
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 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 ١٥

 ١١١  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد 

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تا ساعت (

  

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

  !کنيم احتمال دارد نقص و کمبودی در ترجمۀ آنھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی می

  

  کند د میاتحاديه اروپا با نامزدی اوکراين، انتظارات نادرستی را ايجا: پرتگالوزير  نخست

آنتونيو کاستا گفت اتحاديه روپا با نامزدی اوکراين انتظارات نادرستی را ايجاد می کند و اين اتحاديه بايد بر حمايت 

  .عملی از کی يف متمرکز شود

 "بحث ھای قانونی"اتحاديه اروپا به جای درگير شدن در :  نوشتپرتگالروزنامه فايننشال تايمز به نقل از نخست وزير 

  .رباره عضويت يک کشور، به کمک فوری به اوکراين متمرکز شودد

 مشکالت فوری – آغاز روند الحاق که سال ھا طول می کشد – گفت اعطای وضعيت نامزدی پرتگالنخست وزير 

  . را به دنبال دارد"انتظارات نادرست"اوکراين را حل نخواھد کرد و خطر ايجاد 
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 اروپا تنھا اختالفات خود را بر سر اين موضوع بر مال کند و با اين کار ھديه ای به وی افزود نگران آن است که اتحاديه

  .والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه بدھد

اظھارات وی بر نگرانی در برخی از پايتخت ھای اتحاديه اروپا در مورد اعطای وضعيت نامزدی به کی يف تاکيد 

رئيس جمھوری اوکراين تاکيد دارد که عضويت را تضمينی برای حاکميت اين در حاليست که ولوديمير زلنسکی . دارد

  .اوکراين و لنگرگاھی برای بھبود وضعيت اين کشور می داند

در بروکسل درباره اين موضوع تصميم گيری )  تير٢-٣ (جون ٢۴ تا ٢٣رھبران اتحاديه اروپا قرار است در نشست 

  .کنند

در اتحاديه اروپا حمايت کرد و از مخالفت آشکار از اعطای وضعيت عضويت کوستا از چشم انداز عضويت اوکراين 

  .به اين کشور خودداری کرد اما گفت منتظر ارزيابی کميسيون اروپا است

رسيدگی به وضعيت کنونی مردم اوکراين ضروری است و حتی اعطای وضعيت عضويت به اين : وی با اين حال گفت

  .کشور مشکالت را حل نمی کند

.  است و به طوالنی ترين رھبر دولت چپ ميانه در اروپا تبديل شده استپرتگال نخست وزير ٢٠١۵استا از نوامبر ک

در انتخابات ژانويه، حزب او اکثريت مطلق را به دست آورد و ديگر نيازی به حمايت دو حزب کوچکتر چپ افراطی 

  .ی يکی از پست ھای برتر اتحاديه اروپا معرفی می شوداو به عنوان يک نامزد بالقوه آينده برا. برای حکومت نداشت

  .موضوع اعطای عضويت به اوکراين اختالفاتی را بين سران اروپا برانگيخته است

اورسوال فون در الين رئيس کميسيون اروپا قويا از قرار دادن اوکراين در اولين گام به سمت عضويت حمايت کرده 

اما پايتخت ھای اتحاديه اروپا به دو جبھه مخالف . وز جمعه رسما آن را توصيه کندرود کميسيون ر است که انتظار می

  .و موافق تبديل شده اند

وزير ھلند ماه گذشته به پارلمان ھلند گفت که بسياری از اعضای اتحاديه اروپا با اعطای عضويت به  مارک روته نخست

  .ايتاليا موافق اين امر ھستند، کشورھای حوزه بالتيک و پولند. اوکراين مخالف ھستند

 

  کی يف مستعمره غرب شده است: زاخارووا

 تاکنون با ميزان اعتباراتی که از غربی ھا دريافت کرده ٢٠١۴اوکراين از سال : سخنگوی وزارت خارجه روسيه گفت

  . ھا تبديل شده است"آنگلوساکسون"به قدری به آنھا وابسته شده که عمال به مستعمره 

  . سخنگوی وزارت خارجه روسيه اعالم کرد که اوکراين به مستعمره غرب تبديل شده است"اخاروواماريا ز"

زاخارووا در اين رابطه و با انتشار پيامی در کانال تلگرامی خود نوشت که اعتبارات دائمی به اوکراين از سوی 

  .عی کلمه به يک مستعمره تبديل کردھا نه تنھا اوکراين را به غرب وابسته کرد، بلکه آن را به معنی واق غربی

ھای غربی   تا کنون، اوکراين به طور فعال و مستقيم در حال فروخته شدن به سرمايه٢٠١۴به گفته زاخارووا، از سال 

  .بوده است

 به اين کشور ارائه دالر ميليارد ٧٠.۵، حدود ٢٠٢١ تا دسامبر ٢٠١۴ فبروریاز لحظه کودتا در کی يف در : وی گفت

 ٢ از طريق بانک جھانی، دالرميليارد  ٩، (IMF)  آن از طريق صندوق بين المللی پولدالر ميليارد ١٨.٩ه شد ک

  . از طريق بانک اروپايی بازسازی و توسعه بوده استدالرميليارد 

 سخنگوی وزارت خارجه روسيه در ادامه گفت که از زمان آغاز عمليات نظامی ويژه روسيه در اوکراين، اعطای وام

به اوکراين توسط کشورھای غربی و مؤسسات پولی بين المللی به ميزان قابل توجھی افزايش يافته است و تنھا بر اساس 
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 فراتر دالر ميليارد ١۵ از ٢٠٢٢ تا مه فبروریگزارش بانک ملی اوکراين، حجم تأمين مالی اوکراين توسط غرب از 

  .رفته است

زارت فرھنگ اوکراين در نظر دارد که نھادی ويژه ايجاد کند تا به استعمار زاخارووا در پايان با اشاره به اينکه و

مستعمره . حيف است که دير شده و بی فايده است.  گامی بسيار صحيح استمسألهاين : زدايی اين کشور بپردازد، گفت

  .کی يف در کالنشھر آنگلوساکسون موقعيت سابق خود را به دست نخواھد آورد

به اوکراين را تصويب … ھای نظامی و  ارسال کمکدالر ميليارد ۴٠ً به تنھايی اخيرا مبلغ امريکاط گفتنی است که فق

  .کرده است

ھا در اوکراين، مقادير  ھای مذکور، کشورھای غربی از زمان آغاز درگيری ھای مالی سازمان جدای از اين آمار کمک

  .رسال کرده اند و اين روند ھمچنان ادامه دارد به اين کشور ادالرمتنابھی تسليحات به ارزش ميلياردھا 

 

  پاريس ابتدا گزارش ھای مربوط به سفر مکرون به کيف را تکذيب کرد

اوليويا گرگوار، . دولت فرانسه گزارش رسانه ھا مبنی بر برنامه ريزی سفر به کيف برای چند روز آينده را تاييد نکرد

  : حاشيه يک جلسه توجيھی دولت روز سه شنبهوزير امور خارجه فرانسه، سخنگوی کابينه در

اما ھنوز ھيچ برنامه ريزی برای اين . امانوئل ماکرون ھميشه گفته است که در زمان مناسب به کيف سفر خواھد کرد"

  " .سفر نشده است

شولتز کاخ اليزه پيش از اين گزارش ھا مبنی بر اينکه مکرون قصد دارد اين ھفته برای ديدار مشترک با اوالف 

 و نخست وزير ايتاليا، ماريو دراگی، نخست وزير ايتاليا به پايتخت اوکراين سفر کند را تکذيب کرد و المانصدراعظم 

در پاريس اضافه شد که سفر رئيس دولت . "ھنوز قطعی نيست"بازديد از . اشاره کرد که تاريخ چنين ديداری خواھد بود

  . شد که برای رئيس جمھور زلنسکی مفيد باشدفرانسه به اوکراين در زمانی انجام خواھد

 

 محاصره شده اند، از "آزوت"يی سورودونتسک کيميا شبه نظامی اوکراينی در کارخانه ٢۵٠٠حدود : لوگانسک

  جمله صدھا خارجی

 نظامی اوکراينی در منطقه ٢٥٠٠دستيار وزير کشور جمھوری خلق لوھانسک، ويتالی کيسليوف گفت که حدود 

اين را الکساندر کوز خبرنگار جنگ . يی آزوت در شھر سورودونتسک گير افتاده اندکيميا کارخانه محاصره شده

  :به گفته کيسليوف، گفته می شود که صدھا خارجی در ميان محاصره شده اند. روسيه از طريق تلگرام گزارش داد

ورودونتسک و روبشنويه رفته ام و با من خودم چندين بار به س.  خارجی وجود دارد٦٠٠ تا ٥٠٠در ميان آنھا حدود 

  .ھستند] آنجا[ی ھای زيادی پولندآنھا گفتند که . مردم محلی صحبت کرده ام

 را فاجعه "آزوت"سخنگوی شبه نظاميان خلق لوگانسک، سرھنگ دوم آندری ماروچکو، پيش از اين وضعيت مدافعان 

  .گزينه برای نيروھای اوکراينی محاصره شده در آنجا استبار توصيف کرده بود و اعالم کرده بود که تسليم شدن تنھا 

 

  .اند  به محاصره شده"آزوت"وضعيت فاجعه بار سربازان اوکراينی که در کارخانه سورودونتسک : لوگانسک

تنھا راه برای سربازان اوکراينی که در کارخانه آزوت در : آندره ماروچکو، سرھنگ دوم شبه نظاميان لوگانسک، گفت

وی در يک گزارش از شبکه . رودونتسک به دام افتاده اند تا جان خود را نجات دھند، تسليم شدن استشھر سو

  : گفت٢٤تلويزيونی روسيا 
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کسانی که اکنون در . وضعيت سربازان اوکراينی در آنجا فاجعه آميز است زيرا آنھا از تدارکات محروم شده اند"

از يک طرف توسط نيروھای ما مورد آزار و اذيت قرار می :  کرده اند ھستند بين چکش و سندان گير"آزوت"کارخانه 

  ".گيرند و از طرف ديگر راه آنھا را دسته ھای مسدود کننده بسته اند

 در ھمان زمان، نماينده. در شرايط فعلی، تسليم شدن تنھا راه سربازان برای نجات جان خود است: ماروچکو گفت

LVR ًغيرنظاميان عمال به . مه ريزی تخليه غيرنظاميان از محوطه کارخانه را رد کردکيف ادعاھايی مبنی بر برنا

  :ماروچکو توضيح داد. عنوان گروگان نگھداری می شوند

ًخواھم بگويم که اين مطلقا چرند  اوکراين اکنون در تالش است تا برای تخليه اين افراد به قلمرو خود مذاکره کند، اما می

  . ھای اوکراينی آخرين پل را منفجر کردندھمين ديروز نازی. است

 

  منطقه به طور غيرقابل برگشت بخشی از روسيه شد: مقامات خرسون

نظامی اين منطقه گفت که منطقه خرسون به طور غيرقابل برگشت بخشی -کريل استرموسوف معاون اداره غيرنظامی

  :ه توضيح دادوی در پيامی تصويری در تلگرام به ساکنان اين منطق. از روسيه است

ما نبايد اين را فراموش کنيم، پاسپورت . ما در حال حاضر به طور غيرقابل بازگشت بخشی از فدراسيون روسيه ھستيم"

  ".ًفدراسيون روسيه بگيريم و به ياد داشته باشيم که آنجا واقعا برای ما مانند خانه خواھد بود

  .عمال بدون يک گلوله، بدون تلفات و ويرانی فراوان آزاد شدبه گفته وی، منطقه خرسون سرزمينی حاصلخيز است که 

 منطقه خرسون و بخش آزوف در منطقه زاپوروژيه در جنوب کنترولدر جريان اين عمليات ويژه، ارتش روسيه 

عالوه بر اين، مقامات در حال بازسازی . نظامی در اين مناطق ايجاد شد-ادارات ملکی. اوکراين را به دست گرفت

  .و خرسون اعالم کرده اند که می خواھند تابع فدراسيون روسيه شوند Zaporozhye . تجاری با کريمه ھستندروابط

 

 نظامی که ميخواستند تسليم شوند به قتل ٣٢ –سربازان اوکراينی از پشت به سربازان خود شليک کردند : مسکو

 .رسيدند

ھوری خلق دونتسک از پشت به سربازانی که ميخواستند نازی ھای اوکراينی در نزديکی روستای نووميکايلووکا در جم

  .تسليم شوند شليک کردند و آنھا را به قتل رساندند

  .به گزارش ريانووستی، ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه به اين موضوع اشاره کرد

فتند سالح ھای خود را زمين  سرباز اوکراينی در جريان حمله روسيه به منطقه تصميم گر٣٠به گفته وی، بيش از 

آنھا با طرف روسی تماس برقرار کردند و تيراندازی متوقف شد و با ايجاد يک راھرو برای آنھا به آنان اجازه . بگذارند

در .  شب، سربازان اوکراينی با پرچم ھای سفيد به سمت مواضع روسيه حرکت کردند١٠حدود ساعت . خذوج داده شد

. اينی که با خودروھای زرھی وارد منطقه شده بودند، از پشت به آنھا شليک کردنداين لحظه نازی ھای اوکر

   . سرباز اوکراينی در اين تيراندازی کشته شدند٣٢کوناشنکوف گفت 

 

  .نمايندگان دبيرکل سازمان ملل بمباران زايشگاه دونتسک توسط نيروھای اوکراينی را محکوم کردند

ھا مبنی بر گلوله باران  گزارش: سازمان ملل متحد روز دوشنبه به خبرنگاران گفتاستفان دوجاريک، سخنگوی دبيرکل 

او . المللی است ھای غيرنظامی ناقض قوانين بين کننده است و ھرگونه حمله به زيرساخت يک زايشگاه دونتسک نگران

  :توضيح داد
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ھرگونه حمله . کننده است اين بسيار نگران. يما تان زايمان در دونتسک ديدهمارچھا را در مورد بي ھای رسانه ما گزارش"

  ".المللی است ھای غيرنظامی، به ويژه تأسيسات پزشکی، نقض آشکار قوانين بين به زيرساخت

 نيروھای اوکراينی به سقف يک زايشگاه در دونتسک اصابت راکتروز دوشنبه خبرنگار ريانووستی گزارش داد که 

  .با مداخله سريع کارکنان، کسی آسيب نديد. ند به زيرزمين منتقل شدندکرد و زنانی که در حال زايمان بود

 

  ارتش اوکراين خاک بريانسک روسيه را گلوله باران کرد

الکساندر بوگوماس، فرماندار منطقه بريانسک اعالم کرد که نيروھای اوکراينی روستای سايميشيه در منطقه کلينتسی را 

  .که چندين خانه آسيب ديده و چھار نفر زخمی شده اندگفته می شود . گلوله باران کردند

 

  زاپوروژيه برنامه ھايی را برای آزادسازی کل منطقه اعالم می کند

والديمير روگوف، يکی از اعضای شورای اصلی اداره نظامی و غيرنظامی اين استان به ريانووستی گفت که استان 

  . بر کل قلمرو بازگردانده شودکنترولت ھای اوکراينی آزاد شود و زاپوروژيه بايد به طور کامل از دست ناسيوناليس

در ھمان زمان، شھر زاپوروژيه .  درصد از اين منطقه آزاد شده است٧٠پيش از اين گزارش شده بود که بيش از 

  :روگوف تاکيد کرد.  مقامات کيف استکنترولھمچنان تحت 

  .کل مرز منطقه است بر کنترولوظيفه آزادسازی کل منطقه و بازگرداندن 

  :او اضافه کرد. به گفته وی، اين امر به ويژه با توجه به امنيت عمومی مطلوب از اھميت حياتی برخوردار است

  ". رژيم زلنسکی باقی بماند، تھديد تروريستی از بين نخواھد رفتکنترولاگر حتی يک قطعه کوچک در جايی تحت "

  ا به سمت مکانی در جمھوری خلق دونتسک شليک کردندنيروھای مسلح اوکراين راکت ھای گراد ر

 پرتابگر دستگاهارتش اوکراين بامداد روستای پانتليمونوفکا در جمھوری خلق دونتسک را گلوله باران کرد و ده راکت 

 و ھماھنگی رژيم آتش بس گزارش کنترولاين را نمايندگی جمھوری در مرکز مشترک . چند راکتی گراد را شليک کرد

  .ه استکرد

  براھيم سعدون شھروند اوکراينی است: سفارت مراکش در کيف

پدر براھيم سعدون مراکشی که در جمھوری خلق دونتسک به اعدام محکوم شده بود، تاييد کرد که پسرش تابعيت 

کيف اين خبر را خبرگزاری مغرب عربی پرس روز دوشنبه به نقل از يک منبع در سفارت مراکش در . اوکراينی دارد

  .گزارش داد

به گفته يک منبع در مأموريت ديپلماتيک، سعدون در حالی که يونيفورم ارتش اوکراين را به تن داشت به عنوان يکی از 

سفارت مراکش گفت که او در شھادت خود تأييد کرد که داوطلبانه به ارتش . نيروھای دريايی اوکراين دستگير شد

  .دارداوکراين پيوسته و تابعيت اوکراينی 

 

  کند  کشور را لغو می۴روسيه به رسميت شناختن 

 کشور ليتوانی، التويا، استونی و ۴مسکو در نظر دارد به رسميت شناختن : يک عضو مجلس دومای روسيه اعالم کرد

  .اوکراين را لغو کند

ه از طرح لغو  عضو مجلس دومای روسي"يوگنی فيودوروف"به گزارش خبرگزاری مھر به نقل از وبگاه اسپوتنيک، 

  . کشور در شرق اروپا خبر داد۴به رسميت شناختن 
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دومای روسيه در حال حاضر در حال بررسی طرح لغو به رسميت شناختن کشور ليتوانی است و : وی در اين باره گفت

  .در آينده نزديک ھمين طرح را درباره التويا، استونی و اوکراين نيز مورد بررسی قرار خواھد داد

نويس لغو تصميم مجلس حاکميتی جماھير شوروی در زمينه به رسميت شناختن ليتوانی را به دومای روسيه  پيشوی که 

ختن اين کشور از سوی يک نھاد خارج از با توجه به اينکه تصميم به رسميت شنا: تقديم کرده در اين باره گفت

  .چارچوب قانون اساسی اتحاديه جماھير شوروی صادر شده، فاقد اعتبار است و بايد لغو شود

در قانون اساسی اتحاديه جماھير شوروی، چارچوب خاصی برای استقالل کشور ليتوانی در نظر گرفته شده : وی افزود

  .رسميت شناختن استقالل اين کشور اقدامی غيرقانونی بوده استکه رعايت نشده است، بر ھمين مبنا به 

ھمين مساله درباره کشورھايی نظير استونی، التويا و اوکراين نيز صادق است : عضو مجلس دومای روسيه تاکيد کرد

ن کشورھا اند، بر ھمين مبنا طرح لغو به رسميت شناختن اي و آنھا چارچوب قانونی برای اعالم استقالل را طی نکرده

  .نيز در آينده مورد بررسی قرار خواھد گرفت

گفتنی است روسيه در شرايط کنونی در جنگ عليه اوکراين قرار دارد و لغو به رسميت شناختن اين کشورھا در شرق 

  .تری نمايد تواند شرايط را وارد مراحل بغرنج اروپا می

 

   گرفته استکنترول را تحت "سيويرودونتسک" درصد ٧٠روسيه 

، رئيس جمھور اوکراين اعالم "دونباس" در "سيويرودونتسک" نيروھای روسيه بر بخش اعظم شھر کنترولھمزمان با 

  .کرد که نبرد مذکور به عنوان يکی از بی رحمانه ترين درگيری ھا در تاريخ اروپا ثبت خواھد شد

 که "لوھانسک" و "دونتسک"امل مناطق ش ("دونباس" فرماندار اوکراينی منطقه "سرھی ھايدای"به گزارش رويترز، 

اعالم ) روسيه استقالل آنھا را به رسميت شناخته و از آنھا با نام جمھوری ھای خلق دونتسک و لوھانسک ياد می کند

 در شرق اين منطقه شرقی از کشور را به دست "سيويرودونتسک" درصد شھر ٧٠ کنترولکرد که نيروھای روسيه 

  .گرفته اند

 موجب شده است که آخرين غيرنظاميان در مسألهفزود که آخرين پل ارتباطی شھر نابود شده است و ھمين وی ھمچنين ا

  .اين شھر گرفتار شوند و ارسال ھرگونه کمک ھای بشردوستانه غيرممکن شود

يری خبر تخريب آخرين پل ارتباطی در حالی است که روز گذشته وزارت دفاع انگليس در ارزيابی اخير خود از درگ

ھا در اين شھر اعالم کرده بود که نيروھای اوکراينی پس از عقب نشينی، پل ھای ساخته شده بر روی رودخانه 

  . را خراب می کنند تا عبور نيروھای روسی از اين رودخانه با مشکل مواجه شود"سيورسکی دونتس"

 کيلومتر در غرب اين ٩٠نباس به طول اين وزارت خانه افزوده بود که بخش مرکزی خطوط مقدم روسيه در منطقه دو

رودخانه قرار گرفته است و روسيه برای پيروزی در مرحله کنونی از درگيری ھا در دونباس يا بايد متوسل به اقدامات 

  .بلندپروازانه در يک سمت اين رودخانه شود و يا عمليات عبور از رودخانه را انجام دھد

 

  اوکراينانھدام محموله بزرگ تسليحات غربی در 

ھای روسی و اوکراينی در منطقه دونباس، ارتش روسيه محموله بزرگی از  در صد و يازدھمين روز نبرد ميان نيرو

  .تسليحات غربی برای اوکراين را منھدم کرد
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 سخنگوی وزارت دفاع روسيه در نشست خبری روزانه گفت که "ُايگور کناشنکوف"به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک؛ 

ی توانست حجم زيادی از تسليحات ارائه شده از غرب به اوکراين را راکتنی اين کشور با پشتيبانی حمالت نيروی زمي

  .نابود کند

آھن اوداچنوی واقع در جمھوری خلق  زن در منطقه ايستگاه راه ھای ھواپرتاب نقطه راکت": ُکناشنکوف توضيح داد

گرايان  ھای اروپايی به گروه ملی ا که اياالت متحده و کشوردونتسک، محموله بزرگی از تسليحات و تجھيزات نظامی ر

  ."اوکراينی داده بودند، منھدم کردند

محل ": ھای روسی محل اقامت نظاميان خارجی در اوکراين را نيز منھدم کردند، اظھار داشت راکتوی با بيان اينکه 

  ."ی نابود شدراکتھانسک نيز در حمالت استقرار موقت مزدوران خارجی در منطقه فدوروفکا در جمھوری خلق لو

، )به معنای گردباد ("ِاسمرچ"ھای خودکششی  انداز راکتوزارت دفاع روسيه ھمچنين کليپ ويدئويی زير را از شليک 

  .گرايان اوکراينی در خط مقدم شرق اين کشور را منتشر کرد نظاميان و ملی به سمت شبه

 ھواپيمای بدون ٨ھای پدافند ھوايی روسيه  دستگاهھايش خبر داد که  حبتاين مقام نظامی روس در بخش ديگری از ص

  .وچھار ساعت گذشته سرنگون کردند سرنشين اوکراينی را طی بيست

ھای پدافند ھوايی روسيه ھشت پھپاد اوکراينی را  دستگاه": باره گفت ُ، کناشنکوف در اين"ريانووستی"به نوشته وبگاه 

  ."ھای خلق دونتسک و لوھانسک درطی يک روز منھدم کردند ریدر مناطق مختلفی از جمھو

 ساخت ترکيه نيز "دار بيرق"ھای سرنگون شده يک فروند  دار تصريح کرد که در ميان پھپاد وی در اظھاراتی معنی

  .وجود داشت

رد ارتش اوکراين  فروند ھواگ١۵٠٠ُکناشنکوف در پايان خبر داد که از زمان آغاز عمليات در منطقه دونباس، حداقل 

  .انداز نابود شدند راکت دستگاه ۵٠٠ دستگاه تانک و ٣۵٠٠شامل جنگنده، بالگرد و پھپاد، نزديک به 

ھای روس و اوکراينی در غرب رودخانه   کيلومتر از خط مقدم نبرد بين نيرو٩٠وزارت دفاع انگليس با بيان اينکه 

 .کننده است  اين رودخانه مھمترين عامل تعيينھا از  قرار دارد، گفت عبور روس"ِسيورسکی دونتس"

 

  ای اوکراين به دونتسک  زخمی در حمله توپخانه٣٣کشته و  ۵

 نفر کشته شده ۵ جون ١٣ای اوکراين به اين منطقه در  ستاد عمليات جمھوری خلق دونتسک اعالم کرد در حمله توپخانه

  . نفر زخمی شدند٣٣و 

ات مرکز مشترک و ھماھنگی آتش بس جمھوری خلق دونتسک دوشنبه اعالم  ستاد عملي"تاس"به گزارش خبرگزاری 

و خمپاره انداز  (٢٧٠MLRS (٢٧٠انداز چندگانه ام  راکتدستگاهھا و مناطق مسکونی در اين منطقه توسط  کرد شھر

ای در  خمپارهھای ناشی از اين حمالت  شمار زخمی. ای گسترده قرار گرفتند ھای متنوع مورد حمالت خمپاره در کاليبر

.  نفر اعالم شده است۵ھای اين حمالت نيز  شمار کشته.  نفر افزايش يافت٣٣منطقه جمھوری خلق دونتسک به 

 نفر شامل چھار ٣٧ جون ١٣ای روز  ای اعالم کرد شمار تمامی تلفات بمباران خمپاره جمھوری خلق دونتسک در بيانيه

 نفر افزايش ۵ھا به   شده نيز به اين آمار اضافه شده و شمار کشته زخمی اعالم شد که بعدا يک مرد کشته٣٣کشته و 

  . نفر زخمی شده اند٢٢ نفر کشته و ۴ای  ھای قبلی اعالم شده بود در بمباران خمپاره در گزارش. يافت

  اطالعات نظامی انگليس از تالش روسيه برای ادامه حمالت در دونباس خبر داد

العات نظامی انگليس از تالش اصلی عمليات اجرايی روسيه برای ادامه حمالت ، اط"رويترز"به گزارش خبرگزاری 

  .در سيويردونتسک در دونباس خبر داد
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  عمليات روسيه در اوکراين برای حفاظت از دونتسک و لوگانسک است: کرملين

از ديميتری پسکوف سخنگوی کرملين گفت، ھدف اصلی روسيه از عمليات نظامی خود در اوکراين حفاظت 

  .ھای مردمی دونتسک و لوگانسک است جمھوری

ھا ھدف اصلی عمليات ويژه  به طور کلی، حفاظت از جمھوری: شب تاکيد کرد به گزارش خبرگزاری تاس وی دوشنبه

  .نظامی است

 ھا در ھا و گلوله باران دنيس پوشيلين رھبر منطقه دونتسک که مورد حمايت روسيه است، پيشتر گفته بود که درگيری

  .اين منطقه افزايش يافته است

  .تمام نيروھای الزم، از جمله نيروھای متحد و نيروھای روسيه، با دشمن مبارزه خواھند کرد: وی افزود

 

  ھا ھستند تر شدن درگيری ھا بازنده طوالنی اوکراينی: مقام روس

ارسال اين : به اوکراين، گفتيوری بوريسوف معاون نخست وزير روسيه با اشاره به ارسال تسليحات از سوی غرب 

  .ھا بازنده اين وضعيت ھستند کنم که تنھا اوکراينی شود و من فکر می ھا می تر شدن درگيری تسليحات منجر به طوالنی

به گزارش خبرگزاری تاس، معاون نخست وزير روسيه با بيان اينکه ارائه تسليحات غرب به اوکراين تنھا منجر به 

ھای توپخانه بر روند عمليات نظامی  ھای جاولين و سيستم راکتتسليحاتی مانند : د شد، افزودھا خواھ تشديد درگيری

  .روسيه تاثيری نخواھد گذاشت

ای داشته باشند و بر اين درگيری نظامی تأثير  توانند نقش تعيين کننده ھا به سختی می اين سالح: بوريسوف ادامه داد

ھا  کنم که تنھا اوکراينی کنند و من فکر می تر می بدتر کرده و درگيری را طوالنیاين تسليحات تنھا وضعيت را . بگذارند

  .بازنده اين وضعيت ھستند

پيش از اين واسيلی نبنزيا نماينده دائم روسيه در سازمان ملل گفت که ارسال تسليحات سنگين به اوکراين از سوی غرب 

  .يف خواھد شد موجب تشديد درگيری در کی

ارسال تسليحات سنگين به اوکراين نشانه تشديد : سی مصاحبه کرده است، افزود بی  که با شبکه انگليسی بیسفير روسيه

درگيری است و ممکن است روسيه را مجبور کند نيروھای اوکراينی را به جايی که نتوانند به قلمرو روسيه دسترسی 

  .داشته باشند، منتقل کند

کند که غرب يک جنگ نيابتی عليه روسيه در اوکراين به راه انداخته  وکراين ثابت میبه گفته او ارائه اين تسليحات به ا

  .است

عالوه بر اين واشنگتن و لندن .  و تعدادی از کشورھای اروپايی توپخانه دوربرد به اوکراين ارسال کردندامريکاپيشتر 

  .رسال کنندی به اوکراين اراکتھای چندگانه  دستگاهاند که قصد دارند  اعالم کرده

ھای اين کشور خطر رويارويی  وزارت خارجه روسيه ھم پيشتر به غرب ھشدار داد که حمالت سايبری عليه زيرساخت

  .مستقيم نظامی را به دنبال دارد

 

  زودی به تھران سفر خواھد کرد الوروف به

 رئيس "سرگئی الوروف"سعيد خطيب زاده، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه ايران روز دوشنبه اعالم کرد که 

به گفته وی، روابط دوجانبه، اوضاع پيرامون . دستگاه ديپلماسی روسيه در آينده نزديک به تھران سفر خواھد کرد

  .ای در جريان اين سفر مورد بررسی قرار خواھد گرفت اوکراين و ديگر مسائل مھم منطقه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

  .ًه جزييات اين موضوع متعاقبا ارائه خواھد شداين ديپلمات تاريخ اين سفر را اعالم نکرده و يادآور شد ک

در اين رابطه ماريا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسيه، شب گذشته اين موضوع را مورد تاييد 

قرار داده و يادآور شد که تاريخ دقيق سفر سرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه به جمھوری اسالمی ايران در 

  .تحال بررسی اس

 

  دولت اوکراين صادرات زغال سنگ، گاز و نفت کوره را ممنوع کرد

 در بيانيه مسألهاين . کابينه وزيران اوکراين صادرات زغال سنگ، نفت کوره و گاز توليد داخلی را ممنوع کرده است

  .اين حکم از تاريخ انتشار الزم االجرا شد. منتشره در وب سايت رسمی دولت اوکراين آمده است

 جمھوری اوکراين ھفته گذشته اعالم کرد که با آغاز ھوای سرد، اين کشور مجبور خواھد شد  والديمير زلنسکی، رئيس

به طور موقت صادرات گاز و زغال سنگ به ساير کشورھا را متوقف کند و توليدات داخلی به سمت نيازھای 

  .شھروندان سوق داده خواھد شد

ن نيز اعالم کرد که توليد زغال سنگ در معادن دولتی حدود يک سوم کاھش يافته دنيس اشميگال، نخست وزير اوکراي

  .او يادآور شد که بايد برای دوره سخت زمستان آينده آماده شد. است

 

  صربستان متعھد شد که عليه روسيه اقدامی نخواھد کرد

اد عليرغم فشارھای غرب، ھيچ اقدامی نيکوال سالکوويچ، وزير امور خارجه صربستان روز دوشنبه اعالم کرد که بلگر

  .عليه روسيه انجام نخواھد داد

نبايد انتظار داشت که ": سالکوويچ در جريان سفر الکساندر شالنبرگ، وزير امور خارجه اتريش به اين کشور گفت

لل از آن در گذارد و در عرصه بين المللی و سازمان م صربستان عليه کسی که به تماميت ارضی اين کشور احترام می

  ."کند، اقدامی کند برابر حمله به اين تماميت ارضی و حاکميت بلگراد محافظت می

به گفته . ھا ريشه تاريخی، فرھنگ و معنويت مشترکی دارند ھا و اوکراينی ھا با روس وزير خارجه يادآور شد که صرب

شته شدن ھر فرد از دو طرف يک فاجعه  است و ک"يک جنگ بين برادران"وی، درگيری کنونی در اوکراين در واقع 

  .است

ھا عليه روسيه تحت فشار  پيش از اين مقامات صربستان بارھا اعالم کرده بودند که به دليل امتناع از اعمال تحريم

  .زيادی از جانب غرب قرار دارد

 

  براھيم سعدون تابعيت اوکراينی دارد: يف سفارت مراکش در کی

 مراکشی که ھفته گذشته "براھيم سعدون"يف اعالم کرد که پدر  شور پادشاھی مراکش در کیيک مقام آگاه در سفارت ک

از سوی دادگاه دونتسک به اتھام مشارکت در جنگ در طرف اوکراينی به اعدام محکوم شده، تاييد کرد که پسرش 

  .تابعيت اوکراينی نيز دارد

سعدون که به ميل خود در ارتش اوکراين ثبت نام کرده بود، در براھيم ": اين ديپلماتيک مراکشی در عين حال يادآور شد

حال حاضر در سرزمينی زندانی و محکوم به اعدام شده که نه از سوی سازمان ملل و نه از سوی کشور مراکش به 

  ."رسميت شناخته نشده است
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 داشت، به عنوان يکی از اعضای سعدون در حالی که يونيفورم ارتش دولت اوکراين را بر تن"به گفته اين منبع خبری، 

او در شھادت خود در دادگاه تأييد ":  اين مقام سفارت مراکش افزود".يگان نيروی دريايی اين کشور به اسارت درآمد

اين اطالعات از . کرد که داوطلبانه وارد خدمت سربازی در ارتش اوکراين شده و نشان داد که تابعيت اوکراينی دارد

  ".بنابراين بايد با او بعنوان يک اسير جنگی رفتار شود. شی ھم تأييد شده استسوی اين جوان مراک

 دوشھروند انگليسی و ھمچنين سعدون مراکشی را به اتھام –دادگاه عالی دونتسک روز پنجشنبه شان پينر و آيدن آسلين 

اين افراد در جريان . کردشرکت در جنگ در طرف نيروھای مسلح اوکراين به عنوان مزدور خارجی به اعدام محکوم 

  .نبرد در منطقه دونباس اسير شده بودند

 

  ھای بانکی ساکنان منطقه خرسون را مسدود کرد اوکراين سپرده

غيرنظامی منطقه خرسون شب گذشته به خبرنگاران اعالم کرد که -کريل استريموسوف، معاون اداره امور نظامی

  .اند طقه را مسدود کردهھای ساکنان اين من ھای اوکراين سپرده بانک

کند که يک کالھبرداری ديگر توسط مقامات اوکراينی شکل گرفته است که  به گفته وی، اين اقدام يک بار ديگر تأييد می

استريموسوف يادآور شد که کمک به مردم و قبل از ھمه، مستمری بگيران . به سرقت از مردم کشور خود عادت دارند

  . برای محافظت از منافع مردم تالش خواھند کردضروری است و مقامات خرسون

ھا اداره ميشود را به رسميت  اين مقام محلی ھمچنين گفت که مردم خرسون ديگر دولت اوکراين که توسط نئونازی

  .شناسند نمی

در در اواخر ماه مه، گزارش شد که منطقه خرسون قصد دارد بخشی از فدراسيون روسيه شود و آينده نيز ھمه پرسی 

  .اين خصوص برگزار خواھد شد

 

  افزايش تعداد قربانيان بمباران دونتسک توسط ارتش اوکراين

بس صبح امروز، سه شنبه اعالم کرد   و ھماھنگی رژيم آتشکنترولدفتر نمايندگی منطقه دونتسک در مرکز مشترک 

وکراينی به پنج نفر، از جمله يک که تعداد کشته شدگان در گلوله باران روز دوشنبه شھر دونتسک توسط نظاميان ا

  . نفر رسيده است٣٣طبق اين اطالعات، تعداد آسيب ديدگان اين حمله نيز به . کودک افزايش يافت

 گلوله توپ و خمپاره را ٣٠٠بعد از ظھر روز دوشنبه گزارش شد که نيروھای نظامی اوکراينی طی دو ساعت بيش از 

 .مندترين حمله آنھا در کل دوره جنگ بودبه سمت شھر دونتسک شليک کردند که قدرت

  

 


