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  نسترن نصرتی: فرستنده
 ٢٠٢٢ جون ٠۶

 ١٠٢  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تاساعت (

  

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

 !کنيم ندگان عذرخواھی می آنھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

  صداھای بيشتری در اياالت متحده از اوکراين می خواھند که عقب نشينی کند

وضعيت در اوکراين بايد به طور مسالمت آميز بر : می نويسد American Thinker فرانک ھاوارد، ستون نويس

  . که اين کار را انجام دھداساس شرايط روسيه پايان يابد و واشنگتن بايد از والديمير زلنسکی بخواھد

اياالت متحده بايد فشار شديدی بر رئيس جمھور زلنسکی وارد کند تا با توافق موافقت کند و اجازه دھد مناطق روسی "

  ". روسيه باقی بمانندکنترولزبان جنوب و شرق اوکراين جدا شده و تحت 

  در پست می گويد

ين در نتيجه مذاکرات آتی در درگيری ژئوپليتيکی بين غرب و مسکو، به گفته نويسنده مقاله، در بھترين حالت، اوکرا

روزنامه نگار معتقد است، به . چنين اقدامی از منافع ملی روسيه محافظت می کند. وضعيت بی طرفی خواھد گرفت
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توقف ھمين دليل، ضروری است که تحويل تسليحات به کيف، که می تواند امنيت سرزمين ھای روسيه را تھديد کند، م

  .شود

 

  ر دونباس کشته شدديک ژنرال روس 

 –روسيه رسما اعالم کرد که سرلشکر ارتش رومن کوتوزوف در عمليات رزمی روز شنبه در جاده آرتموفسک 

  .ليسيچانسک کشته شد

  .به گفته کارشناسان روسی، کوتوزوف چھارمين ژنرال روسی است که از زمان آغاز جنگ در اوکراين کشته شده است

 

  ضد حمله اوکراينی به سورودونتسک: دنلن

اطالعات بريتانيا نشان می دھد که نيروھای اوکراينی در شھر سورودونتسک که به شدت مورد مناقشه قرار گرفته 

وزارت دفاع لندن اعالم کرد که نيروھای مستقر روسيه نيز از ذخاير جمھوری خلق . است، حمله متقابل کرده اند

روھا در مقايسه با واحدھای معمولی تجھيزات و آموزش ضعيفی دارند و تجھيزات سنگينی اين ني. لوگانسک ھستند

  .ندارند

ويژه در شرق اوکراين در  جمھور اوکراين و ستاد کل اوکراين پيش از اين از درگيری شديد به والديمير زلنسکی، رئيس

  .ادامه داردزلنسکی گفت که درگيری ھای خيابانی خونين . روز شنبه خبر داده بودند

خبرنگاران مستقل جنگ روسيه روز يکشنبه اين احتمال را رد نکردند که نيروھای اوکراينی در سورودونتسک بتوانند 

با اين حال، غيرممکن تلقی می . ضد حمله ھای محلی را آغاز کنند و در انجام اين کار به موفقيت محدودی دست يابند

شود که واحدھای اوکراينی که ھنوز در  استدالل می. سورودونتسک منجر شودشود که اين امر بتواند به بازپس گيری 

  .شود شھر فعال ھستند، از يک پل که در ديد توپخانه روسيه است، تدارکات تامين می

 

  پوتين نسبت به تحويل راکت ھای دوربرد به اوکراين ھشدار داد

 با خاطر جمعی درباره تصميم دولت ١لويزيونی روسيا ای با شبکه ت جمھور روسيه در مصاحبه والديمير پوتين، رئيس

رئيس کرملين خاطرنشان کرد که کيف در . اندازھای چندگانه جديد به اوکراين اظھار نظر کرد راکت برای ارائه امريکا

  .حال حاضر دارای تسليحات مشابه ساخت شوروی و روسيه است

  ".اينجا ھيچ چيز جديدی وجود ندارد"

.  کيلومتر است٧٠ تا ۴۵ ھايی با برد راکت که تا آنجايی که او می دانست، اين موضوع در مورد پوتين توضيح داد

اندازھای چندگانه گراد، ئوراگان و اسمرش که بخشی از تسليحات نيروھای مسلح اوکراين ھستند نيز ھمين برد را  راکت

  .خواھند داشت

  .برد به اوکراين ھشدار داد ھای دورراکتھمزمان، رئيس دولت روسيه نسبت به تحويل 

اگر آنھا تحويل داده شوند، ما از اين تحريک آشکارنتيجه گيری ھای مناسب را خواھيم کرد و از وسايل تخريب خود که 

  .به اندازه کافی در اختيار داريم برای حمله به اھدافی که ھنوز به آنھا حمله نکرده ايم استفاده خواھيم کرد

 را در اختيار اوکراين قرار مارچ انداز چندگانه ھای راکتده تصميم گرفته بود که پرتابگرھای پيش از اين، اياالت متح

والديمير زلنسکی، . واشنگتن شرط گذاشت که کيف نبايد ھيچ حمله ای به خاک روسيه با اين سالح ھا انجام دھد. دھد

  .ًرئيس جمھور اوکراين علنا با اين شرط موافقت کرد
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  تانک ھای کشورھای اروپای شرقی منھدم شدند:  حمالت راکتی به کيف را تأييد کردوزارت دفاع روسيه

سرلشکر ايگور کوناشنکوف . وزارت دفاع روسيه حمالت راکتی به کيف پايتخت اوکراين در صبح امروز را تاييد کرد

تی در حومه کيف  ھای ھوايی با دقت باال به يک مرکز تعميراراکتسخنگوی آژانس در نشست خبری خود گفت که 

ديگر . و ساير خودروھای زرھی ارسال شده از کشورھای اروپای شرقی اصابت کردند T-72 حاوی تانک ھای

کارخانه ھای تعمير تجھيزات نظامی آسيب ديده اوکراينی در شھرھای کراماتورسک، دروژکووکا و چاسوف يار مورد 

دو مرکز فرماندھی، سه انبار توپخانه و مھمات راکتی و شش ارتش روسيه با حمالت دقيق بيشتر، . حمله قرار گرفتند

ساخت  AN/TPQ-50 يک رادار شناسايی توپخانه ای. انباشته فناوری و پرسنل نيروھای مسلح اوکراين را منھدم کرد

  .اياالت متحده در نزديکی سورسک از کار افتاد

 مجموعه تجھيزات و پرسنل ٦٥ه زاغه مھمات و به گفته کوناشنکوف، نيروی ھوايی روسيه سه پايگاه فرماندھی، س

يک ھواپيمای جنگنده . گرای فاشيست اوکراينی کشته شدند  ملی٣٥٠در نتيجه، بيش از . ارتش اوکراين را منھدم کرد

  . اوکراينی در نزديکی اسالويانسک در جريان يک درگيری سرنگون شد٢٩ميگ 

را  An-25 افند ضد ھوايی روسيه يک ھواپيمای ترابری نظامیسخنگوی ارتش ھمچنين گفت که در نزديکی اودسا، پد

، در آسمان Bayraktar TB2  ساعت گذشته، ده پھپاد، يکی از آنھا٢٤در . با تسليحات در ھواپيما سرنگون کرد

پدافند ضدھوايی . جمھوری ھای خلق لوگانسک و دونتسک و بر فراز منطقه خارکف اوکراين سرنگون شده است

 واکنشی اوراگان را در راکت زيردريايی توچکا اوکراينی را در منطقه نيکواليف اوکراين و سه اکترھمچنين دو 

  .منطقه خارکف اوکراين رھگيری کرد

 ١١١٤ ھليکوپتر، ١٢٩ ھواپيما، ١٨٩، اوکراين فبروری ٢٤به گفته وزارت دفاع روسيه، از آغاز عمليات ويژه در 

  . انداز متعدد را از دست داده استراکت ٤٧٠ تانک و خودروی زرھی و ٣٤١٦ی ضد ھوايی، راکت مجتمع ٣٣٠پھپاد، 

 

 .نابودی سالح ھای ارسالی امريکائی يکی از سرگرمی ھای ارتش ما است: پوتين

والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه در يک سخنرانی تلويزيونی تأييد کرد که نيروی ھوايی روسيه به راحتی سالح 

 .آنھا تاکنون ده ھا مورد از اين سالح ھای ارسالی را منھدم کرده اند. در اوکراين از بين ميبرنديی امريکاھای جديد 

جو بايدن، رئيس جمھور اياالت متحده، پيشتر بسته کمک نظامی جديدی به اوکراين را اعالم کرد که شامل پرتابگرھای 

ه اند چرا که معتقدند ميتواند موازنه درگيری را  است، که کيف و ناتو بسيار به آن تکيه کردمارچ دوربرد ھای راکت

 .تغيير دھد

 رسيده است، در حالی که اتحاديه دالر ميليارد ۵٣ به اوکراين تاکنون به امريکاارزش تسليحات و کمک ھای نظامی 

 .ه می دھنداروپا و ناتو ھمچنان به تامين تسليحات و تجھيزات نيروھای کيف و کمک ھای لجستيکی و مادی به آنھا ادام

 RT :منبع

  

 "در چند روز آينده عمليات ويژه واقعی را خواھيد ديد: "قديروف، رئيس چچن

رمضان قديروف، رئيس جمھوری چچن روسيه در پيامی ويديويی که در تلگرام منتشر شده، ادعای طرف اوکراينی 

 که نيروھای روسی يک منطقه قديروف گفت. مبنی بر عقب نشينی ارتش روسيه از منطقه سورودونتسک را رد کرد

 روسيه کنترولدر روزھای آينده اين شھر به طور کامل تحت . صنعتی در شھر و يک شھرک نزديک را تصرف کردند

  .خواھد بود
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ًرئيس جمھور چچن شخصا . تازه شروع شده است. قديروف ھمچنين وعده سورپرايز را برای ارتش اوکراين داد

 :اوکراين را خطاب قرار داد و به او گفتوالديمير زلنسکی رئيس جمھور 

عزيزان من، اعالم کنيد ما ! تيراندازی نکنيد"دستان خود را باال بياوريد و بگوييد ! من برای آخرين بار ھشدار می دھم"

 ".وگرنه کارتان تمام شده است.  بيائيد بيرون"!تسليم شديم

کارايی عمليات ويژه روزانه . جديدی استفاده خواھند کردبه گفته قديروف، نيروھای روسيه به زودی از تاکتيک ھای 

 .افزايش می يابد

  

  !محاکمه سه مزدور بريتانيائی و مراکشی در دونتسک

 و يک مراکشی را آغاز کردند که ممکن است مزدور خارجی، دو انگليس  مقامات جمھوری خلق دونتسک محاکمه سه

 .آنان نمی شود به اعدام محکوم شوندبه دليل اينکه قوانين اسيران جنگی شامل حال 

اداره تحقيقات دفتر دادستانی جمھوری خلق ": ای که امروز منتشر شد، اعالم کرد دفتر دادستانی عمومی در بيانيه

دونتسک تحقيقات يک پرونده جنايی عليه مزدوران خارجی، شھروندان بريتانيايی شان بونر و اندرو ھيل و شھروند 

آنھا متھم به ارتکاب جنايات جنگی و تروريسم در قلمرو جمھوری خلق . ھيم را تکميل کرده استمراکشی، سعدون ابرا

 .دونتسک شده اند

تحقيقات نشان داد که آنھا به خاطر دريافت دستمزد در تھاجم مسلحانه عليه جمھوری خلق دونتسک که توسط اوکراين 

 .ند دست داشت سازماندھی شده بود شرکت کرده و در کشتار غير

 ريانووستی: منبع

  

 اوکراين از کشته شدن يک مزدور المانی خبر می دھد

روز شنبه در کيف از کشته شدن يک ) ستيزه جويان فاشيست خارجی  ("لژيون بين المللی برای دفاع از اوکراين"

 نيز در ميان ھالندا و سه داوطلب از فرانسه، استرالي.  پيوسته بود، خبر داد"مھاجمان روسی"با !! ی که به مبارزهالمان

  . بودند"برادران اسلحه بدست کشته شده"

وزارت امور خارجه در برلين گفت سفارت در . اسامی چھار مرد نيز ذکر شد، اما زمان و محل مرگ آنھا مشخص نشد

 در تماس با مقامات اوکراينی که اخبار مربوطه را منتشر کرده اند"کيف در تالش برای يافتن اطالعات بيشتر است و 

 ".است

. جمھور اوکراين، از داوطلبان سراسر جھان خواسته بود تا به نبرد عليه ارتش روسيه بپيوندند والديمير زلنسکی، رئيس

ارتش روسيه بارھا از کشته شدن . برای اين منظور، لژيون تأسيس شد که اکنون به طور فعال در حال جذب نيرو است

 .کو تعداد خارجی ھای کشته شده ھزاران نفر استمزدوران خبر می دھد و به گفته مس

  

 يک ژنرال امريکايی خواستار از سرگيری مذاکرات بين مسکو و کيف شد

يی در اروپا، خواستار ازسرگيری سريع مذاکرات روسيه و امريکااستفان توئيتی، معاون سابق فرمانده نيروھای 

 .اوکراين شده است

اگر چيزی . تر خواھد شد امه يابد، موقعيت اوکراين در مذاکرات آينده ضعيفھرچه درگيری بيشتر اد": توييتی گفت

 ".ريزی کرده بود، از دست بدھد برای ارائه نداشته باشد، ممکن است بيش از آنچه که برنامه
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 دارد که طرف اوکراينی آن را در اختيار "نيروی جنگی بزرگی"وی خاطرنشان کرد که ارتش روسيه در اوکراين 

 .ندارد

کرملين پيشتر اعالم کرد که مسکو به وضوح خواسته ھای خود را برای حل مناقشه اوکراين بيان کرده است و کی يف 

 .به خوبی آن را می داند، اما در مذاکرات خرابکاری می کند

 RT :منبع

  

 ستاد کل اوکراين از حمالت راکتی متعدد به کيف خبر داد

.  متھم کرد که بار ديگر به سمت کيف پايتخت و حومه شھر شليک کرده استصبح يکشنبه، ستاد کل اوکراين روسيه را

ی راکتويتالی کليچکو، شھردار کيف نيز از حمالت . مراکز زيرساختی نظامی و غيرنظامی مورد اصابت قرار گرفت

تاکنون . فتندمناطق دارنيزکی و دنپروفسکی در کالنشھر ميليونی تحت تأثير قرار گر. به کيف در تلگرام گزارش کرد

  .در ابتدا گزارشی از تلفات احتمالی وجود نداشت. يک مصدوم گزارش شده است

. به گفته مقامات اوکراينی، حومه برواری نيز که چندين بار گلوله باران شده است مورد اصابت راکت قرار گرفته است

  .ار ھوايی اعالم شداز صبح امروز در سراسر کشور ھشد. ميزان دقيق خسارت در ابتدا مشخص نبود

صداھای انفجار نيز . مردم تصاوير و فيلم ھايی از آتش سوزی و ابرھای دود در شبکه ھای اجتماعی منتشر کردند

  .شنيده می شد

 .وزارت دفاع روسيه ھنوز در مورد اين گزارش ھا اظھار نظری نکرده است

  

  اولين ارزيابی از عواقب گلوله باران دونتسک–ند ده مجروح با شدت جراحات باال، مدارس و مھدکودک ھا ويران شد

  .مقامات دونتسک اولين ارزيابی از عواقب گلوله باران مرکز شھر دونتسک را در شامگاه منتشر کردند

تان ھا تحت مداوا مارچوزارت بھداشت جمھوری خلق از ده مجروح وخيم صحبت می کند که در حال حاضر در بي

وزارت آموزش و پرورش از تخريب . وز نتوانسته اطالعاتی در مورد کشته شدگان ارائه دھداين وزارتخانه ھن. ھستند

  .سه مدرسه و دو مھدکودک خبر می دھد که با توجه به تاريکی ھنوز نمی توان ميزان آن را ارزيابی کرد

 کنترولچندين آتش سوزی رخ داده است که برخی از آنھا ھنوز . ساختمان ھای مسکونی نيز تحت تأثير قرار می گيرند

  .نشده اند و شيشه ھای صدھا آپارتمان شکسته شده است

وسعت کامل تخريب تا سحرگاه صبح .  شمارش شدجون ٤ راکت در مرکز دونتسک در شامگاه ٥٠درمجموع، بيش از 

  .يکشنبه مشخص نخواھد شد

 

  و خواھد شداروپا با تحريم روسيه با فقر روبر

  .ھای ضد روسيه با فقر روبرو خواھند شد ھا به دليل تحريم الوروف در اظھاراتی اعالم کرد که بسياری از اروپايی

ھای يکجانبه کشورھای  يی با انتقاد از تحريمصحبت، وزير امور خارجه روسيه در "سرگئی الوروف"به گزارش تاس، 

ھای ضدروسی با تورم و کاھش کيفيت زندگی روبرو  ا به دليل تحريممردم اروپ: غربی و اروپايی عليه روسيه گفت

  .ھا با فقر مواجه خواھند شد ھستند و بسياری به دليل اين تحريم
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شود، تورم در حال افزايش است، نرخ رشد کاھش  کيفيت زندگی در اروپا بدتر می": وزيرخارجه روسيه اظھار داشت

مردم از مشکالت در حال ظھور، از جمله افزايش قيمت رنج . ود دارديابد و حتی مفھومی از فقير جديد وج می

  ".برند می

  ".شود  و يورو برای تسليح اوکراين ھزينه میدالرھا ميليارد  در ھمين حال، ده": الوروف خاطرنشان کرد

ين مھم است در  مدعی است که برای برلالمان":  گفتالمانسرگئی الوروف با انتقاد از مقامات اروپايی از جمله در 

 برای نظامی شدن کشور دالر ميليارد ١٠٠ھا بجای اقدامات الزم اقتصادی،  دوره سخت اقتصادی و رشد قيمت

 مبنی بر لزوم تبديل شدن به قدرت المانکند که اظھارات  اين رويکرد به بسياری در اروپا يادآوری می. اختصاص يابد

  ". و باور پذير نباشدپيشرو اروپايی ممکن است ديگر چندان صادقانه

وزير امور خارجه روسيه ھمچنين تاکيد کرد که مسکو مدت ھاست که باور خود را به مذاکره با کشورھای غربی از 

ھای خود و تماس با شرکای قابل اعتماد  ، روسيه شروع به تکيه بر توانايی٢٠١۴ھای  دست داده است و پس از تحريم

  .کرده است

اقداماتی که انجام داديم ما را به بزرگترين قدرت کشاورزی تبديل کرد، ھرچند قبل ": تاکيد کرداين ديپلمات ارشد مسکو 

  ".کرديم از آن مواد غذايی زيادی وارد می

از زمان آغاز جنگ در اوکراين روابط روسيه و کشورھای اروپايی به پرتنش ترين وضعيت و دوران خود رسيده است 

  ھای سخت را عليه روسيه اعمال کرده است ر تحريمو اتحاديه اروپا تا کنون شش دو

 

  ترين ابرقدرت در جھان است  منزوی-نه روسيه، بلکه امريکا: نشريه ھيل

روز شنبه در تفسيری يادآور شد که کشورھای اروپايی با درک آغاز بحران اقتصادی (The Hill) يی ھيلامريکانشريه 

اقدامات : در اين مقاله آمده است. دستيابی به سازشی با مسکو ھستندھای ضد روسيه، در جستجوی  و ناکارآمدی تحريم

روبل در ماه مه به باالترين قيمت خود در دو سال اخير رسيد . محدودکننده آسيب بيشتری به اقتصاد غرب وارد می کند

  .ای را برای مسکو بوجود آورده است و صادرات انرژی و کشاورزی روسيه درآمدھای بی سابقه

بر اساس . واقعيت آن است که واشنگتن نتوانسته تمام جھان را عليه مسکو دور خود جمع کند: شريه نوشته استاين ن

 کشور از سياست اياالت متحده عليه مسکو حمايت کرده و ١٩٥ کشور از ٦٥ھای ارائه شده در اين مطلب، تنھا  داده

کنند  ھا عليه روسيه حمايت نمی  کشورھايی که از تحريم. خودداری کردندامريکاھای ضدروسی  بقيه از پيوستن به تحريم

ی التين ھستند که در امريکاچين، ھند، برزيل، مکزيک، اندونزی و ھمچنين بيشتر کشوھای آسيا، آفريقا و : عبارتند از

  .دھند مجموع اکثريت قريب به اتفاق جمعيت جھان را تشکيل می

 –داشت که برخالف ادعای غرب، شايد نه روسيه، بلکه خود اياالت متحده عالوه بر اين، بايد به اين واقعيت نيز توجه 

  .منزوی ترين ابرقدرت در جھان باشد

يی انجام شده و مشخص کرده است که محبوبيت امريکادر اين مطلب ھمچنين به نظرسنجی اشاره شده که در بين مردم 

رين سطح در دوران رياست جمھوری خود سقوط کرده جو بايدن، رئيس جمھوری اياالت متحده در ماه مه ، به پايين ت

و اين در حالی است که والديمير . است و بدبينی نسبت به وی در ميان اعضای حزب دموکرات ھم در حال افزايش است

ترين سياستمدار روسی نزد مردم اين کشور است و شھروندان روس از عملکرد وی رضايت  پوتين، ھمچنان محبوب

  .دارند
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  نگرش آفريقا به روسيه، يک پيروزی ديپلماتيک برای پوتين است: ان.ان.سی

 رئيس اتحاديه آفريقا و "مکی سالی"ان ر روز شنبه اعالم کرد که سفر .ان.ديويد مکنزی، خبرنگار شبکه تلويزيونی سی

  . دانستتوان يک پيروزی ديپلماتيک برای والديمير پوتين، رھبر روسيه رئيس جمھوری سنگال به روسيه را می

به گفته وی، تعدادی از کشورھای آفريقايی از نظر واردات غالت، روغن آفتابگردان و کود تا حد زيادی به اوکراين و 

بنابراين، اين کشورھا ھمواره از حمايت از قطعنامه سازمان ملل در محکوميت حمله نظامی . روسيه وابسته ھستند

قد است که اين را بايد يک پيروزی ديپلماتيک برای کاخ کرملين مکنزی معت. روسيه به اوکراين خودداری کردند

  .ارزيابی کرد

روز گذشته رئيس جمھوری سنگال گفت که والديمير پوتين در ديدار روز جمعه خود با وی در بندر سوچی، آمادگی 

  .ه استخود برای انجام اقدامات الزم برای تسھيل صادرات غالت از اوکراين به اين کشور را ابراز کرد

در ھمان روز، ماريا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسيه در يک نشست خبری گفت که روسيه 

آماده است تا غالت را به ھمه کشورھايی که به آن نياز دارند عرضه کند، اما تحريمھای اعمال شده از سوی کشورھای 

  .غربی مانع از اين امر شده است

 

  کند ار عجيب است که زلنسکی حاميان خود را ھم تھديد میبسي: رئيس مجلس ھنگری

 شب گذشته در يک برنامه تلويزيونی نسبت به قابليت ذھنی والديمير زلنسکی، ھنگریالزلو کيور، رئيس پارلمان 

يف به  رئيس جمھوری اوکراين ابراز ترديد کرده و يادآور شد که برقراری ارتباط با رھبران کشورھای حامی کی

  .دھد، اگر يک مشکل روحی نباشد، حداقل بسيار عجيب است که رھبر اوکراين انجام میروشی 

آيد که رھبر کشوری که به  يادم نمی. اظھارات رئيس جمھور اوکراين گاھی بسيار عجيب است: اين مقام پارلمانی گفت

مھور زلنسکی نه تنھا عليه وی يادآور شد، رئيس ج. کمک نياز دارد جرأت کرده باشد عليه ساير کشورھا صحبت کند

  . را نيز تھديد کرده استالمان سخنان ناشايستی گفته، بلکه صدراعظم ھنگری

ًکسانی که نياز به کمک دارند، معموال مودبانه و حتی در صورت لزوم سرسختانه درخواست می "کيور اضافه کرد

شود، نه عليه کسانی  ًا معموال عليه دشمنان انجام میتھديدھ. کنند، اما ھرگز با گستاخی تقاضا نمی کنند، چه رسد به تھديد

اين در حال حاضر نوعی مشکل شخصيتی و ذھنی است که . خواھد از آنھا حمايت و کمک دريافت کند که شخص می

  ".توان انجام داد دانم چه کاری می نمی

 را به دليل اصلی المان فدرال در اواخر ماه مه آلکسی آرستويچ، مشاور رئيس دفتر رياست جمھوری اوکراين جمھوری

يف را به تعويق انداخته  شکست نيروھای مسلح اوکراين متھم کرده و يادآور شد که برلين روند انتقال تسليحات به کی

  .است

ًھای کشورھای غربی، مرتبا از آنھا درخواست ارسال  ھای ويدئويی خود برای پارلمان والديمير زلنسکی در سخنرانی

يف  کمک مالی قابل توجه به اوکراين کرده و از کمبود اقدامات انجام شده برای نشان دادن حمايت از کیسالح بيشتر و 

  .کند انتقاد می

 

  داند ناتو گسترش خود و مشارکت اوکراين در آن را به روسيه مربوط نمی: الوروف

ديويی و و تلويزيونی سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه شب گذشته در مصاحبه اختصاصی با شرکت را

ًجمھوری صربستان يادآور شد که مقامات بروکسل با صراحت و نسبتا گستاخانه به مسکو گفتند که گسترش پيمان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

شود و مسکو نبايد در اين  ًو ورود احتمالی اوکراين به اين ائتالف، اصال به روسيه مربوط نمی) ناتو(آتالنتيک شمالی 

  .مسائل دخالتی کند

ھا برای  به موازات خواسته. برای مدت زمان طوالنی در حال رشد و توسعه بود"ضعيت فعلی در اروپا  و": وی گفت

کنيم که خط مشی آنھا در جھت گسترش ناتو به  ھاست که به غرب يادآوری می ھای مينسک، ما سال نامه اجرای توافق

تحاد جماھير شوروی قول داده شد که ناتو ًو عينا مشخص گرديد زمانی که به ا. سمت شرق پايان خوبی نخواھد داشت

 بار گسترش پيدا کرده و اکنون توسعه ششم اين ٥ناتو تاکنون . اند چنين کاری را انجام نخواھد داد، به مسکو دروغ گفته

  ".ائتالف ھم برنامه ريزی شده است

 به مسألهد که روسيه به اين مسکو زمانی که اوکراين شروع به جذب در ناتو کرد، ھشدار دا: الوروف ھمچنين افزود

ھای امنيتی  ای در زمينه تضمين نويس توافقنامه آنھا پيش. عنوان يک تھديد مستقيم برای امنيت اين کشور نگاه خواھد کرد

، آنھا پيش نويس سند ديگری که ما بار ٢٠٢١در سال .  پيشنھاد کرده بوديم، را رد کردند٢٠٠٩در اروپا که ما در سال 

  ".الت متحده پيشنھاد داده و يک توافقنانه جداگانه با ناتو را نيز ناديده گرفتندديگر به ايا

وزير امور خارجه روسيه در بخش ديگری از اين مصاحبه گفت که اياالت متحده و انگلستان با تصميم درباره تامين 

  .اند  کرده پرتاب چندگانه دارای برد بلند به اوکراين، راھی پرخطری را انتخابراکتھای  سيستم

. شود شما شاھد ھستيد که چگونه اوکراين با انواع مھمات و تسليحات سنگين پمپاژ می": سرگئی الوروف توضيح داد

ھا ھم بالفاصله وارد عمل شدند  ی پرتاب چندگانه ھستند و انگليسیراکتھا در حال ارسال چندين سيستم  يیامريکااکنون 

چنين اقداماتی از سوی واشنگتن و لندن . و اين يک مسير پرخطر است. بودندًو ظاھرا تنھا منتظر موافقت واشنگتن 

ھا  ھا ھستند که با روس اين اوکراينی"گويند که  البته، آنھا می. ھا شود تواند منجر به مرگ تعداد بيشتری از اوکراينی می

  "." و بس بگذاريد بميرند، و ما فقط قصد ارسال سالح را داريم–شوند  جنگند و کشته می می

 

  کنند ھاست در اوکراين کار می افسران اطالعاتی امريکا و انگليس سال

سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه در مصاحبه با راديو و تلويزيون دولتی صربستان اعالم کرد که به 

 سال است که ١٠ود شد، صدھا افسر اطالعاتی سيا و انگليس ھم حد موازات آنکه اوکراين با تسليحات غربی پمپاژ می

  . مراکز بزرگ را برعھده دارندکنترولدر اين کشور فعاليت داشته و 

بدترين شکل ترس را توجيه "وی يادآور شد که کشورھای غربی با امتناع از قبول پيشنھادھا و مصالحه با روسيه، 

  .سيون روسيه استکردند که در عمل اوکراين در حال تبديل به پايگاھی برای تھديد و بازدارندگی فدرا

ای جز به رسميت شناختن استقالل دو جمھوری مردمی دونتسک و لوھانسک  به ھمين دليل ما چاره": الوروف افزود

ای از اوکراين دريافت کنند و بعنوان بخشی از خاک اوکراين  در ابتدا اين دو منطقه قرار بود وضعيت ويژه. نداشتيم

ھای ملی گرايان خط تھاجمی عليه مردم ساکن اين مناطق  ح اوکراين و گردانولی در عوض نيروھای مسل. باقی بمانند

  ".را گسترش داده و بطور روزانه آنجا را گلوله باران کردند

 ھزار تن ١٤ھای مينسک را نقض کردند، بيش از  نامه يف آشکارا توافق ھايی که مقامات کی به گفته وی، در طول سال

ھا،  تانمارچھای غيرنظامی از جمله مدارس، بي  گلوله باران مستقيم شھرھا، زيرساختاز مردم ساکن دونباس در نتيجه

  .ھا کشته شدند مھدکودک

 

  تصميم بايدن در خصوص اوکراين" بينی  غير قابل پيش"نگرانی در امريکا از عواقب 
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نوشت که  (merican Thinker) ای برای مجله آمريکن تينکر فرانسيس سمپا، کارشناس مسائل ژئوپليتيک، در مقاله

  پرتاب چندگانه دارای برد بلندراکتھای  دستگاهتصميم جو بايدن، رئيس جمھوری اياالت متحده برای ارسال 

(HIMARS) به اوکراين، ممکن است پيامدھای غيرقابل پيش بينی داشته و تھديدی برای امنيت بين المللی باشد.  

ی به در اختيار راکت گفت که واشنگتن برای حمله به روسيه امريکا ابتدا رئيس جمھوری": اين کارشناس توضيح داد

ھای  تامين سيستم"با اين حال، چند روز بعد، او نظر خود را تغيير داده و تصميم خود برای . اوکراين قرار نخواھد داد

نظامی، چنين سردرگمی در جريان يک درگيری .  را اعالم کرد"ھا تر به اوکراينی ی دارای برد بلند و مھمات مدرنراکت

  ".ًمی تواند کامال خطرناک باشد و عواقب غيرقابل پيش بينی در پی داشته باشد

ی قادر به ھدف قرار راکت دستگاهنويسنده اين نشريه به استناد به گفته يک منبع آگاه در دولت بايدن يادآور شد که اين 

البته وقتی نيروھای اوکراينی اين ": وی افزود. ستند ھ" کيلومتری از محل استقرار خود٨٠اھداف در فاصله "دادن 

  ."کنند، ديگر ھيچ چيزی مانع از ھدف قرار دادن اھدافی در خاک روسيه نخواھد شد ی را دريافت میراکتھای  دستگاه

دان توان حدس زد که ھمه چيز در آينده چگونه به پايان خواھد رسيد و روند اوضاع چن فقط می": نويسنده در پايان گفت

 ".بينانه نيست خوش

. 

  


