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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

 ٢٠٢٢ جون ١٣
   

 ١٠٩  –  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  وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی میاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجمۀ آنھا

  

  نی به اوکرايئپاسخ مسکو به ايده غربی برای ارسال سالح ھسته : "ديوانگی کامل"

ای به اوکراين در بحبوحه  وياچسالو ولودين، سخنگوی دومای دولتی روسيه روز يکشنبه گفت، ايده ارسال سالح ھسته

است و ديوانگی کامل  "ای در مرکز اروپا درگيری ھسته"ھای بين کيف و مسکو به معنای برانگيختن يک  درگيری

  .است

.  و وزير امور خارجه سابق اين کشور بودپولنداين مقام در پاسخ به اظھارات رادوسالو سيکورسکی، نماينده پارلمان 

  .اين کار را دارد "حق"او اعالم کرده بود که غرب 
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وپا، اروپايی ھا با مشکالتی بسيار با وجود چنين نمايندگان پارلمان ار": ولودين در پستی در شبکه ھای اجتماعی گفت

 ."پناھندگان، تورم رکورد، بحران انرژی –بدتر از مشکالتی که در حال حاضر با آن روبرو ھستند روبرو خواھند شد 

  .غرب حق دارد به اوکراين سالح ھسته ای بدھد:  و نماينده پارلمان اروپاپولندسيکورسکی وزير امور خارجه سابق 

، گفت که غرب می تواند برای دفاع در پولندرسکی، نماينده پارلمان اروپا و وزير امور خارجه سابق رادوسالو سيکو

 Espreso سيکورسکی روز شنبه به پخش کننده تلويزيون اوکراينی. برابر روسيه تسليحات ھسته ای به اوکراين بدھد

TV گفت:  

  .ا بتواند از استقالل خود محافظت کندغرب اين حق را دارد که به اوکراين کالھک ھسته ای بدھد ت

 بود، مدعی است که روسيه تفاھم نامه بوداپست پولند وزير امور خارجه ٢٠١٤ تا ٢٠٠٧سيکورسکی که بين سال ھای 

  .را نقض کرده است

 

  ددو نفر در انفجار نزديک وزارت کشور مليتوپل در روز روسيه زخمی شدن: حمله تروريستی

ون اداره محلی وزارت امور داخله روز يکشنبه به تلگرام گفت که در انفجاری در نزديکی الکسی سليوانوف، معا

  :او به طور خاص نوشت. ساختمان وزارت امور داخله در مليتوپل دو نفر زخمی شدند

يک وسيله انفجاری در سطل زباله در نزديکی ساختمان وزارت کشور . حمله تروريستی در مليتوپل در روز روسيه"

  ".ھمه کارمندان و نظاميان زنده ھستند] …. [ار داده شدقر

او گفت که اين زن به بيمارستان . با اين حال، وی تاکيد کرد که دو غيرنظامی، يک مرد و يک زن، زخمی شده اند

  .اين مرد از ناحيه کمر دچار جراحات شد. منتقل شد

 

  . ماريوپل را رد کردرئيس جمھوری خلق دونتسک گزارش ھا مبنی بر ابتال به وبا در

دنيس پوشيلين، رئيس جمھوری خلق دونتسک، گزارش ھا مبنی بر شيوع وبا در شھر بندری ماريوپول که به شدت 

  .پوشيلين روز يکشنبه به خبرنگاران توضيح داد که وضعيت آنجا تحت کنترل است. آسيب ديده است را تکذيب کرد

  .نابع اوکراينی توصيف می کنممن اين را به عنوان يک ترس و وحشت توسط م

به گفته اين سياستمدار، پس از گزارش پزشکی قانونی، اجساد افرادی که در جريان جنگ جان خود را از دست داده 

  .اند، طبق قوانين دفن شدند

  ".ھنوز آنقدر جسد زير آوار نيست که بتوان از يک بيماری ھمه گير صحبت کرد"

ًر واديم بويچنکو، که توسط ارتش روسيه از ماريوپل اخراج شد، قبال از موارد فردی وبا وزارت دفاع بريتانيا و شھردا

اعتراف کرده است که خطر شيوع وبا در اين شھر  (WHO) سازمان بھداشت جھانی. در اين شھر صحبت کرده بودند

دگی ندارد، اما در تماس نزديک در ماريوپل نماين WHO .زياد است، اما نمی تواند اطالعات مربوط به آن را تاييد کند

  .تاکنون ھيچ گزارشی از موارد مشکوک يا تاييد شده دريافت نشده است. با شرکای محلی است

  .وبا يک بيماری اسھالی تھديد کننده زندگی است که بيشتر از طريق نوشيدن آب آلوده منتقل می شود

 

  .ی خود را در عمل نشان دادروسيه ھويتزرھای خودکشش –پايگاه مزدوران خارجی منھدم شد 

  .وزارت دفاع روسيه روز شنبه تصاويری از عمليات ھويتزرھای خودکششی آکازيجا منتشر کرد
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گويا توپخانه ضد تانک آکازيجا مختصات ھدف را از يک ھواپيمای بدون سرنشين دريافت کرده و پس از آن موضع 

  .گرفته و به اھداف حمله کردند

ھای ضد  راکتدر منطقه خارکف،  "انديفکا"در منطقه ": وی وزارت دفاع روسيه گفتايگور کوناشنکوف، سخنگ

  .ھوايی با دقت باال پايگاه مزدوران خارجی را منھدم کردند

 

  داوکراين را کامال تصرف خواھد کر "لوھانسک"زودی  روسيه به: امريکا

 اعالم کردند نيروھای روسيه با پيشروی در شرق اوکراين در چند ھفته آينده تمام منطقه امريکامنابعی در وزارت دفاع 

  .لوھانسک را تصرف خواھند کرد

در حالی که نيروھای اوکراينی ضربات و :  نوشتامريکاپست به نقل از يک مقام ارشد وزارت دفاع  روزنامه واشنگتن

شود، احتماال روسيه  روز کمتر می اند و ذخيره مھمات و تجھيزات جنگی آنھا روزبه  متحمل شدهصدمات سھمگينی را

  .ھای آينده تمام منطقه لوھانسک اوکراين را تصرف خواھد کرد طی ھفته

يابی مسکوبه اھدافش در تصرف  شود که دست يی، اين تحرک ميدانی روسيه موجب میامريکابه نوشته اين روزنامه 

در شرق  "منطقه دنباس"رفته  ھم اين دو منطقه روی. سريعتر شود "دونتسک"و  "لوھانسک"شھای مناطق ھمه بخ

در اين (اما روسيه ھمچنان برای پيروزی نيروھايش تالش خواھد کرد و جبھه جديدی . دھند اوکراين را تشکيل می

  .خواھد گشود که احتماال جنگ در اين جبھه مدتی طول خواھد کشيد) منطقه

پست گفته شھرھای  در ادامه به واشنگتن "به دليل حساسيت موضع نخواسته نامشان فاش شود"يی که امريکااين مقام 

سوردونتسک و ليسچانسک در لوھانسک تحت حمالت و فشارھای شديد قرار دادند و احتماال ظرف يک ھفته به کنترل 

  .نيروھای روسيه درخواھند آمد

روز شنبه جنگھای : گفته است "سی اوکراين بی بی"وگو با   شھر سوردونتسک ھم در گفتشھردار "الکساندر استريوک"

اکنون کنترل  نيروھای اوکراينی ھم. ادامه داشته است "دونتس"خيابانی شديدی در اين شھر راھبردی نزديک رودخانه 

  .يک سوم اين شھر را در اختيارا دارند

جمھور اوکراين اعالم کرد از زمان حمله  ظامی ولوديميرزلنسکی، رئيسپست، روز شنبه مشاور ن به نوشته واشنگتن

 سرباز ٣٠٠ تا ٢٠٠کم بين  اند؛ يعنی ھر روز دست  ھزار نظامی اوکراينی کشته شده١٠نظامی روسيه نزديک به 

  .اما او مدعی شد تلفات نظامی روسيه بيشتر از تلفات نظامی اوکراين است. شود اوکراينی کشته می

اند و   و کشورھای غربی برای کمک به نيروھای اوکراينی تحريمھای شديدی عليه مسکو اعمال کردهامريکانکه با اي

جمھور اوکراين روز شنبه بار ديگر از جامعه جھانی  دھند، رئيس يف قرار می تسلحيات نظامی پيشرفته در اختيار کی

  .ه روسيه انجام دھدخواست از مسامحه با مسکو پرھيز کرد و اقدامات شديدتری علي

 

  ددليلی برای عفو سه خارجی محکوم به اعدام وجود ندار: رئيس جمھوری خلق دونتسک

دنيس پوشيلين، رئيس جمھوری خلق دونتسک روز يکشنبه به خبرنگاران گفت که دليلی برای عفو مزدوران خارجی که 

  :انه ھای روسی می گويدپوشيلين به نقل از رس. ًاخيرا به اعدام محکوم شده اند، نمی بيند

با توجه به ماھيت جناياتی که آنھا . اول از ھمه، من بايد بر اساس حکم دادگاھی که صادر شده است خود را تنظيم کنم

  .مرتکب شدند، دليل يا پيش نيازی برای تصميم گيری برای عفو نمی بينم
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اھيم سعدون مراکشی را به دليل شرکت در جنگ روز پنجشنبه، دادگاه عالی دونتسک، شاون پينر و آيدن آسلين و بر

 روز ٣٠محکومان : پس از اعالم حکم، رئيس قوه قضائيه گفت. عليه دونباس در طرف اوکراين به اعدام محکوم کرد

  .آنھا ھمچنين می توانيد درخواست عفو کنند. فرصت دارند تا نسبت به اين حکم تجديد نظر کنند

 

  د غربی خبر داروسيه از انھدام انبار تسليحات

سپھبد ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه در جلسه توجيھی صبح يکشنبه خود از انھدام انبار بزرگ 

 و کشورھای اروپايی خبر امريکا ھای دفاع ھوايی قابل حمل و گلوله ھای توپخانه ای دستگاه ھای ضد تانک، راکت

ھای دريايی با برد  راکتف در منطقه ترنوپل اوکراين قرار داشت و با اين زرادخانه در نزديکی روستای چورتکو. داد

 خوشه ١٥با حمالت دقيق بيشتر، نيروی ھوايی روسيه دو پست فرماندھی، . بلند کاليبر مورد اصابت قرار گرفت

 دستگاهدو ، Buk-M1 ی ضد ھوايیراکتفناوری و پرسنل نيروھای مسلح اوکراين و ھمچنين يک سکوی پرتاب مجتمع 

  راکتچندين باتری پرتاب .  را منھدم کرددستگاهراداری و دو 

شش تانک، . گرای اوکراينی در حمالت بيشتر نيروی ھوايی روسيه کشته شدند  ملی١٥٠به گفته کوناشنکوف، بيش از 

 ٢٥- خلبانان روسی دو فروند جنگنده سوخو. پنج اسلحه و ده خودروی نظامی ارتش اوکراين از رده خارج شدند

  .اوکراينی را در مناطق رايگورودوک و چرکاسکويه جمھوری خلق دونتسک سرنگون کردند

 اوکراينی ديگر را در نزديکی روستای دولگنکويه در منطقه خارکف ٢۵پدافند ھوايی روسيه يک جنگنده سوخو 

کوناشنکوف . ترا از دست داده اس Bayraktar TB2 اوکراين ھمچنين ھشت پھپاد ديگر از جمله. سرنگون کرد

  .يو در منطقه خرسون رھگيری شدند-  بالستيک اوکراينی توچکاراکتدو : افزود

سخنگوی مقامات ھمچنين توضيح داد که حمالت توپخانه روسيه به چندين مرکز تجھيزات و پرسنل، نقاط فرماندھی و 

  . سرباز اوکراينی کشته شدند٣٢٠بيش از . مواضع شليک ارتش اوکراين اصابت کرد

 روریبف ، اوکراين اين کار را انجام داده استبروریف ٢٤به گفته وزارت دفاع روسيه، از زمان آغاز عمليات ويژه در 

ی ضد ھوايی، راکت مجتمع ٣٣٨ ھواپيمای بدون سرنشين، ١١٨٨ ھليکوپتر، ١٣٠ ھواپيما، ٢٠١ در مجموع ٢٠٢٢

  . قبضه توپ و خمپاره از دست داد١٨٧٠ انداز متعدد و راکت ٥٠٨ تانک و ساير خودروھای زرھی، ٣٥١٤

 

  دآزادسازی منطقه صنعتی آزوت با موفقيت انجام ش: قديروف

رمضان قديروف رئيس جمھور چچن روز شنبه از موفقيت در آزادسازی منطقه صنعتی کارخانه آزوت در 

منتشر کرد، توضيح وی در پيامی تصويری که در کانال تلگرامی خود . سورودونتسک از نيروھای اوکراينی خبر داد

  :داد

خواھم ميھن پرستان روسيه و اوکراين را خشنود کنم و ھمچنين می خواھم شما ميھن پرستان دروغين را ناراحت  من می

  .کنم

  :قديروف اظھار داشت. به گفته قديروف، نيمی از شھرک متلکينو به تصرف نيروھای روسی درآمد

  ".نتيجه کار بسيار خوب بود"

 

  داحکام دادگاه حقوق بشر اروپا را اجرا نمی کنروسيه ديگر 
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به گزارش . روسيه اعالم کرده است که ديگر خود را ملزم به اجرای احکام دادگاه اروپايی حقوق بشر نمی داند

بر اين اساس، احکام . خبرگزاری تاس، والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه روز شنبه قانون مربوطه را امضا کرد

  . مارس ديگر الزم اجرا نمی باشند١۵از صادر شده پس 

اين نھادھا که مستقل از . دادگاه اروپايی حقوق بشر، مستقر در استراسبورگ، فرانسه، بخشی از شورای اروپا است

روسيه و اوکراين ھر دو در .  کشور عضو ھمکاری می کنند۴٧اتحاديه اروپا ھستند، برای حمايت از حقوق بشر در 

 فوريه پس از حمله روسيه به اوکراين به ٢۵اين نھاد ابتدا عضويت روسيه را در . روپا بودنداصل اعضای شورای ا

مارس خروج خود را از اين نھاد اعالم کرده بود، سرانجام از شورای . ١۵پس از روسيه در . حالت تعليق درآورد

  .اروپا اخراج شد

 

  دن اجالس را ترک کروھيئت چينی در حين سخنرانی زلنسکی سال

در سنگاپور در  "ال- شانگریذاکرۀم"ھای محلی، ھيئت نمايندگی چينی در کنفرانس امنيت آسيايی  طبق اطالعات رسانه

  .ن اجالس را ترک کردوحين سخنرانی والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين سال

 کنفرانس ويدئويی در آن زلنسکی از طريق. شود برگزار می)  خرداد ماه٢٢ الی ٢٠( ونج ١٢ تا ١٠اين رويداد از 

اين سياستمدار در سخنرانی روز شنبه خود در اين اجالس، در خصوص خطر قحطی در کشورھای . شرکت کرد

  .آسيايی و آفريقايی به دليل توقف عرضه غالت اوکراين صحبت کرد

  .دبر اساس اين اطالعات، نمايندگان روسيه نيز در زمان سخنرانی زلنسکی در سالن حضور نداشتن

در اواخر ماه مه نيز گزارش شد که پس از سخنرانی رئيس جمھوری اوکراين در مجمع بين المللی اقتصادی در 

  .ًداووس، ھيئت چينی به تشويق حضار نپيوست و فورا سالن را ترک کرد

 

  دروسيه قصد پايان جنگ ندار/ مھمات زيادی نداريم: اوکراين

مات که موجب مغلوب شدن در خط مقدم شده، خبر می دھند و می گويند در مقامات ارشد ارتش اوکراين از کمبود مھ

  .جنگ ادامه دھد چنين شرايط سختی، روسيه ھم گويا قصد خاتمه جنگ را ندارد و قادر است مدتھا به اين

يه می يک مقام اطالعات ارتش اوکراين معتقد است که روس: به گزارش شبکه خبری سی ان ان با انتشار اين خبر افزود

نظامی اوکراين ھشدار می دھد که  –تواند به اين جنگ تا يک سال ديگر ھم ادامه دھد؛ درھمين حال اين مقام اطالعاتی 

  .اوکراين در خط مقدم مغلوب شده است

رھبران کرملين احتماال قصد دارند تا برای مدتی جنگ را متوقف کنند تا : تارنمای خبری سی ان ان در ادامه نوشت

  .ربی را برای لغو شدن تحريم ھا عليه متقاعد سازند، آنگاه دوباره به حمله نظامی خود ادامه خواھند دادطرف غ

منابع اقتصادی روسيه به آن کشور اجازه می دھد تا رويه جنگ را به : اين مقام اطالعات ارتش اوکراين درادامه افزود

  .ھمين منوال تا يک سال ديگر ادامه دھد

 

  تبود تسليحات مواجه اساوکراين با کم

معاونت ،  (Vadym Skibitsky) "واديم اسکيبيتسکی":يی در ادامه نوشتامريکاتارنمای اين رسانه تصويری 

:  در مصاحبه با نشريه انگليسی گاردين درباره کمبود تسليحات گفته بود١۴٠١ خردادماه ٢٠اطالعات ارتش اوکراين، 
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 عراده توپ روسيه دارد، درنتيجه ھمه چيز بستگی به آن دارد که ١۵ تا ١٠اوکراين تنھا يک عراده توپ در برابر 

  .شرکای غربی چه تسليحاتی را در اختيار اوکراين قرار دھند

اين مقام ارشد نظامی اوکراين ھمچنين گفت تصور می رود که روسيه نيز با کمبود تسليحات مدرن : سی ان ان افزود

ی کم تری انجام می دھد و راکتمتوجه شده ايم که روسيه حمالت " مورد گفت؛ مواجه شده است؛ اسکيبيتسکی دراين

 ھای دھه ھفتاد قرن بيستم و متعلق به اتحاد جماھير شوروی سابق بود استفاده راکتکه  (٢٢-Kh)  ھایراکتاکنون از 

  ."می کند

اوکراين : مھمات توپخانه ای گفته بودبنابراين گزارش اين مقام نظامی ارتش اوکراين به نشريه گاردين درباره کمبود 

ًروزانه از پنج تا شش ھزار گلوله توپ استفاده می کند، ما تقريبا تمام مھمات توپخانه خود را مصرف کرده ايم و اکنون 

 . استفاده می کنيم١۵۵از گلوله ھای استاندارد ناتو با کاليبر 

 

 


