاسوسی برای روسيه شدند

ر داد که ولوديمير سيوکويچ معاون سابق  به نقل از اداره تحقيقات دولتی اوکراين خب"يف اينديپندنت کی"تارنمای 

ھا تحت  شورای امنيت اوکراين با ادعای ھمکاری برای سرويس اطالعاتی روسيه و مديريت يک شبکه از جاسوس

 .بازجويی قرار دارد

 به نوشته اين روزنامه، اولخ کولينيچ معاون سرويس امنيت اوکراين در شبه جزيره کريمه ھفته گذشته به اتھام عضويت

 .در شبکه جاسوسی نامبرده، دستگير شده است

درست چند روز پيش از شروع جنگ اوکراين به دليل آنچه حمايت از ) ١۴٠٠اواخر دی ماه (سيوکويچ ژانويه گذشته 

  .ھای اياالت متحده قرار گرفت يف خوانده شده، در فھرست تحريم ھای روسيه برای بی ثباتی کی اقدام

 وی به نيابت از کاخ کرملين حمايتی را برای به رسميت شناختن حاکميت روسيه بر شبه جزيره ھا، يیامريکابه اعتقاد  

 .کريمه شکل داد

 دستگير "دشمن"تاکنون صدھا اوکراينی به اتھام خيانت و ھمکاری با : در ادامه عنوان کرد"يف اينديپندنت کی"تارنمای 

 .ن آن را تصفيه از داخل عنوان کرده استشدند؛ روندی که ولوديمير زلنسکی رييس جمھوری اوکراي

 

  ھيئت مقامات ارشد امريکايی به اوکراين سفر کردند

 روز شنبه در کی يف با ولوديمير زلنسکی رئيس جمھور اوکراين ديدار امريکايک ھيئت عالی رتبه از مقامات کنگره 

 .کردند و وعده حمايت ادامه دار در جنگ عليه روسيه را دادند

يی به اوکراين امريکا اخرين مورد از سفر مقامات عالی رتبه امريکابرگزاری رويترز، سفر اين ھيئت به گزارش خ

 .است
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 به ھمراه متحدان و شرکايش در سراسر دنيا، با فراھم کردن کمک امريکا": ای اعالم کرد يی در بيانيهامريکااين ھيئت 

 ".اقتصادی، نظامی و بشری در کنار اوکراين ايستاده است

ای ديگر به اوکراين ارسال   روز چھارشنبه گفت، واشنگتن چھار سيستم راکتی توپخانهامريکالويد آستين وزير دفاع 

 .کند می

 

 براساس گزارش فايننشال تايمز؛چين باالترين ھشدار را در پی سفر پلوسی به تايوان صادر کرد

 . به تايوان ھشدار شديد صادر کردامريکا درباره سفر احتمالی رئيس مجلس نمايندگان امريکاچين به دولت 

 درباره سفر احتمالی نانسی پلوسی رئيس مجلس نمايندگان امريکافايننشال تايمز روز شنبه گزارش داد، چين به دولت  

 . به تايوان در ماه اوت، ھشدار شديد صادر کردامريکا

م کرد، اين تھديدات به طرز چشمگيری نسبت اين گزارش به نقل از شش شخص مرتبط به بيانيه ھشدار آميز چين اعال

تر   يا سياستش در قبال تايوان داشت، شديدامريکا در گذشته در زمان نارضايتی از اقدامات بيجينگبه تھديداتی که 

 .است

فايننشال تايمز به نقل از چند شخص آگاه به شرايط نوشت، اين ھشدار خصوصی به يک واکنش احتمالی نظامی اشاره 

 .ستکرده ا

چين با افزايش .  درباره اين گزارش واکنش نداشته اندامريکاشورای امنيت ملی کاخ سفيد و وزارت امور خارجه 

 .فعاليت نظامی در اطراف تايوان به دنبال تشديد فشار بر تايوان برای پذيرش حاکميت چين است

 .ايوان در ماه اوت گزارش داد درباره برنامه پلوسی برای سفر به تجوالی ١٨فايننشال تايمز در تاريخ 

 

 


