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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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 ٠۴

 

 ١٠٠  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

  ) به وقت اروپای غربی٢۴تا ساعت (

  

 

 . دادلوکاشنکو از درگيری بين زلنسکی و ارتش اوکراين خبر

به گفته الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمھور بالروس، درگيری جدی بين والديمير زلنسکی و ارتش اوکراين در حال 

 : نيز برنامه ھای مبھمی برای خاک اوکراين دارددپولنبه گفته لوکاشنکو، . وقوع است

طبق اطالعات من، . ر بی مقدمه انجام دھنداما نمی توانند اين کا. آنھا اکنون آماده اند تا غرب اوکراين را تصرف کنند"

 ". و درگيری جدی بين زلنسکی و ارتش اوکراين در حال حاضر در اوکراين در حال شکل گيری استئیيک رويارو

عالوه بر . اين به اين دليل است که رھبری نيروھای مسلح اوکراين متوجه شد که ارتش نمی تواند به مقاومت ادامه دھد

  .گرا در اوکراين شده است ی نيز باعث نارضايتی نيروھای ملیپولندلنسکی با مقامات اين، توافقات ز

  

 روسيه اوکراين را اشغال نخواھد کرد: لوکاشنکو

به گزارش آژانس اينترفاکس الکساندر لوکاشنکو رئيس جمھور بالروس در مينسک پس از مراسم افتتاحيه پلی کلينيک 

  .ه ھيچ قصدی برای تصرف اوکراين نداردجديد کودکان اطمينان داد که روسي
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: آنھا به سادگی نشان دادند. باور کنيد، پوتين و ارتش روسيه ھيچ تمايلی به فتح اوکراين يا ھر چيز ديگری ندارند"

روسيه بايد در محاسبات بين المللی به حساب بيايد و ھيچ دليلی برای توھين به رئيس جمھور روسيه نبايد وجود داشته 

و نه آنطور که بعضی .  سرکوب زبان روسی که توسط ھمه اوکراينی ھا صحبت می شود نبايد وجود داشته باشد.باشد

من ھيچ تمايلی برای به بردگی کشيدن، : لوکاشنکو گفت. ھا شايع کرده اند گرايشات ناسيوناليستی در کار نيست

اين نکته را کم اھميت دانست که، روسيه نگران عالوه بر اين نبايد .  از طرف روس ھا وجود ندارد دستگيری و غيره

  .امنيت خود است

ما مسائل را به طرق مختلف مورد بحث . من رئيس جمھور روسيه را درک می کنم. مھمترين چيز امنيت روسيه است"

وانم چيزی قرار می دھيم، اما وقتی او می گويد که نه تنھا روسيه بلکه بالروس نيز مورد حمله قرار گرفته است، نمی ت

ما بايد به اين فکر کنيم که چگونه از خود دفاع کنيم، چگونه از اين سکوی پرشی : رئيس جمھور بالروس گفت".بگويم

  ".برای حمله احتمالی بعدی جلوگيری کنيم

 در مورد احتمال وقوع يک جنگ جھانی جديد موافق ئیامريکادار  او افزود که با ارزيابی جورج سوروس، سرمايه

ما بايد اکنون در اوکراين جلوی . اگر اين کار را اکنون در اوکراين متوقف نکنيد، حق با سوروس است":  او گفت.است

 ".آن را بگيريم

  

  کردندصحبتقديروف و شويگو در مورد تسريع عمليات نظامی 

پيشرفت خواھد به گفته رمضان قديروف، رئيس جمھوری چچن روسيه، عمليات نظامی در اوکراين در آينده سريعتر 

وی با سرگئی شويگو وزير دفاع روسيه در مسکو ديدار کرد و در مورد اقدامات بيشتر برای : وی در تلگرام گفت. کرد

  . کردصحبتبھبود عمليات تھاجمی 

افزايش قابل توجه "اقدامات انجام شده بايد . ن کردئيبر اين اساس، شويگو اھداف جديدی را برای بھبود تاکتيک ھا تع

 . کمک کند"تسريع عمليات نظامی" را ممکن کند، که بايد به "اثربخشی مانورھای تھاجمی

  

 .سفير جمھوری خلق لوگانسک اميدوار است در صورت اشغال سورودونتسک از آسيب زيست محيطی جلوگيری کند

مال استفاده روديون ميروشنيک، سفير جمھوری خلق لوھانسک در روسيه، در مصاحبه با خبرگزاری تاس، به احت

 :او گفت.  برای تحريکات مربوط به تصرف سورودونتسک اشاره کردئیکيميانظاميان اوکراينی از مواد 

 در کارخانه ئیکيميافقط بچه ھا نمی دانند چه مواد .  ھستندئیکيمياسورودونتسک، ليسيشانسک، روبشنويه شھرھای "

در نتيجه خطر . ع اسيدھا و چيزھای ديگر وجود داشته باشدممکن است ذخاير آمونياک، انوا. ھای آنجا ذخيره می شود

 ".خاصی برای محيط زيست در اين کارخانه ھا وجود دارد

در عين حال، سفير جمھوری خلق لوھانسک اطمينان داد که می توان از مشکالت بزرگ زيست محيطی جلوگيری 

 تجربه روبشنويه استفاده کنند، که عليرغم ميروشنيک گفت که نيروھای جمھوری خلق لوھانسک می توانند از. کرد

  .وجود ذخاير بزرگتر آمونيت، بدون مشکل جدی در آنجا موفق شدند

طبق گزارش جمھوری خلق لوگانسک تاکنون، نيروھای نظامی اوکراينی سورودونتسک در محل کارخانه آزوت، يکی 

يروشنيک با اشاره به موازات با محاصره کارخانه فوالد م.  در کشور به دام افتاده اندئیکيميااز بزرگترين کارخانه ھای 

ن نيروھای اوکراينی محبوس شده در سورودونتسک و بدتر ئيماريوپل آزوف توضيح داد که به دليل کميت و کيفيت پا

گروه ھای کوچکتر در حال حاضر ھر . اميدوارم پادگان زودتر تسليم شود.  دفاعی، وضعيت متفاوت استئیشدن توانا
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 برای سربازان اوکراينی در "گزينه ايده آل"به گفته ميروشنيک، کاپيتوالسيون .  در حال بيرون آمدن ھستندروز

  .سورودونتسک است

 

 سربازان اوکراينی دو شھرک در جمھوری دموکراتيک خلق را در عرض پنج دقيقه گلوله باران کردند

 بعد از ٢:٥٥ کرد، طبق گزارش ھا، در ساعت  و ھماھنگی آتش بس اعالمکنترولدر مرکز مشترک  DPR نمايندگی

 ميلی متری را به سمت شھرک ترودوفسکوی در دونتسک و در ١٥٥ظھر به وقت مسکو، نيروھای اوکراينی ده گلوله 

  . چھار گلوله با ھمان کاليبر را به سمت ماکيفکا در جمھوری خلق دونتسک شليک کردند١٥:٠٠ساعت 

 دونتسک – گئورگيفکا – ١٤:٥٥:  مسلح اوکراينی را در مناطق زير ثبت کرديمما گلوله باران توسط گروه ھای"

چھار گلوله  :Vodyanoye – Makeyevka – ١٥:٠٠ ميلی متری شليک شد؛ ١٥٥ده گلوله ): شھرک ترودوفسکی(

  . ميلی متری شليک شد١٥٥

 

   در اتحاديه شدھنگریپارلمان اروپا خواستار سلب حق رای  معاون

وی در .  در اتحاديه اروپا شده استھنگریبارلی، معاون رئيس پارلمان اروپا خواستار سلب حق رای کاتارينا 

ھا در اتحاديه اروپا به عنوان ابزار باج خواھی سوء  اين کشور از اصل وحدت رويه در تصميم گيری: ای گفت مصاحبه

  .کند استفاده می

ھا عليه پاتريارک کريل، رھبر کليسای ارتدکس روسيه، ، در  عمال تحريم، اتحاديه اروپا از اھنگریبه دليل مقاومت 

کريل ارتباط نزديکی با والديمير . بسته تحريمی بيشتر عليه اين کشور که روز پنجشنبه تصويب شد، خودداری کرد

 پس از آن که ھنگری. پوتين، رئيس جمھور روسيه دارد و تاکنون نشان داده است که به کرملين بسيار وفادار است

ھا  خواست تحريم ديگر کشورھای اتحاديه اروپا را مجبور به کاھش تحريم ھای نفتی عليه روسيه کرده بود باز ھم نمی

  .ھا عليه کريل شد را بپذيرد و خواستار رفع تحريم

. عليق درآيدبارلی گفت که حق رای يک کشور عضو اتحاديه اروپا ممکن است به دليل نقض حاکميت قانون به حالت ت

  .به گفته وی نخست وزير ويکتور اوربان کشورش را ذره ذره به طور کامل در دستان خود قرار می دھد

  .توان از شرايط دموکراتيک و قانون اساسی صحبت کرد  ديگر نمیھنگریوی تاکيد کرد که به خصوص در 

 

  گزارش وزارت دفاع روسيه از روند نابودی اھداف نظامی در اوکراين

سرلشکر ايگور کوناشينکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه امروز جمعه، در جمع خبرنگاران اعالم کرد که نيروھای 

 موضع نيروھای اوکراينی، از جمله يک پست ٦٥٠ی و توپخانه اين کشور طی شبانه روز گذشته بيش از راکت

  .اند فرماندھی پھپادھا را منھدم کرده

 موضع استقرار توپخانه و ١٢٢ مقر فرماندھی، ٢٦ و توپخانه روسيه در اين حمالت یراکتبه گفته وی، نيروھای 

 انبار مھمات نيروھای مسلح اوکراين را ھدف ٥ منطقه تمرکز نيروھا و تجھيزات نظامی و ھمچنين ٥٣٧خمپاره و 

  .قرار دادند

 ھدف ٣٧ھای بدون سرنشين روسيه نيز  تاکتيکی، ارتش و ھواپيما- ھواپيماھای عملياتی": اين مقام نظامی ادامه داد

 ٤٩گرا،   نيروی ملی٣٦٠، بيش از ئینظامی در اوکراين را مورد اصابت قرار دادند و در نتيجه اين حمالت ھوا

  ".دستگاه تسليحات و تجھيزات نظامی، از جمله يک ايستگاه رادار منھدم شده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 پرتاب چندگانه راکتھای  ارتش اوکراين مربوط به سيستم تاسيسات ٤٦٠کوناشينکوف يادآور شد که تاکنون بيش از 

  .نابود شده است

 ھواپيمای بدون ١٠٨٧ فروند بالگرد، ١٢٩ فروند ھواپيما، ١٨٦در مجموع از آغاز عمليات ويژه نظامی، ": وی گفت

ی پرتاب راکت دستگاه ٤٦٢ دستگاه تانک و ساير خودروھای زرھی، ٣٣٨٦، ئیی ضدھواراکت دستگاه ٣٢٨سرنشين، 

 دستگاه خودروی ويژه نظامی نيروھای مسلح ٣٣٧٦ و ھمچنين ئی قبضه توپ و خمپاره صحرا١٧٦٠چندگانه، 

  ".اوکراين منھدم شده است

 

  تحريم مسکو بايد لغو شود/ تلفات انسانی در اوکراين استمسؤول امريکا

برای آتش افروزی بين کشورھا و ملت سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه با تأکيد بر اينکه غرب از مقوله فرھنگ 

  . تلفات انسانی در اوکراين دانستمسؤول را امريکاھا سوء استفاه می کند، 

ترين تحوالت مربوط به  به گزارش اسپوتنيک، سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه در نشست خبری درباره تازه

 وقوع تلفات مسؤولکی يف به تسليحات نظامی،  به علت تجھيز امريکا: عمليات نظامی اين کشور در اوکراين گفت

ھای خود در اوکراين ھستند و اين برای   و کشورھای غربی در حال اجرای برنامهامريکا. انسانی در اوکراين است

کشورھای زيادی در جنگ عليه روسيه با ھدف طوالنی کردن نزاع در اوکراين مشارکت . مسکو غيرقابل قبول است

  .دارند

عمليات ويژه نظامی روسيه در اوکراين تا محقق ساختن ھمه اھداف و در رأس آن :  در ادامه افزود"خاروواماريا زا"

ما فعاليت بنادر ماريوپل را دوباره راه . ھا در اين کشور ادامه خواھد يافت ريشه کن کردن نازيسم و خلع سالح نئونازی

کشورھای غربی . کنند ارجی از اين بنادر جلوگيری میھای خ ايم ولی کشورھای غربی از خروج کشتی اندازی کرده

ھای خارجی  نيروھای روسيه بنادر اوکراين را به روی کشتی. شوند ھا به سواحل روسيه می حتی مانع ورود کشتی

  . سواحل اين کشور ھستندئی کرده و در حال مين زدائیبازگشا

ھای خود قرار داده است و از  وس را نيز در فھرست تحريم حتی روزنامه نگاران و خبرنگاران رامريکا: وی تأکيد کرد

ھا   در معرض تحريم، محدوديتامريکاخبرنگاران روس در . کند ھا برای تحت فشار قرار دادن آنھا استفاده می ھمه راه

ه کنند به اين ھای روسيه استفاد شود از رسانه ھا اجازه داده نمی ئیامريکابه . ھای بانکی قرار دارند و مسدود شدن حساب

 امريکا بر روزنامه نگاران و اصحاب رسانه روسی در امريکااگر فشار . بھانه که با دولت روسيه در ارتباط ھستند

  .ادامه داشته باشد، ما نيز مجبور به در پيش گرفتن رويکرد مقابله به مثل ھستيم

 و غالت خود به کشورھای نيازمند است روسيه آماده صادر کردن گندم: سخنگوی وزارت خارجه روسيه اظھار داشت

کند تمدنی را که ما  ائتالف غربی تالش می. ھای خود را عليه مسکو لغو کند اما برای تحقق اين ھدف، غرب بايد تحريم

  .کنيم، نابود کند به آن افتخار می

در غرب از مقوله . موزدديپلماسی اتحاديه اروپا بايد از آکادمی ديپلماسی روسيه درس بيا: زاخارووا تصريح کرد

کند تا وجھه و اعتبار روسيه را  غرب تالش می. کنند ھا بھره برداری می فرھنگ برای آتش افروزی بين کشورھا و ملت

  .شود  و غرب عليه شھروندان روسيه نادرست و غيرعقالنی محسوب میامريکااقدامات . ھا مخدوش کند در رسانه

خواھد با ما ھمکاری کند و به ھيچ عنوان ديدگاه و رويکرد   نمیامريکا:  پايان گفتسخنگوی دستگاه ديپلماسی روسيه در

  .پذيرد مخالف خود را نمی

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  اعتماد به پيروزی و حمايت از اوکراين در اياالت متحده در حال کاھش است: گزارش رسانه ھا

 منتشر شده در روزنامه ھيل، ادعا کرد ويليام مولونی، يکی از ھمکاران انديشکده موسسه سنتنيال، در يک مقاله نظری

  :او نوشت. که حمايت عمومی اياالت متحده از اوکراين در حال کاھش است

 با امريکاويژه زمانی که برای عموم مردم  کنند، به ھای خارج از کشور در اوايل محبوبيت بيشتری پيدا می جنگ"

 اما اگر به يک پيروزی سريع و قاطع با قيمت قابل قبول .شوند  جديد می"بازار"عبارات اخالقی صريح تبديل به يک 

به نظر می رسد که اين مورد . منجر نشود، حمايت عمومی و اجماع سياسی گاھی به سرعت شروع به کاھش می کند

  .در مورد جنگ در اوکراين ھم صدق ميکند

 امريکا از مشارکت بيشتر اياالت متحده  استوار می کند که نشان ميدھد حمايتئیھا مولونی ادعای خود را بر نظرسنجی

با توجه به اين .  درصد در ماه مه گذشته کاھش يافته است١۶ درصد تا ۴۵ به مارچ درصد در ماه ۶٠در اوکراين از 

  .آمار حمايت موقت اکثريت جامعه از سياست بايدن در روسيه به رد اکثريت جامعه از سوی جامعه تبديل شده است

رفت خواھد داشت و به اقتصاد غرب  تری از آنچه انتظار می ھا تأثير بسيار ضعيف در عين حال، تحريممولونی گفت که 

  :اين به دليل فرضيات اساسی نادرست است. زند بيش از روسيه آسيب می

ده و اين ً مبنی بر اينکه تقريبا تمامی جھان را عليه روسيه بسيج کرامريکايکی از اين افسانه ھا ادعای اياالت متحده 

 نيز منعکس امريکاکشور را کامال منزوی کرده ميباشد که در واقعيت ابدا چه چيزی اتفاق نيفتاده است و اين در جامعه 

  .شده است

 

   کشور از تحريم ھای اياالت متحده حمايت می کنند،١٩۵ کشور از ۶۵تنھا 

 مانند ئیھا اند نام  روسيه مخالفت کرده عليهامريکاھای   کشوری که با تحريم١٣٠اين در حالی است که در ميان 

 التين حضور دارد ئیامريکا و ئی آفريقائیجمھوری خلق چين ھندوستان برزيل مکزيک اندونزی بيشتر کشورھای آسيا

  !ست که بيشتر خود را منزوی کرده تا روسيهامريکاتوان حدس زد که اين  به اين ترتيب می

 

  . کمک ھای خود به روسيه را بدون نقض تحريم ھا گسترش دھدچين می خواھد:  واشنگتن پستفاق افگنین

 دستور داده بيجينگبر اساس گزارش روز پنجشنبه واشنگتن پست، شی جين پينگ، رئيس جمھور چين به مشاوران 

  .است تا دريابند چگونه چين می تواند بدون نقض تحريم ھای غرب به روسيه کمک مالی کند

از .  کمک کند"ک خودستراتيژيمھم ترين شريک " در تالش است تا به بيجينگاز يک سو، به گفته منابع اين روزنامه، 

سوی ديگر، اين نگرانی وجود دارد که اياالت متحده و متحدانش بتوانند دسترسی چين را از فناوری حياتی قطع کنند و 

  .سيستم مالی آن را ھدف قرار دھند

بت چين را برای ارائه اشکال جديد حمايت اقتصادی تحت فشار قرار واشنگتن پست ادعا ميکند، مسکو حداقل در دو نو

اما ما . ما وضعيت مخمصه مسکو را درک می کنيم.  خواند"تنش"يک مقام، مذاکرات اخير روسيه و چين را . داده است

عمل خواھد چين ھميشه در راستای منافع مردم خود : وی به روزنامه گفت. نمی توانيم وضعيت خود را ناديده بگيريم

  .کرد

 در تالش است با روسيه ھمکاری کند، علنا بی طرفی خود را نشان دھد و ريسک بيجينگ گفت که ئیامريکايک مقام 

 .تحقق آنھا ھم زمان دشوار است. با اين حال، بسياری از اين اھداف با يکديگر در تضاد ھستند. مالی نکند

ھای اخير بين جمھوری خلق چين و صحبت خود در مورد  برای اثبات ادعایئیامريکاواشنگتن پست و مقامات 
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فدراسيون روسيه کوچکترين مدرک و سند ارائه نکردند و طبق معمول تنھا به داستان پردازی و افسانه سازی می 

  .پردازند

مک اند که روسيه از چين چه کمکی خواسته است و يا چين نسبت به ارائه چه ک حتی آنھا در اين گزارش اشاره نکرده

  . به روسيه عالقه مندی نشان داده استئیھا

 

  .اوکراين تھديد کرد که به کريمه حمله می کند

او در . الکسی آرستوويچ، مشاور رئيس دفتر رياست جمھوری اوکراين، حمالت به شبه جزيره کريمه را رد نکرده است

الت متحده به کريمه به عنوان يک ھدف مصاحبه ای به نقل از خبرگزاری يونيان، در پاسخ به اين سوال که آيا ايا

  :دھد که به کريمه حمله کند پاسخ داد کند و به دولت اوکراين اجازه می مشروع نگاه می

 که ئی ھاراکتدانند و به ھمين دليل است که  ھا ھم اين را خوب می ئیامريکاکريمه متعلق به ما يعنی به اوکراين است 

  .توانند خود را به کريمه برسانند ع میدر اختيار ما قرار دادند خيلی سري

 را در اختيار اوکراين مارچھای دوربرد ھاي راکت مدعی شده بود که تنھا در شرايطی امريکاپيش از اين اياالت متحده 

 مارچقرار می دھد ارتش اين کشور خاک روسيه را ھدف قرار ندھد اين در حالی است که از ھمه پرسی شانزدھم ماه 

  . کريمه بخشی از خاک روسيه محسوب می شود٢٠١۴در سال 

 

  شھرھای جمھوری خلق دونتسک ھمچنان زير آتش حمله اوکراين است

 و ھماھنگی جمھوری خلق دونتسک گزارش داد، نيروھای اوکراينی شھر ياسينواتايا را با کنترولمرکز مشترک 

  :اين مرجع در کانال تلگرامی خود نوشت. خمپاره گلوله باران کردند

  . ميلی متری شليک شد١٢٠ش گلوله کاليبر ش

  .يکی ديگر از اھداف اين حمالت خمپاره ای روستای گلمووسکی در شمال شھر گورلووکا بود

، نيروھای مسلح فبروری ١٧ھای جمھوری خلق دونتسک، در مجموع، از زمان آغاز تشديد تنش در  بر اساس داده

 غيرنظامی ١٣٩در مجموع . اند گين قلمرو جمھوری را گلوله باران کردهھای سن  بار با استفاده از سالح٣٧١۴اوکراين 

  . غيرنظامی ديگر زخمی شدند۶۵٨از جمله ھفت کودک کشته و 

 

 ِبينی روند تحوالت دشواری پيش/شرايط جھانی، پيچيده است: پوتين

ی ھنوز حل نشده باقی رئيس جمھور روسيه با بيان اينکه چالش ھای و خطرات قديمی در عرصه تحوالت جھانی قديم

 .مانده است، ھشدار داد که شرايط جھانی ھمچنان پيچيده و پيش بينی سير تحوالت دشوار است

ھا و خطرات قديمی ھنوز در عرصه تحوالت  ھای جديد، چالش ھمزمان با ظھور چالش: پوتين در ادامه اظھاراتش افزود

 .جھانی حل نشده باقی مانده است

 ديروز پنجشنبه طی امريکاشود که وزارت خزانه داری  ھور روسيه در حالی مطرح میاين ھشدارھای رئيس جم

ماريا " از نزديکان پوتين، و "سرگئی رولدوگين" فرد از جمله ١٧ھا عليه روسيه  ای اعالم کرد دور جديد تحريم بيانيه

 آمده امريکاارت خزانه داری در بيانيه وز. دھد  سخنگوی وزارت خارجه اين کشور را نيز ھدف قرار می"زاخارووا

 . شرکت، ھفت کشتی و سه ھواپيما روسی را ھدف قرار داده است١۶ھای جديد ھمچنين  است تحريم
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 شنبه در آستانه صدمين روز آغاز جنگ اوکراين  رئيس جمھور اوکراين روز پنج"ولوديمير زلنسکی"در ھمين ارتباط، 

وی . ھای الزم به ما در دفاع از سرزمين مان کمک کند خواھيم که از طريق تأمين سالح گفت از جامعه جھانی می

 .ھای بين المللی در برابر آن دانست متوقف کردن ماشين جنگی روسيه را مستلزم اتحاد تالش

 از ابتدای جنگ اوکراين سيل تسليحاتی نظامی را راھی امريکااروپا به ھمراھی گفتنی است کشورھای عضو اتحاديه 

اين کشور کردند و تمام اھتمام خود را در جھت شعله ور نگه داشتن آتش جنگ و کشاندن روسيه به يک جنگ 

  .اند فرسايشی به کار بسته

 

 . غالت اوکراينی را اعالم کردنبنزيا سفير روسيه در سازمان ملل شرط روسيه برای عبور کشتی ھای حامل

به گزارش ريانووستی، نماينده دائم روسيه در سازمان ملل، واسيلی نبنسيا، شرايط روسيه برای حمل غالت اوکراينی از 

 . سياه را اعالم کردبحيرۀطريق 

ا آماده ھستيم تا از عبور م. در مورد اوکراينی ھا، آنھا بايد ابتدا بنادر خود را تخليه کنند": نبنسيا به خبرنگاران گفت"

 ". آنھا مين ھای آنھا ھستند، نه ما–ھا را تضمين کنيم، اما ابتدا آنھا بايد مين ھا را پاکسازی کنند  اما اين کشتی

 مبنی بر اينکه روسيه، اوکراين، ترکيه و سازمان ملل متحد در حال تدارک نشستی درباره ئیھا نبنزيا در مورد گزارش

ھای  زنی ھا تا چه حد صحت دارد و به گمانه داند اين گزارش  سياه ھستند، گفت که نمیبحيرۀريق صادرات غالت از ط

 زمينی اروپا اشاره کرد که به نظر "راھروھای ھمبستگی"او ھمچنين به . اين موضوع. زيادی در مطبوعات اشاره کرد

 کرده، بلکه کشتی ھا را نيز در مدخل بنادر غرق نبنزيا افزود که کيف نه تنھا مين گذاری. او به طور موثر کار نمی کند

  .کرده است

بلکه اين . ًھمانطور که وزارت خارجه روسيه قبال اعالم کرده است، مسکو مانع از صادرات غالت اوکراين نمی شود

  . را مين گذاری کرده اندبحریمشکالت لجستيکی تقصير کی يف است که نيروھايش بنادر 

 سياه توسط روسيه و کسری بحيرۀشايعاتی مبنی بر محاصره صادرات غالت اوکراين در بنادر ": داين وزارتخانه افزو

 .ناشی از آن در بازار غالت، حدس و گمان محض است

وزارت امور خارجه روسيه تاکيد کرد که شايعاتی مبنی بر اينکه محاصره روسيه با عکس ممانعت از صادرات غالت  

 سياه توسط روسيه محاصره نشده اند بلکه اين بنادر توسط بحيرۀرده و اعالم کرد که بنادر اوکراينی شده است را رد ک

نيروھای اوکراينی بمبگذاری شده اند و کم بود غالت در بازارھای جھانی ربطی به اين که روسيه مانع خروج کشتی ھا 

 از کارمندان سابق بندر اودسا به يکی".از اين بنادر می شود ندارد چرا که روسيه دست به چنين کاری نمی زند

ريانووستی گفت که تحت فشار اتحاديه اروپا، اوکراين ذخاير گندم خود را از انبارھای بندر اودسا صادر نکرده بلکه از 

  " .طريق مسيرھای جايگزين صادر می کند، در حاليکه در خود اين کشور کمبود غالت به شدت احساس می شود

 

  جھانی را به خطر می اندازدئی تحريم ھا امنيت غذا:امريکاسفير روسيه در 

.  اظھار نظر کردجون عليه روسيه در دوم امريکا درباره آخرين بسته تحريمی امريکاآناتولی آنتونوف سفير روسيه در 

اثير  تئی در جھان را به خطر می اندازد که می تواند بر امنيت غذائیبر اين اساس تحريم ھا زنجيره تامين مواد غذا

 :آنتونوف در تلگرام نوشت. بگذارد

اين امر منجر به اختالالت جديدی . کند ايم که اين رويه محدودکننده مذموم تنھا وضعيت جھان را بدتر می ما متقاعد شده"

 ". را تحت تأثير قرار خواھد دادئی در جھان خواھد شد و امنيت غذائیھای تامين مواد غذا در زنجيره
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د ديگری بر ھيستری روس ھراسی واشنگتن و تالشی برای مقصر دانستن روسيه برای ئيشده تأتحريم ھای اعالم 

 اقتصادی می تواند بر خود اياالت متحده نيز تأثير "آشفتگی"سفير اظھار داشت که . مشکالت اقتصادی جھانی است

  .بگذارد

 

 عواقب منفی تحريم نفتی روسيه متوجه خود اتحاديه اروپا خواھد شد

در نوواک، معاون نخست وزير روسيه در مسائل مربوط به انرژی روز پنجشنبه در يک مصاحبه تلويزيونی الکسان

 نخستين کسانی ھستند که از تحريم واردات نفت فدراسيون روسيه آسيب خواھند ئیاعالم کرد که مصرف کنندگان اروپا

ھای نفتی بوجود   کمبود شديد فرآوردهئیی اروپابه گفته وی، در نتيجه اين تصميم بروکسل، ممکن است در کشورھا. ديد

 .آيد

دانم که  من بعيد نمی. ما شاھد افزايش قيمت نه تنھا برای نفت، بلکه برای ھمه محصوالت نفتی ھستيم": نوواک گفت

واقب  ماه ديگر بازار بايد دوباره پيکربندی شود و ع٨-٦. ھای نفتی در اتحاديه اروپا بوجود آيد کمبود شديد فرآورده

 ".منفی تحريم نفتی روسيه در آن زمان مشخص خواھد شد

اين بسته به ويژه شامل تحريم . ھا عليه روسيه به توافق رسيدند کشورھای اتحاديه اروپا اين ھفته بر سر بسته ششم تحريم

 .شود  تحويل نفت از طريق دريا اعمال می اين محدوديت فعال فقط در خصوص. جزئی واردات نفت از روسيه است

  تصميم خواھد گرفتئیامريکاھای  راکتًارتش اوکراين مستقال درباره برد حمالت : امريکاسفير : امريکادبه 

بريجت برينک، سفير جديد اياالت متحده در اوکراين اعالم کرد که فرماندھی نيروھای مسلح اوکراين به طور مستقل 

که اياالت (HIMARS) ی پرتاب چندگانهراکتھای   سيستم برد حمالت در نظر گرفته شده با استفاده از در خصوص

 .ف منتقل کند، تصميم خواھند گرفتئيمتحده قصد دارد آنھا را به ک

ی امضا کرده که شامل دالر ميليون ٧٠٠وی يادآور شد که دولت اياالت متحده قانونی را برای ارائه بسته کمک نظامی 

 قبل از ھر چيز اين تسليحات بايد به ارتش اوکراين کمک کند ":  گفتامريکاسفير . ی نيز شده استراکتاين نوع سيستم 

 برد حمالت صورت گرفته به مواضع روسيه مسألهتا در ضربه زدن به اھداف دشمن به دقت بيشتری دست يابند و 

 ".توسط فرماندھان نظامی اوکراين و به طور مستقل تصميم گيری خواھد شد

  

  داردکنترولز خاک اوکراين  درصد ا٢٠روسيه بر : زلنسکی

 خود خطاب به نمايندگان ئیوالديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين شب گذشته، پنجشنبه در سخنرانی ويدئو

به گفته .  خود داردکنترول درصد از خاک اين کشور را تحت ٢٠پارلمان لوکزامبورگ، اعتراف کرد که روسيه اکنون 

 .ز يک ھزار کيلومتر رسيده استھا به بيش ا وی، طول خط مقدم درگيری

  

 ورود نيروھای خارجی به اوکراين متوقف شد: روسيه

وزارت دفاع روسيه اعالم کرد که موفق شده است، با وارد آوردن خسارت سنگين به نيروھای اوکراينی و خارجی ھا 

 . را به اوکراين، متوقف کند"مزدوران خارجی") ورود(ھای گذشته، ھجوم در ھفته

 را که برای ئی، وزارت دفاع روسيه اعالم کرد توانسته است شمار نيروھا"لو فيگارو" روزنامه فرانسوی  به گزارش

 .جنگيدن در کنار سربازان اوکراينی وارد اين کشور می شوند، به نصف برساند
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روس سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه عنوان کرد که تعداد نيروھای خارجی به سبب خسارت سنگينی که ارتش 

تعداد قابل توجھی از اين افراد ترجيح می " نفر رسيده است و ۵٠٠ نفر به سه ھزار و ۶٠٠وارد کرده از شش ھزار و 

 ."تر اين کشور را ترک کنند دھند ھر چه سريع

 که قرار بود ئیھا صدھا مزدور خارجی در اوکراين بالفاصله پس از رسيدن به مکان:  افزود"ايگور کوناشنکوف"

 .ھای دوربرد و دقيق از بين رفتند ای تکميلی ببينند، با سالحھ آموزش

 .ن آموزش و عدم تجربه در مناطق جنگی حذف شدندئيبيشتر آنھا به دليل سطح پا: وی گفت

خطوط ريلی منطقه لويو در غرب اوکراين که از طريق آن سالح کشورھای غربی وارد : اين گزارش حاکی است

 . استشد، بمباران شده اوکراين می

  

 ھای مربوط به اوکراين  از بايدن برای ارائه گزارشی درباره ھزينهامريکادرخواست کنگره 

 دولت جو ئی درباره تواناامريکاھا در کنگره  صبح امروز، جمعه، نوشت که نگرانی (Politico) "پوليتيکو"نشريه 

ک مالی و ھزاران مورد تسليحات نظامی بايدن، رئيس جمھوری اياالت متحده برای مديريت صحيح ھزينه بی سابقه کم

 .شود، افزايش يافته است  که به اوکراين سرازير میئیامريکا

خواه در حال حاضر به دولت رياست  به نوشته اين نشريه، اعضای کنگره از ھر دو حزب دموکرات و جمھوری

 نخواھد شد و عامل کليدی در اين جمھوری ھشدار دادند که بسته کمکی آينده به اوکراين از حمايت معمول برخوردار

ھای تخصصی  ف خواھد بود که تعدادی از کميتهئيزمينه، گزارش کاملی از نحوه مصرف وجوه ختصاص يافته به ک

 .کنگره خواستار دريافت آن از کاخ سفيد ھستند

دجه تخصيص داده سناتور اليزابت وارن، يکی از اعضای کميته نيروھای مسلح کنگره يادآور شده که حساب کامل بو

 کمک انسان دالر ميلياردھا امريکادولت ":  وی افزود". آينده بسيار مھم است ھای بودجه برای درخواست"  شده،

 دقيق و کنترول از کنگره انتظار امريکاکند و مردم  دوستانه، اقتصادی و نظامی برای کمک به مردم اوکراين ارسال می

 ".نه را دارنديت کامل وزارت دفاع در اين زميمسؤول

 متعھد به شفاف ساختن امريکاسرھنگ آنتوان سملروت، سخنگوی جديد پنتاگون نيز گفته است که وزارت دفاع 

به گفته وی، خطر نشت اطالعات در اين . ھای دفاعی و امنيتی ارائه شده به اوکراين برای مردم و کنگره است کمک

در اين صورت، با خروج . نه انتقالی تسليحات ارزيابی خواھد شدباره، يکی از عواملی است که ھنگام ارزيابی ھرگو

 .رسد کامل نيروھای روسيه از اوکراين، خطر به ميزان قابل توجھی به حداقل می

  

 غرب با پمپاژ سالح به اوکراين، مرتکب جنايت جنگی شده است: نماينده روسيه در سازمان ملل

ن ملل روز پنجشنبه در نشست شورای امنيت سازمان ملل متحد اعالم کرد واسيلی نبنزيا، نماينده دائم روسيه در سازما

 .شوند که کشورھای غربی با ارسال بيش از اندازه تسليحات نظامی به اوکراين، مرتکب يک جنايت جنگی می

ور برای ًغرب با پر کردن تسليحات نظامی در اوکراين که ظاھرا برای تقويت توان بالقوه دفاعی اين کش": نبنزيا گفت

ھا  نيروھای مسلح اوکراينی با کمک آن. شود مقابله با روسيه صورت گرفته، در واقع مرتکب جنايت جنگی ديگری می

دھند و  دھند، در حالی که آنھا ھشت سال است که اين کار را انجام می به گلوله باران مناطق مسکونی دونباس ادامه می

 ".کشند زنان، سالمندان و کودکان را می
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يميتری پسکوف، سخنگوی کرملين نيز روز گذشته به اين موضوع اشاره کرد که ارسال تسليحات مدرن به اوکراين د

توسط کشورھای غربی تنھا باعث آسيب بيشتر به اين کشور خواھد شد، ولی بر عمليات ويژه روسيه برای حفاظت از 

 .دونباس تأثيری نخواھد داشت

  

 اک روسيه، روسيه مراکز تصميم گيری در اوکراين را نابود خواھد کرددر صورت ھدف قرار گرفتن خ: مدودف

د کرد که اگر کيف از تسليحات دريافتی از واشنگتن را برای ئيديميتری مدودف، معاون رئيس شورای امنيت روسيه تأ

در اوکراين گيری  ھدف قرار دادن خاک روسيه مورد استفاده قرار دھد، مسکو حمالت ويرانگری را به مراکز تصميم

 .خواھد کرد

اگر از اين نوع سالح ھا عليه خاک روسيه استفاده شود، : مدودف در مصاحبه با شبکه تلويزيونی الجزيره قطر گفت

 .نيروھای روسی چاره ای جز حمله به مراکز تصميم گيری در اوکراين نخواھند داشت

 . و ھر نھاد حساس ديگریوزارت دفاع، ستاد کل… ھمه می دانند اين مراکز چيست: وی افزود

ً در اين مورد، متأسفانه، حتی در کيف نيستند، بنابراين مطمئنا اين ئیشما بايد درک کنيد که مراکز تصميم گيری نھا"

 ".تھديدی است که بايد مورد توجه قرار گيرد

يست چيست چرا که  فقط در کيف ن "مراکز تصميم گيری نھائی"مدودف روشن نکرد که منظور او از تاکيد بر اينکه 

بنا براين در صورتی که .  يا در ديگر کشورھای اطراف اوکراين نيز باشدپولند می تواند در ئیمراکز تصميم گيری نھا

 در اختيار اوکراين قرار بدھند که به وسيله آنھا در شرايطی قرار بگيرند که خاک روسيه را ئیھا سالح ھا ئیامريکا

 و امريکاگ می تواند به کشورھای ھمسايه عضو ناتو نيز سرايت کند و به اين ترتيب مورد حمله قرار بدھند اين جن

 .ًپيمان امپرياليستی ناتو عمال جنگ را به مرحله جنگ جھانی سوم ميرسانند

 تاس: منبع

  

 .نازی ھا با تھديد به اعدام ساکنان کراسنوگروفکا مانع خروج آنھا از خانه ھايشان می شوند: وزارت دفاع روسيه

ھای نازی ساکنان يکی  ميخائيل مزينتسف، رئيس مرکز نظارت دفاعی روسيه خاطرنشان کرد که ستيزه جويان گردان

دارند و آنھا را به مرگ  ھای خود باز می ھای شھر کراسنوگروفکا در جمھوری دونتسک را از خروج از خانه از خيابان

 .کنند تھديد می

ھای آپارتمانی در امتداد  ن و باالی ساختمانئيری خلق دونتسک، در طبقات پادر کراسنوگروفکا، جمھو": مزينتسف گفت

ھا مشغول سوء استفاده از مناطق مسکونی برای مستقر کردن سالح ھای تھاجمی و انبار  خيابان سووتسکايا، نئونازی

سانی بکنند مانع خروج کردن مھمات ھستند و برای آنکه از ساکنان اين مناطق مسکونی روس نشين سوء استفاده سپر ان

  گلوله بسته خواھند شد آنھا از خانه ھايشان می شود و آنھا را تھديد کردند که در صورت خروج به

 وزارت دفاع روسيه: منبع

 

 . در شھر سورودونتسک بازداشت کردند"آزوت"نيروھای اوکراينی غيرنظاميان را در کارخانه .. لوگانسک

 آندری ماروچکو، فاش کرد که نيروھای کيف و گردان ھای نازی وفادار به سخنگوی نيروھای جمھوری لوگانسک،

 در سورودونتسک زندانی کردند آنھا قصد دارند تا از "آزوت"آنھا غيرنظاميان را فريب داده و آنھا را در کارخانه 
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در شھر ماريوپول به آن غيرنظاميان به عنوان سپر انسانی خود در اين کارخانه سوء استفاده کنند ھمان روشی که آنھا 

 .متوسل شدند

نظاميان فاشيست به بھانه ھای مختلف با فريب مردم آنھا را به کارخانه آزاد که در  بر اساس اطالعات به دست آمده شبه

ھای بسيار محکم ضد بمب ھسته  دوران اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی ساخته شده و بر ھمين اساس دارای پناھگاه

 .اند خبرگزاری روسيه امروز تاکيد کرد که برای حفظ جان مردم بايد بسيار محتاطانه عمل کرد کشاندهای می باشد 

خبرنگار روسيه امروز تاکيد کرد که تفاوت اين کارخانه با کارخانه شھر ماريوپل در اين است که در اين کارخانه به 

بايد با احتياط بسيار باال عمل کرده تا به مردم آسيب وارد  می پردازند در نتيجه ئیکيمياجای توليد فلزات به توليد مواد 

 .نشود

ھا  اطالعاتی وجود دارد که نيروھای اوکراينی با تھديد، از خروج ساکنان از پناھگاه": ماروچکو در پايان گفت

 ."دھند ھای کارخانه ادامه می جلوگيری کرده و به مين گذاری در خروجی

 RT :منبع

  

 يز مناقشه اوکراين کم رنگ شده استحل مسالمت آم: مدودف

 .حل مسالمت آميز جنگ اوکراين کمرنگ شده است راه:  ملی روسيه بامداد جمعه گفت س شورای امنيتئينايب ر

 انداز دوربرد راکت برای تحويل امريکاتصميم : مدودف در گفت وگوی اختصاصی با شبکه الجزيره قطر تصريح کرد

 .ديد می کندبه اوکراين امنيت روسيه را تھ

 تصميم گير در اوکراين را ھدف قرار   جديد بزند، مراکزراکتاگر اوکراين بخواھد خاک روسيه را با : وی افزود

 .خواھيم داد

 . و اتحاديه اروپا مذاکرات با روسيه را متوقف کردامريکااوکراين تحت تاثير : مدودف اظھار کرد

شينی اوکراين از مذاکرات، موجب پيچيدگی شرايط و تشديد روند عقب ن: نايب رئيس شورای امنيت ملی روسيه گفت

 .عمليات نظامی ويژه خواھد شد

 از دست رفتن استقالل ملی آن کشور  مخالفت اوکراين با توافق موجب از دست دادن اراضی بيشتر و: وی ادامه داد

 .شود می

: ر کرده است، افزودئيمی روسيه در اوکراين تغمدودف با اشاره به اينکه مھندسی امنيت در جھان پس از عمليات نظا

 . ھا شکل گرفته استئیامريکايک نظام متوازن و جديد و برخالف خواسته و اراده 

   

 بايد برای جنگ طوالنی در اوکراين آماده باشيم: ناتو

بايد :  سفيد گفت در کاخامريکادبيرکل پيمان نظامی امپرياليستی ناتو در نشستی خبری پس از ديدار با رئيس جمھور 

 .برای جنگ طوالنی در اوکراين آماده باشيم

: کاخ سفيد گفت  درامريکا رئيس جمھور "جو بايدن" دبيرکل ناتو در نشست خبری پس از ديدار با "ينس استولتنبرگ"

 .ًطبيعتا جنگ ھا را نمی توان پيش بينی کرد بنابراين ما بايد برای جنگ طوالنی مدت آماده باشيم

جنگ در نھايت در ميز مذاکرات خاتمه خواھد يافت و بايد به اوکراينی ھا کمک کنيم تا وضعيت آنھا در : دوی افزو

 .مذاکرات بھتر باشد
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اياالت متحده در تالش ھای ما برای حمايت از اوکراين عامل اصلی بشمار می رود و بايد برای : دبيرکل ناتو ادامه داد

 .ک جنگ فرسايشی تبديل شده است آماده باشيمجنگ طوالنی مدت در اوکراين که به ي

استولتنبرگ در عين حال به دروغ مدعی شد چيزی که موجب اختالل در صادرات غالت از اوکراين شده است تحريم 

 .ھا عليه روسيه نيست بلکه جنگ روسيه عليه اين کشور عامل آن است

 . به درگيری بين ناتو و روسيه نيستدبيرکل ناتو ھمچنين افزود که خواھان تشديد نزاع و تبديل آن

عمليات ويژه نظامی خود در )  اسفند سال گذشته۵( سال جاری ميالدی فبروری ٢۴الزم به ذکر است که روسيه در 

اين اقدام روسيه در حالی صورت گرفته است .  کردن اين کشور آغاز کردئیاوکراين را با ھدف غيرنظامی و نازی زدا

ھای خصمانه غرب و ائتالف نظامی ناتو   کشور چاره ديگری در برابر مسکو در مقابله با سياستکه به گفته مقامات اين

 .نمانده بود

مقامات روسيه بارھا اعالم کرده اند که اگر اوکراين تمايل خود را برای بازگشت به ميز مذاکره اعالم کند، مسکو نيز به 

 . اوکراين است که مذاکرات را به بن بست کشانده است پاسخی مثبت خواھد داد و اين فقدان ارادهمسألهاين 

  

  به عمليات عليه روسيهامريکااعتراف فرماندھی سايبری 

 . به دخالت نيروھای سايبری کشورش عليه روسيه اعتراف کرده استامريکابرای اولين بار يک مقام رسمی ارتش 

 فاش کرد که پس از تھاجم روسيه عملياتی را امريکابه گزارش از تارنمای خبری شبکه سی ان ان، فرماندھی سايبری 

 .برای حمايت از اوکراين انجام داده است

ژنرال پل ناکاسونه در مصاحبه با شبکه تلويزيونی اسکای نيوز، فاش کرد که نيروھای تحت امر وی چندين عمليات 

 .سايبری را به عنوان بخشی از تالش برای کمک اوکراين انجام داده اند

فرماندھی . "ايم؛ عمليات تھاجمی، دفاعی، و اطالعاتی ھا را در طيف کامل انجام داده ای از عمليات ما مجموعه" :او گفت

 . از ارائه جزئيات در مورد اين اقدامات خودداری کردامريکارسمی سايبری 

 .ديق کنندسی ان ان نوشت که به ندرت پيش می آيد که مقامات نظامی عمليات ھک دولتی را به طور علنی تص

 .ً مستقيما با ارتش روسيه درگير نخواھد شدامريکا، جو بايدن، بارھا گفته است که ارتش امريکارئيس جمھور 

 است يا خير، اعالم کرد که چنين اتفاقی امريکاکاخ سفيد در پاسخ به اين سوال که اقدام اخير ھک اطالعاتی نقض تعھد 

 .رخ نداده است

 ".بينيم ما موضوع را اين طور نمی":  سفيد صرفا توضيح دادکارين ژان پير، سخنگوی کاخ

 در صورت لزوم با حمالت سايبری خود اقدامات روسيه امريکاالبته قبل تر کاخ سفيد در چند نوبت ھشدار داده بود که 

 .را تالفی خواھد کرد

يکی از . صورت نگرفته استبه نظر می رسد که ھنوز ھيچ حمله سايبری از سوی روسيه عليه اوکراين يا متحدانش 

 . شودامريکاان گفته است که روسيه نمی خواھد وارد درگيری اطالعاتی با  ان مقامات دفاعی به سی

 

 


