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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
 ٢٠٢٢جون ١٢

  

 ١٠٨  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تا ساعت (

  

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

  !کنيم ھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی میاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجمۀ آن

 

  د پاسخ می دھپولندمسکو به تقويت موضع ناتو در  :روسيه

 پولندوزارت خارجه روسيه اعالم کرد که پاسخ مسکو به تجديد قوای نيروھای سازمان پيمان آتالنتيک شمالی در 

  .متناسب خواھد بود

: به گزارش رويترز، خبرگزاری اينترفکس به نقل از اولگ تياپکين مدير بخش اروپای وزارت خارجه روسيه نوشت

 خنثی کردن تھديدات احتمالی برای امنيت فدراسيون روسيه، وجود خواھد مانند ھميشه پاسخ متناسب و مناسب با ھدف

  .داشت
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 کشور اروپای مرکزی و شرقی در نشستی در بخارست پايتخت رومانی از ناتو خواستند تا جبھه شرقی خود ٩رھبران 

  .را در پی حمله روسيه به اوکراين تقويت کند

ست با اشاره به افزايش خطرات امنيتی در رومانی و دريای سياه کالوس يوھانيس رئيس جمھور رومانی در اين نش

حضور يکپارچه ناتو در جبھه شرقی، منسجم، قوی، معتبر و پايدار به ويژه در دريای سياه است که بيش از ھمه : گفت

  .در معرض تھديدات روسيه قرار دارد

 در بخش خود از اروپا امريکاوی افزايش حضور ما ر:  نيز در ديدار روز جمعه گفتپولندآندری دودا رئيس جمھور 

  .ما خواھان افزايش حضور رو به جلويی ھستيم که امروز در جبھه شرقی ناتو داريم. حساب می کنيم

ما می خواھيم گروه ھای گردان موجود به گروه ھای تيپ تبديل شوند زيرا يک گروه تيپ شامل : دودا در ادامه افزود

  .که قدرت قابل توجه و قابل مشاھده خواھد داشت ھزار نيرو است ٣حدود 

 

  دوزارت دفاع روسيه از سرنگونی سه ھواپيمای جنگی اوکراينی خبر دا

ژنرال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه، در جلسه توجيھی صبح شنبه خود، از حمالت دقيق بيشتر 

استقرار مزدوران خارجی در نزديکی روستای آندريفکا در محل . ارتش روسيه به اھداف نظامی در اوکراين خبر داد

 مرکز ٩ ھای با دقت باال برای حمله به راکت ساعت گذشته، ٢٤ھمچنين در . منطقه خارکف مورد حمله قرار گرفت

 یراکت موقعيت شليک با پرتابگرھای متعدد راکت و يک مجتمع ضد ٥فناوری و پرسنل نيروھای مسلح اوکراين، 

Buk-M1 فاده شده استاست.  

 مرکز تجھيزات و پرسنل ارتش اوکراين حمله کرده ٤٨کوناشنکوف گفت که نيروی ھوايی روسيه در ھمين مدت به 

پنج دستگاه تانک، شش قبضه توپ، ھشت خودروی نظامی و يک انبار مھمات .  ملی گرا کشته شدند١٧٠بيش از . است

  .در روستای کراسنوپليه منھدم شد

.  را در نزديکی روستای اسنگيروفکا در منطقه نيکواليف سرنگون کرد٢٩روسيه دو فروند جنگنده ميگ پدافند ھوايی 

. را در نزديکی روستای الکساندروکا در منطقه خارکف از دست داد Su-25 عالوه بر اين، اوکراين يک جت جنگنده

  . سک سرنگون شددر مجموع دوازده پھپاد در حريم ھوايی منطقه خارکف و جمھوری خلق لوگان

  . اوراگان در منطقه خارکف رھگيری شدراکتسه : سخنگوی مقامات افزود

 خودروی ١١. ای متعدد کشته شدند گرای اوکراينی در حمالت توپخانه  ملی٣٠٠کوناشنکوف اظھار داشت که حداقل 

 اردوگاه با راکت، ٩ . خودروی نظامی نيز سرنگون شدند٩ قبضه توپ و ١٠ انداز چندگانه گراد، راکتزرھی، دو 

  .مھمات و سوخت نيز منھدم شد

 ١٣٠ فروند ھواپيما، ١٩٨در مجموع مارچ ٢٤به گفته وزارت دفاع در مسکو، اوکراين از زمان آغاز عمليات ويژه در 

 دستگاه تانک و خودروی زرھی، ٣٥٠٣ی ضدھوايی، راکت دستگاه ٣٣٧ ھواپيمای بدون سرنشين، ١١٨٠بالگرد، 

  . قبضه توپ و خمپاره از بين رفت١٨٥٩اب چندگانه و  پرتراکت ٥٠٦

 

  .مستقر شدند Azot يی سورودونتسککيميا سرباز اوکراينی در کارخانه ٤٠٠بيش از : جمھوری خلق لوگانسک

 جنگنده اوکراينی ٤٠٠روديون ميروشنيک، سفير جمھوری خلق لوگانسک در روسيه در تلگرام گزارش داد که بيش از 

ين ايست بازرسی آنھا در مقابل اول. يی آزوت در شھر مورد درگيری سورودونتسک گرفتار شده اندکيميادر کارخانه 

  .يی متمرکز شدندکيمياکارخانه 
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غيرنظاميان .  غيرنظامی در پناھگاه حمالت ھوايی نيروگاه از حمالت پنھان شده باشند٥٠٠ھمچنين ممکن است تا "

  ".ر ساير نقاط نيروگاه ھستندبيشتری در اين مکان ھستند، اما آنھا د

به عنوان مثال، آنھا خواستار اين شدند . به گفته ميروشنيک، ستيزه جويان اوکراينی سعی کردند مطالباتی را مطرح کنند

ديپلمات لوگانسک گفت، با اين حال، اين خواسته . منتقل شوند Lissitschanks که آنھا و گروگان ھايشان به شھر

در حال حاضر مذاکرات در جريان است تا غيرنظاميان بتوانند با خيال راحت . رج از بحث استغيرقابل قبول و خا

اگر ستيزه جويان گروگان ھای خود را آزاد کنند و سالح ھای خود را زمين بگذارند، . يی را ترک کنندکيمياکارخانه 

  .فتار مناسبی شودمی توانند انتظار داشته باشند که مطابق با قوانين بين المللی با آنھا ر

 

  دتواند به يکی از ارکان نظم نوين جھانی تبديل شو ی التين میامريکا: مکسيکوسفير روسيه در 

ھای خود مطابق   برای ديکته کردن سياستامريکا گفت به رغم تالش مکسيکوسفير روسيه در  "ويکتور کورونلی"

  . نظم نوين جھانی تبديل شودھای تواند به يکی از ستون ی التين میامريکادکترين مونرو، 

 تاکيد کرد با وجود اين واقعيت که مکسيکوسفير روسيه در  "ويکتور کورونلی"به گزارش تارنمای اسپوتنيک موندو، 

ی التين ديکته کند که کدام مسير را دنبال کند، امريکاکند تا مطابق با دکترين قديمی مونرو به  اياالت متحده تالش می

  .ای چند قطبی شده است  به طور فزايندهجھان در حال حاضر

ی التين اين فرصت را دارد که خود را به عنوان يکی از ارکان نظم جھانی آينده امريکادر اين زمينه، : وی تصريح کرد

  .شود، تثبيت کند المللی شنيده می و قدرتی که صدای آن در عرصه بين

ما : ی التين تاکيد کرد و گفتامريکاخارجی روسيه در منطقه  در سياست مکسيکواين ديپلمات روس بر اھميت جايگاه 

  .مدت زيادی است که با ھم دوست ھستيم و دوستی ما امتحان خود را پس داده است

 علنا اعالم کرده است کشورش ھيچ تحريم اقتصادی را عليه روسيه به دليل حمله مسکو به مکسيکوجمھوری  رئيس

  .اوکراين اعمال نخواھد کرد

 تمايلی برای امريکاجھان حاضر جھانی چندقطبی است و : تحليلگر کوبايی نيز به اسپوتنيک گفت "ِل گررا کابرراآنخ"

 امريکاطلبانه در برابر  ی التين شاھد يک وضعيت شورش استقاللامريکاما به ويژه در . پذيرش اين واقعيت ندارد

  .ھستيم

 عليه روسيه را مقايسه کنيد، متوجه امريکاا به شکل تسليم شدن در قبال ھ به عنوان نمونه، اگر رفتار اروپايی: وی افزود

  .ی التين و کارائيب اينطور نيستامريکاشويد که در  می

عمليات نظامی "در توضيح داليل )  خرداد٢٢/ جون ١٢(کورونلی در مراسمی به مناسبت گراميداشت روز روسيه 

دام برای دولت روسيه تصميم سختی بود، اما با توجه به شرايط و پس از مسکو در اوکراين گفت توسل به اين اق "ويژه

  .چندين بار تالش روسيه برای حل ديپلماتيک اوضاع، اين امر ضروری است

ما ھيچ جايگزينی برای اين . آورند کشور ما و مردم ما ھرگز در برابر فشارھای خارجی سر فرود نمی: وی تاکيد کرد

  .ايم ی نداشتهتصميم اجباری اما ضرور

 متولد شد، روزی که نخستين کنگره نمايندگان مردمی ١٩٩٠ جون ١٢روسيه ای که جھان امروز می شناسد در 

جمھوری سوسياليستی شوروی، بيانيه استقالل دولتی روسيه را تصويب کرد و پس از يک سال، انتخابات مردمی 

جمھوری روسيه پس از فروپاشی اتحاد   نخستين رئيسبه پيروزی رسيد و "بوريس يلتسين"برگزار شد که در آن 
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ھا به عنوان روز ملی   به دستور بوريس يلتسين، اين روز در تقويم ملی روس١٩٩٢از سال . جماھير شوروی شد

  .روسيه و تعطيل رسمی اعالم شد

و شرط، خود را با ی التين بدون قيد امريکاھيچ کشوری در : سور در گزارشی نوشت تارنمای شبکه تلويزيونی تله

ھا از سوی کشورھايی چون  مواضع روسيه در مورد عمليات ويژه نظامی اين کشور در اوکراين ھمسو نکرد و واکنش

 و کلمبيا و شيلی و برزيل بيانگر دفاع اين منطقه به صورت کلی از حقوق مکسيکوونزوئال و کوبا و نيکاراگوئه تا 

آميز و ھمچنين مذاکرات موثر در راستای  ھای مسالمت پلماتيک از طريق راهالملل، منشور سازمان ملل، تفاھم دي بين

  .المللی بوده است ای و بين تضمين امنيت، حاکميت و صلح و ثبات منطقه

ی التين در تعيين سرنوشت خود اگر چه ھمچنان خود را قيم اين امريکاپوشی از حق طبيعی کشورھای   با چشمامريکا

  .ی التين خود را به عنوان منطقه صلح تعريف کرده استامريکاداند اما  منطقه می

ِبه نوشته نشريه کنترالينئا، در دنيايی که تغيير کرده و در حال ورود به عصر چندقطبی و عالوه بر آن چندفرھنگی  ُ

ھای  تی التين خود را منطقه صلح تعريف کرده است و ھيچ دخالتی در مناقشات بر سر ھژمونی بين قدرامريکااست، 

اعتنا  ای خود را بر اساس حق حاکميت و استقالل و بی ھای امنيتی و توسعه تواند استراتژی اين منطقه می. بزرگ ندارد

  .به ديدگاه قديمی جنگ سرد و مونروئيسم سنتی بسازد

 

 دروسيه نمی توانست دونباس را ترک کند تا توسط نئونازی ھا تکه تکه شو: آنتونوف

تن، آناتولی آنتونوف، اعالم کرد که مسکو بايد اقدام قاطعی انجام دھد، زيرا نمی تواند دونباس را سفير روسيه در واشنگ

 .ترک کند و آنجا را به دست نئونازی ھا بسپارد تا آنھا آنجا را تکه تکه کنند

فانه و موجه ًروسيه ھميشه از يک سيستم امنيتی برای ھمه برابر حمايت کرده است اما غرب دائما خواسته ھای منص"

در نتيجه گسترش مستمر به شرق، ناتو به مرزھای روسيه نزديک شده . ما برای تضمين ھای امنيتی را ناديده می گيرد

 ".است

ضد "در سال ھای اخير، ناتو تھاجم نظامی گسترده خود به اوکراين را افزايش داده است که به يک کشور ": وی افزود

 . ".نسل کشی نسبت به جمعيت روسی زبان در شرق اين کشور اعمال شده استيک سياست . تبديل شده است "روسی

اقدامات قاطع . ھا تکه تکه شود توانستيم دونباس را رھا کنيم تا توسط نئونازی و در اين شرايط نمی: وی توضيح داد

 .روسيه اقدامی به موقع و قھری است که ھدف آن جلوگيری از تجاوز است

 تاس: منبع

  

  . سرباز اوکراينی از آغاز جنگ کشته شده اند١٠٠٠٠حدود :  جمھور زلنسکیمشاور رئيس

، حدود فبروری ٢۴به ادعای يکی از دستياران رئيس جمھور والديمير زلنسکی، از زمان آغاز جنگ اوکراين در 

ويی در الکسی آرستوويچ اين شماره را در يک مصاحبه ويدي.  سرباز نيروھای مسلح اوکراين کشته شده اند١٠٠٠٠

 پرسنل نظامی اوکراينی در آغاز جنگ روزانه جان خود را از ١٠٠او گفت که حدود . يوتيوب در روز جمعه ارائه کرد

  .دست می دادند

دولت اوکراين برای کمکی که . آرستويچ از غرب درخواست کرد که اسلحه و مھمات را بسيار سريعتر تحويل دھد

اما کندی زايمان . ًار است، بدون آن احتماال پشت رودخانه دنيپر عقب رانده می شدتاکنون انجام داده است بسيار سپاسگز

  .اوکراين به سرعت به قدرت آتش توپخانه بيشتری نياز دارد. ھا را درک نمی کند
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.  سرباز اوکراينی کشته می شوند١٠٠الکسی رزنيکوف وزير دفاع اوکراين اين ھفته گفت که در حال حاضر روزانه 

  .راين و نه روسيه تاکنون اطالعات جامعی در مورد تلفات ارائه نکرده اندنه اوک

 

  تعھده پوتين بيھوده اس يت تورم بهمسؤولتالش بايدن برای انداختن : ديپلمات روس

ديميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم فدراسيون روسيه در سازمان ملل بامداد امروز، شنبه، اعالم کرد که تالش 

رئيس  "والديمير پوتين"يت افزايش تورم اياالت متحده به مسؤول برای واگذاری امريکاجمھوری  جو بايدن، رئيس

رسد رئيس جمھور والديمير پوتين  نظر می عنه اشاره کرد که بهط اين ديپلمات به. کننده نيست جمھوری روسيه، قانع

 وضعيت کنونی در اياالت متحده است، برای اينکه او قادر است به وضع ماليات بر مواد غذايی و بنزين در مسؤول

  . کمک کندامريکا

پوتين و اجتناب از تالش رئيس جمھور جو بايدن برای سرزنش کردن والديمير ": پوليانسکی در توييتر خود نوشت

  ".ًيت خويش برای اداره امور کشورش، تالشی بيھوده و کامال غيرقابل قبول استمسؤولقبول 

بر سوخت و مواد  "ماليات پوتين" روز جمعه اعالم کرد که شھروندان اياالت متحده در واقع امريکاجمھوری  رئيس

ند، ولی دوباره سعی کرد تقصير وضعيت اقتصادی فعلی بايدن تورم را اولويت اصلی خود خوا. پردازند غذايی را می

  .کشور را به گردن روسيه بيندازد

 

  ددادگاه ھای مسکو حکم بازداشت شش پرسنل نظامی اوکراينی را صادر کردن: اتھامات نسل کشی

يک . دچندين دادگاه در مسکو حکم بازداشت شش عضو ارتش اوکراين را که متھم به نسل کشی ھستند صادر کرده ان

  :منبع در مقامات به خبرگزاری تاس گفت

ھمه آنھا غيابی متھم به نسل کشی ھستند، يعنی اقداماتی که با ھدف نابودی کامل يا جزئی ھر گروه ملی، قومی، نژادی "

  ".يا مذھبی صورت می گيرد

سيس شد، و آناتولی  تأ٢٠١٤روس، که در سال  در ميان متھمان، آندری يانچنکو، فرمانده گردان داوطلب کی يف

  . پياده نظام ويژه مکانيزه، ھستند٥٧ميشانچوک، فرمانده تيپ 

  .دادگاه منطقه ای منطقه باسمانی مسکو صدور حکم بازداشت را به تاس تاييد کرد

 

  دارتش اوکراين اقدام تحريک آميز جديدی را در اودسا آماده می کن: برای مقصر دانستن روسيه

نووستی،سرھنگ ميخائيل ميزينتسف، رئيس مرکز ملی مديريت دفاع روسيه اظھار داشت، به گزارش خبرگزاری ريا

  :.ارتش اوکراين در حال آماده سازی يک عمليات جديد پرچم دروغين در اودسا است

مرکز عمليات اطالعاتی و روانی نيروھای مسلح اوکراين يک ٨٣رھبری اداره نظامی اودسا به ھمراه متخصصان "

ک آميز ديگر را برای متھم کردن نيروھای روسيه به حمله به اشياء بالقوه خطرناک آماده می کند که می اقدام تحري

  ".تواند به صدھا غيرنظامی در اودسا آسيب برساند

 اطالعات و ٨٣به گفته ميزينتسف، رھبری اداره نظامی اودسا ھمراه با متخصصان مرکز ": به گفته ارتش روسيه

يک اقدام تحريک آميز بدبينانه ديگر برای متھم کردن نيروھای . ھای مسلح اوکراين آماده می شودعمليات روانی نيرو

 ".روسی به حمله به اھداف بالقوه خطرناک که می تواند به صدھا غيرنظامی در اودسا آسيب برساند

  :ميزينتسف ادامه داد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

سازی چنين اقدامات  المللی درباره آماده امعه بينھای بشردوستانه فدراسيون روسيه بارھا به ج ستاد ھماھنگی کمک"

يف حمايت کامل ميکنند، که با حمايت  گرايان اوکراينی که از اقدامات جنايتکارانه رژيم کی آميزی توسط ملی تحريک

ًھمه جانبه از اقدامات جنايتکارانه رژيم کی يف توسط کشورھای به اصطالح متمدن غرب، قبال خصلت توده ای به خود 

  "گرفته است

ھای غيرنظامی يا تأسيسات  ارتش روسيه برخالف نيروھای مسلح اوکراين به زيرساخت: سرھنگ خاطرنشان کرد

ای شود که زندگی و  محيطی يا فاجعه ھای زيست تواند منجر به آسيب ھا می کند که تخريب آن بالقوه خطرناک حمله نمی

  .ی را به خطر می اندازدسالمت مردم غيرنظام. مردم را به خطر بيندازد

 

 تبست رسيده اس روابط روسيه و اياالت متحده به بن: آنتونوف

آناتولی آنتونوف، سفير روسيه در واشنگتن معتقد است که در شرايط کنونی روابط فدراسيون روسيه و اياالت متحده به 

 .بست قرار دارد نقطه حساسی رسيده است و در واقع در يک بن

 که در چند سال گذشته در بحران امريکاروابط روسيه و : گفت "روز ملی روسيه"مناسبت  راسمی بهاين ديپلمات در م

ھای سياسی دوجانبه اکنون ديگر صحبتدليل اقدامات اياالت متحده،  عميقی قرار داشته، به نقطه حساسی رسيده است و به

 ".بست رسيده است به بن

وی ھمچنين .  ھمکاری ديپلماتيک با ھمه کشورھای جھان آمادگی داردگفته آنتونوف، روسيه برای در عين حال، به

روسيه در زمان حاضر به اياالت متحده پيشنھاد کرده است مذاکرات درباره توافقنامه مربوط به کاھش تسليحات : افزود

 .يابد، از سر گرفته شوند  پايان می٢٠٢٦که در سال ) ٣ـ  پيمان استارت(راھبردی 

  

  دان خواست روسيه را تحريم کنشولتز از صربست

ھايی را عليه روسيه  جمھوری صربستان خواست تحريم  از الکساندر ووچيچ، رئيسالماناوالف شولتز، صدراعظم 

  .اعمال کند

:  را بيان کرده گفتسألهمووچيچ روز جمعه در يک کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از ديدار دوجانبه با شولتز اين 

ھا عليه فدراسيون روسيه شد و  ای بسيار واضح و صريح خواستار پيوستن صربستان به تحريم شيوه  بهالمانصدراعظم "

ًتر، از اقدامات محدودکننده اتحاديه اروپا عليه روسيه که قبال اعمال شده است،  طور دقيق يادآور شد که بلگراد بايد به

 بحران انرژی و روابط مرسوم ما با مسکو با من ھم در خصوص مواضع خود و اوضاع پيرامون کوزوو،. حمايت کند

  ".وی صحبت کردم

ھا عليه  دنبال پيوستن به اتحاديه اروپا ھستند بايد به تحريم نوبه خود يادآور شد، کشورھايی که به  نيز بهالمانصدراعظم 

  .فدراسيون روسيه بپيوندند

  .ز پايتخت صربستان آغاز کردشولتز روز جمعه، سفر خود به منطقه بالکان غربی را با بازديد ا

 

  .اثرات جنگ اوکراين تا اقيانوس ھند و اقيانوس آرام می رسد: امريکاآستين وزير دفاع 

ژنرال بازنشسته . به گفته لويد آستين، وزير دفاع اياالت متحده، جنگ اوکراين تا اقيانوس ھند و اقيانوس آرام تأثير دارد

کشورھا از "ی ال در سنگاپور توجه خود را به اين واقعيت جلب کرد که ی شانگرصحبتيی در سخنرانی در امريکا
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او به ويژه بر ".سراسر منطقه به سرعت کمک ھای بشردوستانه را برای مردم رنج ديده اوکراين ارسال کرده اند

  .تاکيد کرد "کمک ھای حياتی سنگاپور، تايلند، ھند و ويتنام"

زمانی که سرکوبگران قوانينی را که "افتد  دھد چه اتفاقی می اوکراين نشان میآستين ھمچنين گفت که تھاجم روسيه به 

ھای  گيرند که خواسته ھای بزرگ تصميم می زمانی که قدرت"و  "گذارند کند زير پا می از ھمه ما محافظت می

در  " و ناآرامیدنيای ھرج و مرج"برای جلوگيری از . "جوشان بيشتر باشد امپراتوری آنھا بر حقوق ھمسايگان صلح

  .آينده، جامعه بين المللی بايد دور ھم جمع شود

ال در سنگاپور، از نام ھتل مجللی به ھمين نام که در آن - ی شانگریصحبتکنفرانس امنيتی منطقه آسيا و اقيانوسيه، 

 .از جمعه تا يکشنبه تشکيل جلسه می دھد. برگزار می شود، نامگذاری شده است

 

  


