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  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
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 Reports  گزارشھا

 

  نسترن نصرتی: فرستنده
  ٢٠٢٢ جون ٠١

  

 ٩٧  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تاساعت (

 

شود و  رش ھای جنگ ضد فاشيستی روسيه در اوکراين با سرعت تھيه و ترجمه میخوانندگان محترم، اخبار و گزا

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

 

  در سورودونتسکئیکيميامنفجر شدن مخزن مواد 

 در ئیکيمياروسيه در تلگرام از انفجار يک مخزن روديون ميروشنيک، سفير جمھوری خلق لوھانسک در 

که در حال حاضر تحت ) نيتروژن: به روسی ("آزوت" ئیکيميااين مخزن در محوطه کارخانه . سورودونتسک خبر داد

 : اسيد نيتريک ھستندئیکيمياميروشنيک مشکوک بود که مواد .  اوکراين است، قرار داشتکنترول

 ". می شودکنترولمحل کارخانه ھنوز توسط نيروھای رژيم اوکراين .  نيتريک استطبق اطالعات اوليه، اين اسيد"

 ٧٠٠٠اين شرکت حدود .  اوکراين استئیکيميا يکی از بزرگترين کارخانه ھای "آزوت"به گزارش تاس، کارخانه 

 .کارمند دارد و از جمله اسيد استيک، متانول و وينيل استات توليد می کند
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 جمھوری کنترولتحت  Severodonetsk گفت که حدود يک سوم شھر LPR پاسچنيک، رئيسپيش از اين، لئونيد 

  .است

 

 مين ھای اوکراين مانع از حرکت کشتی ھای حمل غالت می شود: وزير امور خارجه ترکيه

ليل توانند بنادر خود را به د ھای بارگيری شده با غالت نمی کشتی: مولود چاووش اوغلو وزير امور خارجه ترکيه گفت

ريانووستی به نقل از اين ديپلمات به نقل از خبرگزاری .  که توسط اوکراين گذاشته شده است ترک کنندبحریھای  مين

 :آنادولو ترکيه نوشت

 است که توسط اوکراين در منطقه بحریيکی از مشکالت مربوط به حرکت ايمن کشتی ھای حامل غالت، مين ھای 

  .اودسا گذاشته شده است

ته چاووش اوغلو، يک کريدور عاری از مين برای خروج کشتی ھا از بندر ضروری است، اما ايجاد آن به دليل به گف

به گفته چاووش اوغلو، با . نگرانی روسيه و اوکراين در مورد استفاده نظامی احتمالی از اين کريدور پيچيده شده است

  .ه اند که روی ايجاد چنين کريدوری کار کننداين وجود، ھر دو روسای جمھور روسيه و اوکراين توافق کرد

ھای بشردوستانه را به کشتی  دھد نيروھای روسی کمک  در تلگرام منتشر شد که نشان میئیدر ھمين حال ويدئو

اين کشتی سه ماه است که نمی تواند حرکت کند و . رسانند ای که سه ماه است در بندر خرسون پھلو گرفته است می ترکيه

 . تن غذا به خدمه تحويل داده اند١٠وسی در اين مدت نيروھای ر

  

 .آزوفستال کشف شد  جنگنده با بمب در١۵٢يک کاميون مملو از اجساد : وزارت دفاع روسيه

 ٤ جنگنده اوکراينی و زير آن ١٥٢به گفته وزارت دفاع روسيه، ارتش روسيه در آزوفستال يک کاميون حامل اجساد 

 .بمب انفجاری و مين پيدا کرد

 :در بيانيه وزارت دفاع روسيه درباره آخرين تحوالت عمليات نظامی ويژه روسيه در اوکراين آمده است

 بمب و مين ٤ جنگجوی اوکراينی را در آزوفستال پيدا کرد و زير اجساد ١٥٢ارتش روسيه يک کاميون حامل اجساد  –

 .وجود داشت

 که در آزوفستال رھا شده ئیميان آزوف گفت که استخراج جسدھااين دفاع در بيانيه خود به نقل از زندانيان شبه نظا

 .بودند به دستور کيف انجام شد تا اتھامات بيشتر عليه طرف روسی مطرح شود

ھدف اول آسيب رساندن به نيروھای روسی و دوم پاک کردن ھر : دفاع روسيه توضيح داد که اين مين ھا دو ھدف دارد

. و طبقه بندی آنھا به عنوان مفقودی است تا کيف از پرداخت غرامت خودداری کندگونه اثری از ھويت کشته شدگان 

 .خانوادھی آنھا

اين وزارتخانه خاطرنشان کرد که طرف روسی قصد دارد اجساد کشف شده در آزوفستال را در آينده نزديک به 

 .نمايندگان اوکراين تحويل دھد

 . اوکراينی را در نزديکی منطقه نيکواليف سرنگون کرد٢٥-ھوانوردی نيروھای مسلح روسيه يک جنگنده سوخو

 ھای روسی با راکت منطقه تجمع نظامی را با ١٣ پست فرماندھی نيروھای مسلح اوکراين و ٥نيروھای مسلح روسيه 

 .دقت باال منھدم کردند

 . پھپاد اوکراينی را سرنگون کردند٦ روسيه ئیھای پدافند ھوا دستگاه
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 مرکز تجمع نظامی و تجھيزات نظامی، يک ايستگاه رادار و دو ٦٩ايگاه فرماندھی اوکراين، ھوانوردی روسيه سه پ

 .انبار مھمات نيروھای مسلح اوکراين را منھدم کرد

 واحد سالح و تجھيزات نظامی ٢٣ شبه نظامی و افراط گرا را نابود کردند و ٢٩٠ھواپيماھای جنگی روسيه  –

 .ردندنيروھای مسلح اوکراين را منھدم ک

 RT :منبع

  

  ناشناخته مورد استفاده ستيزه جويان در آزوستال کشف شدئیکيمياسالح ھای خارجی و مواد 

، ئیکيمياکميته تحقيقات روسيه به عنوان بخشی از تحقيقات و تحقيقات در آزوفستال و منطقه اطراف کارخانه، مواد 

 . را کشف کردسالح ھای خارجی، مھمات، مواد منفجره و سيگنال ھای نازی ھا

نظاميان در داخل آزوستال از   که شبهئیھا  به نقل از منابع آگاه، در بازرسی از محل"نووستی"به گزارش خبرگزاری  

 .ھای مختلف قبل از پاکسازی و تسليم پيدا شد ای حاوی مواد منفجره با شدت کردند، جعبه آن استفاده می

در ":  متعلق به ستيزه جويان افراطی نيز در آزوفستال کشف شده است ناشناختهئیکيميااين منابع افزودند که مواد 

 ".پناھگاه بمب يک سرنگ حاوی ماده سفيد رنگ و مات با منبع نامشخص کشف شد

ھای  تاپ و فلش کارت ھای ھوشمند، لپ ، گوشیئیھا، بازرسان ھمچنين مھمات، سالح، مواد غذا در طول بازرسی

 .معيوب را کشف کردند

 .ی ھا ھم پيدا شدلباس ناز

سرزمين کارخانه آزوفستال در ماريوپول به طور کامل آزاد شده و ": پيش از اين وزارت دفاع روسيه گزارش داده بود

 کامل نيروھای مسلح روسيه کنترولھای اوکراينی در آن پنھان شده بودند، تحت  تأسيسات زيرزمينی اين پروژه که نازی

 " .قرار گرفته است

کرد که تعداد کل کسانی که اسلحه ھای خود را زمين گذاشته و تسليم نيروھای روسی از تيپ افراطی وی خاطرنشان 

 . نفر می رسد٢٤٣٩و ارتش اوکراين شده اند به ) آزوف(اوکراين 

 ريانووستی: منبع

  

 عمليات نظامی ويژه آخرين شعله افکن روسی را نشان می دھد

استفاده  (Tos-2) "توسوچکا" دستگاه سنگين شعله افکن، دستگاهديدترين ارتش روسيه در عمليات نظامی اوکراين از ج

 .کرد

 "توسوچکا"قابل ذکر است که .  گفته است"تاس"اين را يک منبع در سرويس امنيتی روسيه به خبرگزاری روسی 

 قرار "کسولتبو" و "بوراتينو" ھای دستگاه شعله افکن سنگين روسی محسوب می شود و پيش از آن دستگاهسومين 

 . شدئی می در ميدان سرخ رونما٩و اولين نمونه اوليه آن در رژه پيروزی نظامی در . داشت

بر  )Tosuchka" )TOS-2"نصب شده بود،  T-72 که بر روی سکوی تانک  "Swantsebuk"بر خالف سلف خود، 

 .نصب شد که باعث مانور بيشتر سيستم شد Ural-63704 روی سکوی کاميون

 آتش بھبود يافته و يک باالبر خودکار مھمات مجھز بود، کنترولبه يک سيستم  "Tosuchka" ، سيستمعالوه بر اين

از يک وسيله نقليه مخصوص حمل و نقل برای اين  "Sultsybuk" و "Buratino"زيرا می دانست که پيشينيان آن، 

 .منظور استفاده می کردند
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ھمچنين می تواند از . ت که مخصوص آن طراحی شده است ھای جت اسراکت شامل دستگاهدر اختيار داشتن اين 

 .استفاده کند "Solntsebuk" مھمات استفاده شده توسط سيستم

روسيه تنھا کشوری است که قادر به توليد شعله افکن ھای سنگين است که پتانسيل آتش سوزی عظيم خود را در 

 .نشان داد) ١٩٨٩-١٩٨٠(بسياری از جنگ ھا و درگيری ھای نظامی از جنگ افغانستان 

و  TOS-1A" (Solntsibuk)"  اولين چنين سيستمی در ارتش روسيه بود، سپس سيستم"بوراتينو"شعله افکن سنگين 

 ھای ترموباريک آن ھمه چيز را در راکتجايگزين آن شد که با يک انفجار  TOS-2" (Tosuchka)" سپس سيستم

 . متر مربع می سوزاند٤٠٠٠٠زمينی به وسعت 

 Rossiyskaya Gazeta :عمنب 

  

   ھستند"تجزيه اوکراين"چندين کشور در حال کار بر روی : پاتروشف

شنبه گفت که برخی از شرکای غربی اوکراين از وضعيت فعلی  نيکالی پاتروشف، دبير شورای امنيت ملی روز سه

رھا به طور فعال در تالش برای به گفته وی، تعدادی از کشو. کنند  خود سوء استفاده می"منافع خودخواھانه"برای 

 . در حال حرکت به سمت مصادره مناطق در غرب اوکراين استپولندبه عنوان مثال، .  اوکراين ھستند"تجزيه"

 به کيف و اظھارات وی مبنی بر اينکه پولندشواھد قابل توجه اين موضوع، سفر دودا، رئيس جمھور ": پاتروشف گفت

  .دی ديگر وجود نخواھد داشت، بود و اوکراين به زوپولندمرز 

ھدف دستيابی به اھداف . حاکميت اوکراين نه برای رئيس جمھور آن و نه برای اياالت متحده و متحدانش مرتبط است

  .اقدامات شما منجر به فروپاشی واقعی کشور می شود": پاتروشف گفت. ژئوپليتيکی است

 

  ی را از فردا قطع می کندالماننمارکی و روسيه گاز صادراتی به شرکتھای د

قطع ) چھارشنبه(ی را از فردا المانشرکت گاز پروم روسيه اعالم کرد که گاز صادراتی به شرکت ھای دانمارکی و 

  .خواھد کرد

به گزارش ايرنا به نقل از رويترز، شرکت گازپروم روسيه روز سه شنبه اعالم کرد گاز صادراتی به کشور دانمارک 

 را به المانازپروم اضافه کرد گاز صادراتی به شرکت اورستد کشور دانمارک و شرکت شل انرژی گ. کند را قطع می

  .کند خاطر عدم پرداخت بھای گاز به روبل قطع می

  .ھا قطع خواھد شد  گاز اين شرکتجونگازپروم گفت از فردا اول ماه 

 را قطع کرده است زيرا آنھا از پرداخت بھای گاز ھالند، بلغارستان، فنالند و پولندروسيه در حال حاضر عرضه گاز به 

  .به روبل خودداری کرده اند

تواند در کوتاه مدت ذخيره گاز دانمارک را با  شرکت اورستد روز دوشنبه گفته بود قطع گاز روسيه به اين کشور نمی

  .خطر مواجه کند

 . را به روبل پرداخت نخواھد کرد نيز اعالم کرده است که بھای گاز روسيهالمانشرکت شل انرژی کشور 

ھای شل و اورستد در پرداخت ھزينه گاز به  گازپروم به طور رسمی اعالم کرده است که به خاطر کوتاھی شرکت

  .ھا قطع خواھد شد  ماه می، صادرات گاز تا زمان وصول پرداخت٣١روبل تا پايان روز کاری 

 

   روسيه خواھد شدمنطقه خرسون بخشی کامل از: مقامات طرفدار روسيه
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غيرنظامی منطقه خرسون روز سه شنبه گفت که اين منطقه قصد دارد به -کريل استرموسوف معاون اداره نظامی

منطقه خرسون قصد دارد در آينده نزديک بخشی از ": به نقل از خبرگزاری ريانووستی، وی گفت. روسيه ضميمه شود

 استريموسو بارھا تاکيد می کند که منطقه نمی تواند به اوکراين .فدراسيون روسيه شود و به بخشی کامل تبديل شود

  .بازگردد

ديميتری پسکوف، سخنگوی کرملين چندين بار تاکيد . ًکرملين اخيرا با احتياط به چنين ابتکاراتی واکنش نشان داده است

  . کنندتعيينخود را  کرد که مردم منطقه بايد سرنوشت

 ھمراه و اينترنت روسی روی تيلفونلی روسيه را پذيرفته است و به ارائه دھندگان ًمنطقه خرسون قبال واحد پول م

  .ساکنان اين منطقه ھمچنين می توانند برای پاسپورت روسی اقدام کنند. آورده است

 

  کارخانه روغن آفتابگردان در منطقه بلگورود اوکراين گلوله باران شد

 SM اين توسط مدير شرکت.  روسيه مورد حمله اوکراين قرار گرفتيک کارخانه روغن آفتابگردان در منطقه بلگورود

Agro Andrei Yegorov به معنای واقعی کلمه می گفت. اعالم شد:  

  ".انبارھا، تاسيسات توليد آسيب ديدند اما تلفات جانی نداشت.  بامداد رخ داد٢:٢٥گلوله باران شبانه، حوالی ساعت "

.  کيلومتر با مرز اوکراين فاصله دارد١٧لگورود که کارخانه در آن قرار دارد، حدود روستای پوليتوتدلسکی در منطقه ب

ًھمچنان خطر تروريسم در منطقه بلگورود افزايش يافته است، زيرا اين قلمرو مرتبا از طرف اوکراينی مورد حمله 

  .قرار می گيرد

 

  قيمت نفت به باالترين سطح خود در دو ماه گذشته رسيد

در صبح، ھر . وز سه شنبه به شدت افزايش يافت و به باالترين سطح خود در بيش از دو ماه گذشته رسيدقيمت نفت ر

 بيشتر از روز قبل دالر ١.٦٥اين مبلغ .  قيمت داشتامريکا دالر ١٢٣.٣٢ شمال بيش از بحيرۀبرنت )  ليتر١٥٩(بشکه 

  . رسيددالر ١١٨.٥٤ افزايش به دالر ٣.٤٧با  (WTI) امريکاقيمت ھر بشکه نفت وست تگزاس اينترمديت . بود

کارگزاران . چشم انداز کاھش عرضه روسيه در نتيجه تحريم ھای جديد اتحاديه اروپا قيمت نفت را افزايش می دھد

بورس به ويژه به بيانيه رئيس کميسيون اتحاديه اروپا، اورسوال فون در الين، اشاره کردند که بر اساس آن واردات نفت 

  . درصد کاھش می يابد، عليرغم استثناء برای تحويل خط لوله٩٠اروپا از روسيه تا پايان سال حدود اتحاديه 

 

  جمھوری خلق دونتسک ناوگان تجاری خود را خواھد داشت: پوشيلين،

 ئیھای بندر ماريوپل به حوزه قضا ، برخی از کشتی(DPR) به گفته دنيس پوشيلين، رئيس جمھوری خلق دونتسک

  . خلق منتقل خواھند شد، بنابراين اين منطقه ناوگان تجاری خود را خواھد داشتجمھوری

بندر بايد در تامين مصالح . جزئيات بيشتر متعاقبا اعالم خواھد شد.  خواھد کردتغييربه گفته پوشيلين، نام کشتی ھا 

  .مشارکت داشته باشد DPR ساختمانی و تجھيزات برای بازسازی شھرھای

 

  خارج شدن از سوئيفت، تاثيری در کارمان ندارد: يهاسبربانک روس

 بزرگترين بانک روسيه پس از قطع دسترسی به شبکه سوئيفت ، روز سه شنبه اعالم کرد که تحريم ھای "اسبربانک"

  .اتحاديه اروپا بر فعاليت ھا و عملکردش تاثيری نخواھد داشت
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برغم تحريم ھای جديد طبق روال گذشته به کار خود ادامه می اسبربانک روز سه شنبه در بيانيه ای ضمن اعالم اينکه 

  .دھد، افزود که محدوديت ھای اصلی بر عملکرد اين بانک از پيش اعمال شده است

 ھای بانکی ئی عليه اين بانک بزرگ روسی که يک سوم مجموع دارائی تحريم ھااپريل در ماه مريکاااياالت متحده 

  .مال کردروسيه را در اختيار دارد، اع

اما اين بانک امروز سه شنبه . آن زمان، اسبربانک گفت که جريمه ھا تاثير بزرگی بر روی عملکردش داشته است

عمليات . ی در وضعيت فعلی پرداخت ھای بين المللی به وجود نمی آوردتغييرقطع دسترسی به سوئيفت : تصريح کرد

 .يق بانک به حالت استاندارد انجام خواھد شدروسيه وابسته به سوئيفت نيست و از طر) بانکی(ھای 

اعمال ششمين بسته تحريمی عليه روسيه ديروز در نشست سران اتحاديه اروپا در بروکسل مورد توافق قرار گرفت که 

 روسيه به سويفت، تحريم بخشی از نفت روسيه، ممنوعيت سه رسانه دولتی ديگر روسيه، "اسبربانک"قطع دسترسی 

راد بيشتری از مقامات روسيه به ليست سياه اتحاديه اروپا از جمله مواردی گنجانده شده در اين بسته اضافه کردن اف

  .ھستند

 

  اکثر ساکنان مناطق آزاد شده با شادی از نيروھای ما استقبال می کنند: رئيس جمھوری خلق لوھانسک

ق لوھانسک و فدراسيون روسيه به عنوان اکثريت ساکنان مناطق آزاد شده با قدردانی از نيروھای مسلح جمھوری خل

 TASS اين را رئيس جمھوری خلق لوھانسک لئونيد پاسچنيک در مصاحبه با خبرگزاری. آزاديخواه استقبال می کنند

  :او گفت. اعالم کرد

شخصا از البته اکثر مردم به عنوان آزاد کننده به ما سالم می کنند، اشک در چشمانشان حلقه زده است و سعی می کنند "

بسياری به خيابان ھا می آيند، ارتش جمھوری، فدراسيون روسيه را در آغوش می گيرند و می . سربازان تشکر کنند

  ". بودندئیگويند که آنھا مدت طوالنی در انتظار اين لحظھرھا

 اوکراينی به مدت ای ھستند که ھنوز در مورد وضعيت بدبين ھستند، زيرا تبليغات با اين وجود، به گفته پاسچنيک عده

  :او توضيح داد. ناپذير روی مردم کار کرده بود تا مردم را عليه ھر چيزی روسی برانگيزد ھشت سال به طور خستگی

متأسفانه، در چنين . زبان، فرھنگ، مردم و تمام روسيه: نفرت نسبت به ھمه چيز روسی در اوکراين دامن زده شد"

ملی .  موفق شدند يک نسل کامل، حتی می توان گفت يک ملت، ايجاد کنندامريکامدت کوتاھی، کيف و اياالت متحده 

  ".گرايان استفاده کنند

 

   را متوقف کردھالندروسيه ارسال گاز به 

پس از اينکه شرکت .  چھارمين کشوری است که دريافت گاز طبيعی روسيه را در حال حاضر متوقف کرده استھالند

اخت ھای درخواستی را به روبل انجام دھد، تحويل توسط شرکت روسی نتوانست پرد GasTerra یھالندانرژی 

  .گازپروم متوقف شد

اين . را متوقف می کند GasTerra یھالندشرکت روسی گازپروم به دليل اختالفات پرداختی، عرضه گاز به شرکت 

ختالف بزرگترين  است و با اھالند و دولت ھالندگزارش شده است که متعلق به شل، اسو  GasTerra توسط شرکت

  . استھالندتاجر گاز در 

 

  روسيه احتمال خروج ديپلمات ھای کشورھای غيردوست را پذيرفته است
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مسکو خروج کارکنان سفارت از کشورھای غيردوست را ضروری نمی داند، اما اقدامات اضطراری برای اين کار را 

  .ن وزير امور خارجه روسيه به ريانووستی اعالم کرداين را يوگنی ايوانف، وزير امور خارجه و معاو. انجام داده است

 "فعاليت ھای فزاينده توسط عناصر روس ھراس" که در آنھا ئیوی خاطرنشان کرد که مقامات تعدادی از کشورھا

 شده است، مطابق با تعھدات بين المللی خود، اقدامات الزم را برای محافظت از ماموريت ھای ديپلماتيک ئیشناسا

او . محافظت از افراط گرايان ايوانوف می گويد متأسفانه ھمه جا اينطور نيست.  برابر حمالت انجام داده اندروسيه در

  :اضافه کرد

  .اما در حال حاضر نيازی به تخليه کارکنان نمايندگی ھای ديپلماتيک روسيه از کشورھای غيردوست نداريم

 

  .مناطق اوکراينی خرسون و زاپوروژيه به ارتباطات سيار و اينترنت روسيه وصل شدند

  .مشاور سياست اطالعاتی رھبر کريمه اولگ کريوچکوف به ريانووستی گفت

نظامی منطقه خرسون پيشتر از مسکو درخواست کرده بود تا از ظرفيت ھای شرکت ھای مخابراتی - اداره غيرنظامی

  . ھمراه در اين منطقه استفاده کندتيلفونداندن ارتباطات روسيه برای بازگر

 را در حين گلوله باران خط مقدم تيلفوناين تماس روز دوشنبه پس از آن صورت گرفت که نيروھای اوکراينی کابل 

پيش . مردم مناطق خرسون و زاپوروژيه بدون ارتباطات سيار بودند. قطع کردند که باعث قطع گسترده شبکه اصلی شد

  :کريوچکوف تاکيد کرد.  ھمراه اوکراين و روسيه در اين مناطق فعاليت می کردندتيلفون اين، اپراتورھای از

از سوی ديگر، . يک حمله تروريستی ديگر توسط کی يف ارتباطات را در مناطق خرسون و زاپوروژيه فلج کرد"

 اينترنت روسيه و مخابرات روسيه وجود در مناطق آزاد شده، در حال حاضر فقط. روسيه يک قدم جلوتر از آنھا بود

  ".ًاين اساسا پايان تبليغات اوکراينی است، برج ھای دروغ زلنسکی فرو ريخته است. دارد

 

  ھشدار شورای امنيت روسيه درباره حمالت تالفی جويانه در صورت حمله به اين کشور

، دوشنبه اعالم کرد که در صورت حمله ديميتری مدويديف، معاون رئيس شورای امنيت فدراسيون روسيه شب گذشته

به ھر يک از شھرھای اين کشور، نيروھای مسلح روسيه در اقدامی تالفی جويانه به نقاط تصميم گيری در اين باره 

  .حمله خواھند کرد

به ًمسلما نيروھای مسلح روسيه تھديد خود را عملی کرده و ": اين مقام بلندپايه روس در کانال تلگرامی خود نوشت

ف نيستند و بعد از ئيًبرخی از آنھا اصال در ک. مراکز تصميم گيرنده در باره حمله به شھرھای روسيه حمله خواھند کرد

  ".آن ديگر نيازی به توضيح نيست

ی دارای برد بلند به راکتھای  دستگاه مبنی بر عدم ارسال امريکاجمھوری  مدويديف ھمچنين تصميم جو بايدن، رئيس 

  .ا منطقی خوانداوکراين ر

ی که قادر به حمله راکتھای  بايدن عاقالنه تصميم گرفت که اياالت متحده سيستم": نايب رئيس شورای امنيت يادآور شد

در غير اين صورت، نيروھای مسلح روسيه در صورت حمله به شھرھای ما، . به روسيه ھستند، به اوکراين نخواھد داد

  ."کز اتخاذ اين تصميمات جنايتکارانه ضربه خواھند زدتھديد خود را عملی کرده و به مرا

 

   و فنالند در ناتوسويدن و ترکيه درباره عضويت امريکا صحبت
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 در امور مربوط به امنيت ملی روز دوشنبه با ابراھيم کالين، سخنگوی امريکاجيک ساليوان، مشاور رئيس جمھوری 

يان اين مذاکرات، نمايندگان دو کشور در خصوص در جر. ی داشتتيلفونی صحبترسمی رئيس جمھوری ترکيه 

 و فنالند برای پيوستن به ناتو، مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی اوکراين به بازار جھانی و سويدندرخواست 

  .ھمچنين ادامه حمايت از اوکراين بحث و تبادل نظر کردند

ف و ھمچنين ئي واشنگتن و آنکارا از کبر اساس اطالعات کاخ سفيد، ساليوان و کالين در خصوص ادامه حمايت

فراھم سازی امکان صادرات محصوالت کشاورزی از اوکراين برای رسيدن به بازارھای "ھای مشترک با ھدف  تالش

  . کردندصحبت "جھانی

  وعده پارلمان اروپا درباره افزايش فشار بر صربستان به خاطر تحريم روسيه

 اعمال فشار بر دولت صربستان را در ئیاروپا اعالم کرد که کشورھای اروپاويال ون کرامون، نماينده پارلمان 

  .ھا عليه روسيه افزايش خواھند داد خصوص موضوع تحريم

تر کردن  اتحاديه اروپا عالقه زيادی به نزديک": اين سياستمدار در جريان سفر خود به بلگراد به خبرنگاران گفت

ما به وضوح اعالم . ته، تصميم گيری در اين باره بر عھده مقامات صربستان استصربستان به اتحاديه اروپا دارد، الب

 درباره روسيه پيروی کنند و اين به معنای حمايت از تحريم مسکو ئی ما بايد از اقدامات اروپائیکرديم که شرکای اروپا

  ".است و ما در اين خصوص با مقامات بلگراد صحبت کرديم

ات اين مذاکرات ئيجز. ديدار با رئيس جمھور الکساندر ووچيچ، وارد پايتخت صربستان شدکرامون روز دوشنبه برای 

با اين حال، پيش از اين سياستمدار گفت که نزديکی اتحاديه اروپا و صربستان يکی از وظايف . محرمانه بوده فاش نشد

  .اصلی وی در اين سفر است

 

  ر دادر مواضع ناتو در قبال روسيه خبيياستولتنبرگ از تغ

ينس استولتنبرگ، دبيرکل پيمان آتالنتيک شمالی شب گذشته اعالم کرد که کشورھای عضو ناتو در نشستی در مادريد 

 .نظامی در قبال روسيه و چين تجديد نظر خواھند کرد- در خصوص مواضع اين اتحاد سياسیجوندر پايان ماه 

واقعيت "ھد بود، زيرا دکترين راھبردی جديد اين سازمان استولتنبرگ يادآور شد که نشست آتی سران ناتو مھم خوا

ھای ما خواھد  نشست مادريد يکی از مھم ترين اجالس: وی گفت. "جديد امنيتی در حوزه نفوذ آن را منعکس خواھد کرد

  .بود

 وضعيت چين و تغييريک روز قبل، فرانچسکو ماريا تالو، نماينده ايتاليا در ناتو، اعالم کرد که دکترين جديد ناتو شامل 

ھای فعلی، اين سازمان را  به گفته وی، مادريد با در نظر گرفتن تمام چالش. روسيه برای کشورھای اين اتحاد است

، تھديدات سايبری، تھديد جنگ ترکيبی و ئیات آب و ھواتغيير. برای اقدام در قرن بيست و يکم ھدايت خواھد کرد

  .ر نظر گرفته خواھد شدھای جديد نيز در اين دکترين د فناوری

 

  روسيه پھپاد ناتو را رھگيری کرد

 ھای جنگ الکترونيک ارتش روسيه با ايجاد اختالل و پارازيت در سيستم يک فروند پھپاد متعلق به ناتو بر فراز دستگاه

  . سياه، اين ھواپيمای بدون سرنشين را در ماموريتش ناکام گذاشتبحيرۀ
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 آگاه اعالم کرد که سيستم ھای جنگ الکترونيک نيروھای مسلح روسيه يک فروند به گزارش ريانووستی، يک منبع

 سياه به نفع نيروھای اوکراينی بود، رھگيری بحيرۀ بر فراز ئیپھپاد ناتو را که در حال تالش برای انجام عمليات شناسا

  .و ماموريتش را لغو کرد

ھای جنگ الکترونيک روسيه عمليات يک پھپاد  دستگاه:  با ريانووستی در اين باره گفتصحبتمنبع مذکور در 

اين پھپاد در تالش بود تا .  سياه که به سواحل کريمه نزديک شده بود، مسدود کردندبحيرۀاستراتژيک ناتو را بر فراز 

  . کندئیتأسيسات و نيروھای روسيه را به نفع نيروھای اوکراينی شناسا

گ الکترونيک روسيه اين پھپاد را در ماموريتش در نتيجه ايجاد تداخل  ھای جندستگاهھا و  وی افزود که مجموعه

  . اش، ناکام گذاشتندئیتلفيقی و پارازيت در حسگرھای فنی راديو

پيشتر نيز منبع ديگری اعالم کرده بود که سيستم ھای جنگ الکترونيک روسيه به طور خاص بر روی کشتی ھای 

در نتيجه اين اقدام، تجھيزات . ين شبه جزيره نزديک شوند، تمرکز کرده اندجنگی ناتو که تالش می کنند به سواحل ا

  . آنھا قادر به انجام وظايف محوله نيستئیشناسا

اعالم اين خبر و مداخله مستقيم ناتو در درگيری ھا بين اوکراين و روسيه در حالی است که غرب و به ويژه ائتالف 

روسيه در اوکراين، کمک ھای نظامی ، تدارکاتی و پشتيبانی بسياری از نظامی ناتو از زمان آغاز عمليات نظامی 

  .نيروھای اوکراينی به عمل آورده است و در عين حال مدعی ھستند که شخصا در اين درگيری ھا مداخله نمی کنند

مچنين  به ارتش اوکراين در ھدف قرار دادن فرماندھان روسی و ھامريکاپيشتر نيز افشای کمک ھای اطالعاتی 

 سياه به شدت خبرساز شده بود، به طوری افشای اين اطالعات خشم مقامات کاخ سفيد را بحيرۀ در "مسکوا"رزمناو 

  .برانگيخت

 

   را از تحريم نفتی روسيه معاف کردھنگریاتحاديه اروپا 

 را از تحريم نفتی ھنگریند  موافقت کردئیھمزمان با اعالم بسته تحريمی اتحاديه اروپا عليه نفت روسيه، رھبران اروپا

  .روسيه معاف کنند

 ٩٠در اين ارتباط، رئيس کميسيون اروپا اعالم کرد، رھبران اتحاديه اروپا اواخر شب دوشنبه به توافقی مبنی بر کاھش 

  . دست يافتندھنگریدرصدی واردات نفت روسيه و معافيت نفت خام حمل شده از طريق خط لوله به 

ھا عليه روسيه، نفت خام و  بسته ششم تحريم"ج اين اجالس، رھبران اتحاديه اروپا توافق کردند بر اساس نتاي

 به بحریھای نفتی تحويلی از روسيه به کشورھای عضو را به استثنای نفت خام تحويلی از طريق خط لوله  فرآورده

  ". شامل شودھنگری

دھد که با تحريم نفت مخالفت کرده است   میھنگریمتياز مھمی را به اورسوال فون در الين ھمچنين گفت که اين توافق ا

  .کند و نفت حمل شده توسط خط لوله دروژبای جنوبی را از تحريم معاف می

ما موفق شديم ":  که در فيس بوک منتشر شد، گفتئی ھم در يک بيانيه ويدئوھنگری، نخست وزير "ويکتور اوربان"

  ". لغو کنيمھنگریميسيون اروپا در مورد کاھش خريد و تحريم نفت روسيه را درباره ترين پيشنھاد ک ترسناک

 

  روسيه مشتريان ديگری برای نفت خود پيدا می کند: اوليانوف

 نماينده روسيه در سازمان ھای بين المللی در وين نسبت به اقدام اتحاديه اروپا در توافق درباره "ميخائيل اوليانوف"

  .يمی برضد مسکو و به ويژه نفت روسيه واکنش نشان دادبسته ششم تحر
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 ٩٠ رئيس کميسيون اروپا که گفته بود تا پايان سال حدود "اورسوال فون در الين"اوليانوف در رابطه با اظھارات 

 :تر خود نوشتئيدرصد از واردات نفت از روسيه به اتحاديه اروپا کاھش خواھد يافت، با انتشار پيامی در صفحه تو

  .ھمانطور که او ديروز به درستی گفت، روسيه واردکنندگان ديگری پيدا خواھد کرد

 تغيير. الزم به ذکر است که اظھارات کنونی وی با اظھارات روز گذشته اش در تناقض است: نماينده روسيه افزود

  .بسيار سريع در طرز فکر و رويکرد نشان می دھد که اتحاديه اروپا در وضعيت خوبی نيست

ھا اختالف نظر و مذاکرات پی در پی، اتحاديه اروپا   رئيس شورای اروپا اعالم کرد که پس از ھفته"شارل ميشل"پيشتر 

  .با ششمين بسته تحريمی ضد روسيه موافقت کرده است

  .اين محدوديت ھا بر دو سوم واردات نفت از روسيه تاثير خواھد گذاشت

 سران اتحاديه اروپا در بروکسل است و منبع عظيم بودجه روسيه برای به گفته ميشل، اين توافق محصول نشست

  .ھای مسلحانه را ھدف قرار داده است درگيری

برای تصويب تحريم ھا، رضايت ھمه . بسته ششم تحريم ھا برضد روسيه ھنوز بايد مراحل تصويب رسمی را طی کند

 با اين ھنگریتر برخی کشورھای عضو اين اتحاديه مانند اعضای اتحاديه اروپا الزم است و اين در حالی است که پيش

 مخالفت کرده و اثر اعمال تحريم ھا بر واردات سوخت ھای فسيلی از روسيه بر اقتصادشان ھمانند ھدف قرار مسأله

  .گرفتن با بمب اتم است

گسترده انرژی و تجاری اين ھا روابط   شدن به سالئیبسته تحريمی جديد اتحاديه اروپا برضد روسيه در صورت اجرا

  .کشور با اتحاديه اروپا پايان خواھد داد و سطح تعامالت انرژی دو طرف را به حداقل خواھد رساند

 

  ھای ھويتزر را ھدف قرار داده است وزارت دفاع روسيه اعالم کرد، محل شليک توپخانه

 آن با پھپاد ھدف ئینه ھويتزر را پس از شناسابه گزارش شبکه تلويزيونی الجزيره، اين وزارتخانه منطقه شليک توپخا

  .قرار داده است

ھای اوکراينی بود که با استفاده  در بيانيه وزارت دفاع روسيه آمده است، اين منطقه زير نظر يک گروه وابسته به تندرو

  .ھای بسيار دقيق ھدف قرار گرفت و منھدم شد از توپخانه

 

  بزرگ روسيه از سيستم سوئيفتبرنامه اتحاديه اروپا برای خروج بانک 

ھا عليه مسکو بر سر حمله اش به اوکراين  سران اتحاديه اروپا روز دوشنبه توافق کردند تا ششمين بسته تحريمی آن

 .روسيه از سيستم مالی سوئيفت باشد Sberbank شامل اقدامی در زمينه خارج کردن بانک

ن وام دھنده روسيه است و اضافه کردن آن به فھرست بزرگتري Sberbank به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک

 .ھا باعث انزوای بيشتر سيستم مالی روسيه شود تحريم

  

  ای در دونتسک، دو نفر کشته شدند ھای اوکراينی به مدرسه در حمله نيرو

ينی، تحت ھای اوکرا ھای اخير از مناطق تحت تسلط نيرو به گزارش شبکه تلويزيونی الجزيره، شھر دونتسک در روز

  .ھا نفر کشته يا زخمی شده اند حمالت و گلوله باران شديدی قرار دارد و در اين گلوله باران ده

 طلبان است، گزارش داد، ساعاتی ئیای در مرکز شھر دونتسک، که منطقه تحت تسلط جدا خبرنگار الجزيره از مدرسه

ين مواجه شد، در اين حمله ساختمان مدرسه آسيب جدی ی اوکراراکت با حمله -بينيد که در تصوير می-قبل اين مدرسه 
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ھا با حضور در مدرسه، از اين مکان به صورت غير  ديد، البته در اين مدارس دانش آموزان حضور نداشتند، اما معلم

اين ھم جسد دو معلمی است که در اين حمله کشته شدند ضمن اينکه تعداد زيادی نيز . حضوری به تدريس مشغول بودند

  .خمی شدندز

ھای مجاور مدرسه نيز آسيب ديدند ضمن اينکه در گلوله باران مناطق ديگری از  ھمچنين در اين حمله ساختمان

  .ھا نفر کشته يا زخمی شدند دونتسک نيز ده

گويند اوايل صبح چند منطقه در دونتسک ھدف قرار گرفت و شش نفر کشته شدند ضمن اينکه  مقامات در اين شھر می

ھای  ھا از مناطق تحت تسلط نيرو اين گلوله.  گلوله سنگين در اين شھر فرود آمد۵۵٠ ساعت گذشته حدود ٢۴ر تنھا د

  .شوند اوکراينی شليک می

 

   توصيف کرد"بی پروايانه و ويرانگر"زاخاروا نفوذ ناتو در منطقه بالکان را 

خارجه روسيه از اظھارات وزير  سخنگوی وزارت امور "ماريا زاخارووا"به گزارش خبرگزاری تاس روسيه، 

  . روسيه در بالکان انتقاد کرد"نفوذ بد"خارجه انگليس در مورد 

ليز تراس، وزير خارجه انگليس، که کارشناس تاريخ و جغرافياست، به مردم ": زاخارووا در کانال تلگرامی خود نوشت

  . در منطقه اعتماد نکنند اين کشور"نفوذ بد"بوسنی و ھرزگوين ھشدار داد که به روسيه به دليل 

ھای اورانيوم ضعيف شده  ھای ناتو در يوگسالوی سابق، که در جريان آن از پرتابه اين ديپلمات با يادآوری بمباران

  . توصيف کرد"بی پروايانه و ويرانگر"استفاده شد، نفوذ ناتو را 

الع دارد، اما اين دختر خوب از بمباران ناتو در ھا به اوکراين اط ھا و مغول ليز تراس از حمله تاتار"": زاخازوا نوشت

  ".بلگراد بی خبر است؟ شايد ذکر چند نمونه ديگر از نفوذ غرب در بالکان برای او جالب باشد

 کرد، اما "التماس"ھا برای مقابله با رايش سوم  او يادآور شد که در آغاز جنگ جھانی دوم، دولت يوگسالوی به انگليسی

  .ت را ناديده گرفت و حتی از جنگ برای پيشبرد منافع خود در اروپا بھره بردلندن اين درخواس

ھای  ئی، انگليس به عنوان بخشی از ائتالف غربی، قاچاق اعضای بدن انسان توسط آلبانيا١٩٩٠زاخاروا گفت، در دھه 

 اين کشور در منطقه اقدامات. ھای غيرقانونی، از جمله سالح را مخفی کرد کوزوو و ھمچنين تجارت انواع کاال

  . بوده است"تر از طاعون ويرانگرتر از ھر پودر و بمبی و کشنده"

 

  نظر کرد پرسی برای الحاق به روسيه صرف اوستيای جنوبی از برگزاری ھمه

پرسی برای الحاق به  مقامات جديد منطقه اوستيای جنوبی در گرجستان شامگاه دوشنبه اعالم کردند که از برگزاری ھمه

  .کنند نظر می يه صرفروس

 اين "ابھام در مورد تبعات حقوقی"در فرمانی با اشاره به ) دوشنبه( رئيس منطقه اوستيای جنوبی ديشب "آلن گاگلويف"

  .ھمه پرسی، برگزاری آن را رد کرد

 ١٧ ھم پرسی تصميم گرفته بود و زمان آن  رئيس قبلی اين منطقه برای برگزاری اين ھمه"آناتولی بيبيلوف"پيشتر 

  .بينی شده بود پيش)  تير٢۶(ژوئيه 

رئيس جديد منطقه اوستيای جنوبی ھمچنين بر غيرقابل قبول بودن تصميم يکجانبه از طريق ھمه پرسی در مورد مسائل 

برگزاری بدون تاخير، رايزنی با طرف "مربوط به حقوق و منافع مشروع فدراسيون روسيه تاکيد کرده است و ھمچنين 

  . را خواستار شد"رد ھمه مسائل مربوط به ادغام بيشتر اوستيای جنوبی و فدراسيون روسيهروسی در مو
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پرسی برای الحاق  مقامات اوستيای جنوبی خبر دادند که بيبيلوف فرمان برگزاری ھمه)  ارديبھشت٢٣( مه ١٣در تاريخ 

چک منطقه قفقاز برای پيوستن کشور  ساکنان اين سرزمين کو"آرزوی تاريخی"به روسيه را امضا و از آن با عنوان 

  .مرز روسيه، کرده است ھم

 .روسيه، ونزوئال، نيکاراگوئه، نائورو و سوريه استقالل اوستيا از گرجستان را به رسميت شناخته اند

  

 بالروس رزمايش نظامی در مرز با اوکراين برگزار می کند

بالروس با بسيج نيروھايش در منطقه مرزی گومل در دو  ساعاتی پيش اعالم کرد که "بلتا"خبرگزاری دولتی بالورس 

 .ماه آينده، رزمايش نظامی برگزار می کند

ن نظامی شھر گومل واقع در نزديک مرز مسؤوالاين خبرگزاری روز دوشنبه به نقل از آندری کريوونوسوف يکی از  

و نيروھای ) سازمان ھای اداری ارتش(اوکراين گزارش داد که تمرين ھای برنامه ريزی شده با کميسارياھای نظامی 

 .برگزار خواھد شد)  تير ماه١٠ تا ١( ژوئيه ١ تا جون ٢٢مسلح از روز 

ای چرنوبيل ھم  منطقه گومل بالروس در جنوب با اوکراين و در بعضی مکان ھا با منطقه ممنوعه اطراف راکتور ھسته

 .مرز است و از شرق نيز ھمسايه روسيه به حساب می آيد

ھای   از اين دست به طور سنتی برای افزايش آمادگی رزمی و بسيج کميساريایئیرويدادھا: سار نظامی گومل گفتکمي

 .شود  انجام میمسؤولھای عملی افراد  نظامی و ارتقای دانش نظامی و مھارت

ر افرادی که در نيز تمرين نظامی با حضو)  تير ماه٢۵ تا ٧( ژوئيه ١۶ تا جون ٢٨کريوونوسوف ھمچنين گفت که از 

  .يت دارند، برگزار می شودمسؤولتشکيالت دفاع سرزمينی 

 

  اتحاديه اروپا توافق کرد بيش از دو سوم از واردات نفت روسيه را کاھش دھد

 کشور اتحاديه اروپا، ٢٧به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، شارل ميشل رئيس شورای اروپا اعالم کرد 

  .روسيه، که بيش از دو سوم از واردات نفت از اين کشور را در برمی گيرد، موافقت کردنددوشنبه شب، با تحريم نفت 

 خواھد شد، منبع مالی عظيم ماشين جنگی ئیاين کاھش واردات، که تا پايان سال اجرا"شارل ميشل در توئيتی نوشت 

 "رآن وامی دارد تا به جنگ خاتمه دھدکند و روسيه را ب برد، فشار حداکثری را بر مسکو وارد می روسيه را از بين می

  

  


