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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 ١٦
   

 ١١٢  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ"گزيده اخبار 

 )غربیبه وقت اروپای  ٢۴تا ساعت (

  

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

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

 

  دکنن ن میيي عمليات اوکراين را تنھا مقامات ارشد مسکو تعتاريخ پايان: ريابکوف

پايان عمليات نظامی اين کشور در : سرگئی ريابکوف معاون وزير امور خارجه روسيه در يک برنامه تلويزيونی گفت

  .گيرد اوکراين تنھا با تصميم مقامات ارشد روسيه صورت می

زير امور خارجه روسيه روز چھارشنبه با حضور در يک به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی ريابکوف معاون و

پايان عمليات نظامی روسيه در اوکراين تنھا با تصميم مقامات اين کشور صورت :  گفت١برنامه تلويزيونی شبکه روسيا

  .خواھد گرفت
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 وقت عقب ن شده قبل از شروع عمليات نظامی در خاک اوکراين ھيچئيدولت روسيه تا رسيدن به اھداف تع: وی گفت

  .نشينی نخواھد کرد

در عمليات نظامی اوکراين ما ثابت خواھيم کرد که بر خالف شايعات و تبليغات روسيه شکست نخواھد : وی افزود

ای تنھا با تصميم مقامات ارشد اين کشور جنگ  ھا و برنامه ريزان واشنگتن در ھر نقطه خورد و بر خالف استراتژيست

  .ابدي یپايان م

کنند،   نيز اشاره کرد که اگر زلنسکی و تمام کسانی که او را تحريک میمسألهھايش به اين  در ادامه صحبتريابکوف 

  .آماده مذاکره نباشند، عواقب غم انگيز اين تصميم بر عھده خود آنھاست چون ما به ھيچ وجه عقب نشينی نخواھيم کرد

ئی الوروف وزير امور خارجه روسيه گفته بود که در مذاکرات قبلی مقامات روسيه و اوکراين در ترکيه، سرگ

  .خواھند از اوکراين در جھت منافع استراتژيک خود بھره ببرند واشنگتن، لندن و بروکسل می

 

  دراه حل نظامی برای درگيری اوکراين را نمی توان رد کر: پولندرئيس حزب حاکم 

و معاون نخست وزير ياروسالو  "Prawo i Sprawiedliwość" پولندرئيس حزب محافظه کار راستگرای حاکم 

او در . کاچينسکی نسبت به شکست غرب در مناقشه اوکراين ھشدار داده و خواستار بررسی راه حل نظامی شده است

  :مصاحبه با روزنامه گازتا پولسکا گفت

ر از ويتنام خواھد بود، چه ت ويژه اياالت متحده، در اوکراين بسيار جدی ًلطفا توجه داشته باشيد که شکست غرب، به"

  ."رسد به افغانستان

ًجنگ عليه روسيه بايد به پيروزی غرب منجر شود زيرا قبول اجتناب از جنگ با روسيه ظاھرا موقعيت غرب را 

  .کاچينسکی گفت، بنابراين، غرب نبايد بيش از حد به اجتناب از راه حل نظامی برای مناقشه بچسبد. تضعيف می کند

 

  دگ خواستار راه حلی برای مناقشه اوکراين ششی جين پين

ی با والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه، خواستار آن شد که ھمه تيلفونی صحبتشی جين پينگ، رئيس دولت چين در 

خبرگزاری ريانووستی به نقل از شی با اشاره به . دست اندرکاران برای يافتن راه حلی برای بحران اوکراين تالش کنند

  :ون مرکزی چين گفتتلويزي

چين . نه داشته باشند و برای راه حل مناسب برای بحران اوکراين تالش کنندمسؤوالھمه طرف ھای درگير بايد نگرش "

  ".آماده ايفای نقش سازنده خود در اين زمينه است

  .رئيس دولت چين تاکيد کرد که کشورش ھميشه بحران اوکراين را مستقل ارزيابی کرده است

 

 د را در اوکراين منھدم کرئیامريکا روسيه ھويتزرھای ئیھوانيروی 

 روسيه بيش ئیايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه در يک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که نيروی ھوا

  ساعت گذشته در اوکراين منھدم کرده است، از جمله ھويتزرھای يدک کش٢٤ را در ئی قبضه توپخانه صحرا١٠از 

M777  در اين بيانيه آمده است. امريکاساخت: 

نازی، يک ايستگاه جنگ الکترونيک در نزديکی شھرک مالينوفکا در منطقه   ٣٠٠ بيش از ئیدر اين حمالت ھوا

انداز و   خودروی ويژه، سه خمپاره١٨انداز چندگانه گراد  راکتخارکف، ده تانک و ساير خودروھای زرھی جنگی، سه 

  .M777  ميلی متری١٥٥ شامل چھار ھويتزر ئیقطعات توپخانه صحرا. شدند نظامی مسلح نابود ١١



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ھای دوربرد و دقيق کاليبر در منطقه لووف يک انبار مھمات تسليحات خارجی  راکتعالوه بر اين، : کوناشنکوف افزود

  . را منھدم کردندئیامريکا M777 ارسال شده به اوکراين از جمله مھمات

عالوه بر .  ھوا به ھوا منھدم شدندراکتھواپيماھای اوکراينی در فرودگاه نظامی ووسنسنسک در منطقه نيکواليف با 

 ارتش اوکراين است و در منطقه دنپروپتروفسک، تعداد زيادی کنترولاين، در قلمرو جمھوری خلق دونتسک که تحت 

 به گروه اوکراينی در دونباس تحويل داده ئیورھای اروپاسالح و تجھيزات نظامی ارسال شده توسط اياالت متحده و کش

   .شده بود منھدم شد

 

  ت غيرنظامی را در کارخانه آزوت بازداشت کرده اس١٢٠٠ارتش اوکراين : وزارت کشور لوگانسک

 تعداد غيرنظاميانی که توسط نيروھای اوکراينی در کارخانه آزوت در سورودونتسک بازداشت شده اند ممکن است به

او . ويتالی کيسلف، معاون وزير کشور جمھوری خلق لوگانسک، اين برآورد را به تاس داده است.  نفر برسد١٢٠٠

  :توضيح داد

آنھا برای .  غيرنظامی گروگان گرفته شده اند و در قلمرو نيروگاه آزوت ھستند١٢٠٠ تا ١٠٠٠در سورودونتسک بين 

  .مدت طوالنی به زور در آنجا نگھداری می شوند

  .مردم به آب، غذا و دارو دسترسی ندارند.  کودک در ميان دستگيرشدگان بودند١٢٧حدود 

ً، اين نيروگاه دارای سنگرھای زيرزمينی و راھروھای ارتباطی فنی است که ظاھرا گروگان ھا مسؤولبه گفته اين مقام 

  .در آنجا نگھداری می شوند

 

  تکراينی اساياالت متحده نگران وضعيت نيروھای او: بلينکن

وزير امور خارجه اياالت متحده اعالم کرد که اين کشور به شدت نگران سرنوشت سربازان اوکراينی که در جبھه ھای 

  اند ميباشد شرقی اين کشور گرفتار آمده

 خبرنگار که از او خواست سؤالوزير امور خارجه که در يک مصاحبه با شبکه پی بی اس صحبت می کرد در مقابل 

ورد کمبود تسليحات و مھمات که منجر به کم شدن قدرت آتش اوکراين شده است و شکاياتی که دولت اوکراين است در م

  .عدم کشورھای غربی دارد توضيح دھد

کنند که تنھا  دانيم که فشار بر روی نيروھای اوکراينی در ميدان نبرد بسيار باالست آنھا احساس می ما می"بلينکن گفت 

ت که ما بسيار نگران وضعيت آنھا ھستيم ما مشغول کار شبانه روزی ھستيم که نيازھای آنان را ھرچه گذاشته شده اس

  ".که باشد تامين کنيم

 امروز با ھمتايان خود از ده ھا کشور در بروکسل ديدار و درباره امريکاوی يادآور شد که لويد آستين وزير دفاع 

  . خواھد کردصحبتنيازھای دفاعی اوکراين 

 

  تتھديدھای زلنسکی ھيستری اس: نمايندگان منطقه خرسون

 با رسانه روسی ريانووستی گفت، ئیصحبتغيرنظامی منطقه خرسون در  –کريل استراموزوف معاون اداره نظامی 

  . اين منطقه را ھيستريک خواندکنترولتھديدھای والديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين برای 
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 کريمه، دونباس، بخشی از کنترول که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، قول داد که ئیزلنسکی در يک پيام ويدئو

. استان ھای خرسون و زاپوروژيه را دوباره به دست گيرد –منطقه آزاد شده خارکف و مناطق جنوب اوکراين 

  :استراموسوف تاکيد کرد

ھمه اينھا در حد اظھارات محض . خنده دار نيستو صادقانه بگويم، ديگر . ھمه اين تھديدھا مضحک به نظر می رسند"

منطقه خرسون از دست فاشيسم و از دست . اين ھيستری و اسپاسم ھای بی معنی رژيم فاشيستی است. باقی می ماند

. اما اکنون اين موضوع مربوط به گذشته است. سياستمدارانی که دست به ھر کاری زدند، که ما را از بين ببرند رھا شد

و اين . رسون يک سرزمين خودگردان روسيه است که در آينده نزديک بخشی از فدراسيون روسيه خواھد شدمنطقه خ

 .د خواھد شدئيتوسط شھروندان طی ھمه پرسی که امسال برگزار می شود تأ

  

 .قديروف آزادسازی کامل شھر کاميشواخی در لوگانسک را اعالم کرد

ادسازی کامل شھر کاميشواخی در جمھوری خلق لوھانسک از رمضان قديروف رئيس جمھوری چچن روسيه از آز

 .دست افراط گرايان اوکراينی خبر داد

 ".آخرين مرحله آزادسازی کاميشواخی از دست گروه ھای افراطی مسلح کامل شده است": قديروف گفت

 شدن نيروھای ويژه چچنی وی تاکيد کرد که با وجود تعداد زياد و استحکامات تقويت شده آنھا در شھر، وقتی از نزديک

 .مطلع شدند، وحشت کردند و بالفاصله عقب نشينی کردند

 .او پيشتر اشاره کرد که گروه ديگری از داوطلبان فرودگاه گروزنی را به مقصد دونباس و اوکراين ترک کردند

س چچن آموزش ديده قديروف تاکيد کرد که ھر داوطلب توسط بھترين مربيان دانشگاه نيروھای ويژه روسيه در گودرم

 .است

 یريانووست: منبع

  

 د ھای ضد تانک جاولين با مشکالت اساسی مواجه ھستندستگاهنيروھای اوکراينی در استفاده از : ئیامريکاروزنامه 

گزارش داد که تشکيالت مسلح اوکراينی به دليل نبود مرکز پشتيبانی فنی برای  "واشنگتن پست" ئیامريکاروزنامه 

 .با مشکالت اساسی مواجه ھستند "جاولين"ھای ضدتانک  دستگاهتعمير 

سالح ھای قوی ضد تانک به نمادی از دخالت اياالت متحده در اوکراين تبديل شده است، اما "اين روزنامه نوشت که 

 ".منتقدان می گويند که خدمات پشتيبانی فنی در اوکراين در دسترس نيست

 جاولين که در اختيار آنھا قرار گرفته، راکتھای  کننده اجه ھستند، زيرا پرتابھا با مشکل فوری مو اوکراينی": او افزود

 ."تواند آنھا را تعمير کند کس نمی غيرقابل اجرا ھستند و ھيچ

  "واشنگتن پست": منبع

  

 .زلنسکی اعتراف کرد که نيروھای اوکراينی در دونباس و خارکف متحمل خسارات سنگين شدند

جمھور اوکراين اعتراف کرد که تشکل ھای مسلح اوکراينی در روز گذشته در دونباس و والديمير زلنسکی، رئيس 

 .خارکف متحمل خسارات سنگينی شده اند

شديدترين نبردھا در سورودونتسک و در تمام شھرھای :  در کانال خود از طريق تلگرام گفتئیزلنسکی در ويدئو

 .ک استست و متأسفانه تلفاتی وجود دارد که دردناھمسايه ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 .در منطقه خارکف متحمل شدند "تلفات سنگين"نيروھای اوکراينی "وی خاطرنشان کرد که 

   نووستی: منبع

 

  تدرخواست پارلمان اتحاديه اروپا برای حمايت از تحريم ھا عليه روسيه خود محوری اس: وزير کشور صربستان

ا به دليل فشار بر صربستان برای حمايت از تحريم ھا الکساندر وولين، وزير کشور صربستان، پارلمان اتحاديه اروپا ر

وی در پاسخ به . عليه روسيه و به رسميت شناختن استقالل جمھوری خودخوانده کوزوو، به خود محوری متھم کرد

  :گزارشی با درخواست ھای مشابه که روز سه شنبه توسط کميته روابط خارجی پارلمان اروپا تصويب شد، گفت

واند از صربستان بخواھد که روسيه را تحريم کند که از صربستان چيزی نمی داند وقيح است عضو تنھا کسی ميت"

پارلمان اروپاست و در آخر ھم کوزوو را در يک قطعه به رسميت می شناسند و بعد از ما انتظار دارد که روسيه را 

  "تحريم کنيم

ر مورد آزادی مطبوعات اشاره کرد گفت از يک سو آنھا  اروپا دئیعالوه بر اين وزير امور داخلی صربستان بر دورو

 روسی ھستند ئیھا ھستند اما از سوی ديگر خواستار ممنوعيت رسانه ھا  در مطبوعات و رسانهئیخواستار کثرت گرا

 با اين وجود، وولين اذعان کرد که بلگراد عليرغم تشديد شک و ترديد در مورد اتحاديه اروپا در اين کشور ھمچنان در

  .مسير ادغام اتحاديه اروپا باقی می ماند

 

  دجمھوری خلق لوگانسک از گلوله باران توسط نيروھای اوکراينی خبر می دھ

گفته می شود که نيروھای اوکراينی ده گلوله با کاليبر بزرگ به سمت شھر گلموفسک در جمھوری خلق دونتسک 

  . و ھماھنگی آتش بس اعالم کردکنترولدر مرکز مشترک  DNR اين را نماينده. شليک کرده اند

 

  گپترزبور  سنجالسامشارکت رئيس جمھور مصر ھمراه با پوتين در 

مشاور رئيس جمھور روسيه در امور بين الملل، از مشارکت عبدالفتاح السيسی رئيس جمھور مصر در نشست اقتصادی 

  .سن پترزبورگ خبر داد

مھور روسيه در امور بين الملل از برگزاری نشست اقتصادی مشاور رئيس ج "يوری اوشاکف"به گزارش اسپوتنيک، 

  .سن پترزبورگ از امروز چھارشنبه پانزدھم ژوئيه به مدت سه روز خبر داد

رئيس  "ژومارت توکايف"در نشست افتتاحيه والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه در کنار : وی در اين باره تاکيد کرد

رئيس جمھور مصر به صورت ويدئو کنفرانس در  "عبدالفتاح السيسی"ھمچنين  .جمھور قزاقستان حضور خواھد داشت

  .اين نشست مشارکت خواھد داشت

در اين نشست . مصر از ميھمانان اصلی نشست اقتصادی بين المللی سن پترزبورگ امسال خواھد بود: وی افزود

ن دولتی و بازرگانان اين کشور مسؤوالاقتصادی ھيئتی بلندپايه از مقامات مصری شامل رئيس ھيئت تجاری مصر، 

  .مشارکت خواھند داشت

 کشور جھان خواستار مشارکت در ۶٩ از ئیھا حاکم سن پترزبورگ گفته بود که ھيئت "الکساندر بيگلف"پيش از اين، 

  .اند اين نشست شده
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ن نشست به صورت ساالنه اي. شود نشست اقتصادی بين المللی سن پترزبورگ در پانزدھم تا ھجدھم ژوئيه برگزار می

 نشست اقتصادی سن پترزبورگ با حضور ٢٠٠۵اما از سال . شود  در شھر سن پترزبورگ برگزار می١٩٩٧از سال 

  .والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه برگزار شده است

ا توجه به اند اما در سالجاری ب  کشور از جھان در آن مشارکت داشته١٢٠ًای مختلف اين نشست معموال  در دوره

  .تر قرار گرفته است نئيپيامدھای جنگ اوکراين مشارکت کشورھای مختلف در اين نشست در سطحی پا

 

  دشرايط خاصی برای ديدار پوتين و زلنسکی بايد وجود داشته باش: مقامات کرملين

ديدار بين يوری اوشاکوف، مشاور رئيس جمھوری روسيه در مسائل سياسی و بين الملل اعالم شد که برگزاری 

والديمير پوتين و والديمير زلنسکی، روسای جمھوری روسيه و اوکراين، مستلزم آمادگی دقيق و شرايط خاصی است 

  که بايد فراھم شده باشد

کند، ولی چنين ديداری به شرايط مناسب  ھيچ کس چنين فرصتی را رد نمی: وی شب گذشته در جمع خبرنگاران گفت

، آماده سازی بسيار بسيار کامل است و بدون آن، اين ديدار بيھوده بوده و ھيچ کس با زلنسکی نياز دارد و مھمتر از ھمه

  .مالقات نخواھد کرد

ف، تاکنون ھيچ ئيھا توسط مسکو به ک  مربوط به توقف درگيری به گفته اوشاکوف، پس از انتقال پيش نويس توافقنامه

صل نشده و در چنين شرايطی دليلی برای ديدار رھبران دو کشور پيشرفتی در مذاکرات صلح بين روسيه و اوکراين حا

  .وجود ندارد

 خود نيز يادآور ئیامريکااين مقام کرملين در خصوص امکان برقراری تماس بين روسای جمھوری روسيه با ھمتای 

ن واقعيت را نيز مشاور پوتين اي.  برنامه ريزی نشده استامريکاشد که ھنوز مالقاتی با جو بايدن، رئيس جمھوری 

ی ارتباطات بين رئيس جمھوری روسيه با شرکای تيلفونمورد توجه قرار داد که با توجه به شرايط بين المللی، شکل 

 رھبر کشورھای ٥٠ی با تقريبا تيلفونی صحبت ١٤٠خارجی بيشتر مورد تقاضا قرار داد و والديمير پوتين تاکنون 

  .مختلف انجام داده است

 

 بھای ضدروسی برای غر ره پيامدھای منفی تحريمھشدار مدويدوف دربا

ھای مربوط به افزايش تورم، قيمت انواع  ديميتری مدويدوف، معاون رئيس شورای امنيت روسيه اعالم کرد که داده

لوکوموتيو اقتصاد خدمات و "ھا برای وخامت بيشتر اقتصاد کشورھای غربی، حاکی از آن است که  بينی سوخت و پيش

، بدين ترتيب اين مقام بلندپايه روس "تالی آنھا با سرعت تمام در حال پرواز به سمت يک ديوار محکم استارزھای ديجي

 .ھای ضدروسی را از لحاظ عواقب آن برای اقتصاد خود کشورھای غربی ارزيابی کرد دورنمای اعمال تحريم

بينی سقوط اقتصادھا را به شما   و پيشقصد ندارم تورم، قيمت انواع سوخت": مدويدوف در کانال تلگرامی خود نوشت

بايد منتظر فصل . و اين تازه اولين ماه فصل تابستان است. ھمه اين اطالعات در دسترس عموم قرار دارد. کنم يادآوری 

 ".ز بود، زمانی که بايد برداشت اصلی عواقب تحريم ھا را جمع آوری کردئيپا

اند که به دليل اين اقدامات، شھروندان کشورھای  ھا در غرب ديگر درک کرده وی يادآور شد که برخی از حاميان تحريم

، کود، منابع انرژی، فلزات و ساير مواد برای توليد ماشين آالت و سوخت ئیغربی خود ممکن است محصوالت غذا

 .از دست بدھند را امريکاای  ھای ھسته صنعتی و خانگی و البته نيروگاه
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ھا عليه مسکو، مقياس بحران  معاون رئيس شورای امنيت روسيه پيش از اين نيز ھشدار داده بود که در نتيجه تحريم

، دچار چه امريکاانرژی در اروپا تنھا افزايش خواھد يافت و حتی محرک اصلی اقدامات ضدروسی، يعنی اياالت متحده 

 . خواھد شدئیھا و آسيبھا رنج

  

 ديت انگليس در تامين تسليحاتی اوکراين را يادآور شمسؤولوسيه سفارت ر

يت خود در مسؤولای اعالم کرد که مقامات دولت انگلستان موظف ھستند  سفارت روسيه در لندن شب گذشته در بيانيه

 استفاده ف که توسط نيروھای نظامی اوکراينی برای حمله به اھداف غيرنظامی در منطقه دونباسئيتامين تسليحاتی ک

 .شود، را بر عھده بگيرند می

ايم تا در ھنگام ارسال سالح به اوکراين، احتياط را رعايت  ًما مکررا از مقامات لندن خواسته": در اين بيانيه آمده است

وقايع اخير نشان . ھا بی توجه بوده است البته اين تماس.  صادرات خود را در نظر بگيرندکنترولکرده و استانداردھای 

 ".کوته فکرانه خود را بپذيرد يت کامل سياست مسؤولاده که زمان آن فرا رسيده که انگلستان بايد د

ًسفارت روسيه يادآور شد که اخيرا تعداد گلوله باران مناطق مسکونی دونتسک توسط ارتش اوکراين افزايش يافته و 

 ميلی متری استاندارد ناتو ١٥٥وپخانه اکنون مشخص شده که در جريان اين حمالت از تسليحات غربی، از جمله ت

بنابراين، واضح است که چنين حمالتی عليه غيرنظاميان تنھا به لطف ": در اين بيانيه تاکيد کرد. استفاده شده است

 ."حمايت غرب و تدارکات نظامی غرب از ارتش امکان پذير است که انگليس مدعی نقش رھبری در آن را دارد

  

 دی دوربرراکت دستگاهاطالعاتی به اوکراين برای استفاده از قصد پنتاگون برای کمک 

 در مسائل سياسی شب گذشته اعالم کرد که اياالت متحده قصد دارد اطالعات امريکاکالين کول، معاون وزير دفاع 

ف ئيکه غرب در اختيار ک (HIMARS) ی پرتاب چندگانهراکتھای  محاسباتی الزم برای حمالت با استفاده از سيستم

 .قرار می دھد، را به اوکراين منتقل کند

استفاده از کل بار مھماتی آن نيست، برای اينکه مھمات  ، نيازی بهئیھا دستگاهبه گفته وی، ھنگام حمالت از چنين 

ھا  ما اطالعاتی که اوکراينی": کول گفت.  قابل مقايسه استئیقدرت بيشتری دارد و ضربات آن با عواقب حمالت ھوا

 ."دھيم کنند، را در اختيارشان قرار می انتخاب می) اوکراين(ه به اھداف روسی در خاک خودشان برای حمل

 ی پرتاب چندگانهراکتھای  معاون رئيس پنتاگون ھمچنين يادآور شد که در پايان ماه مه، اياالت متحده چھار سيستم سيستم

(HIMARS)  ما انتظار ": وی افزود. شوند نصب میرا به اوکراين اختصاص داد که بر روی يک شاسی چرخدار

 ".ف ادامه خواھيم دادئيما به تحويل اين تجھيزات نظامی به ک. ھا به زودی وارد نبرد شوند داريم که اين سيستم

کند که عليه  پيش از اين نيز پنتاگون اعتراف کرده بود که اياالت متحده اطالعات نظامی را به اوکراين مخابره می

 .روسيه استفاده شده استنيروھای مسلح 

  

 ت استشنجاقدامات پنتاگون نشان دھنده عالقه واشنگتن به تشديد : سفير روسيه

آناتولی آنتونوف، سفير روسيه در اياالت متحده صبح امروز، چھارشنبه اعالم کرد که اظھارات مقامات وزارت دفاع 

ف، ئيبه ک (HIMARS) ی پرتاب چندگانهراکتھای   در خصوص ارائه اطالعات الزم برای استفاده از سيستمامريکا

نشان دھنده آمادگی واشنگتن برای کمک به تشديد اوضاع در اوکراين و فقدان تمايل آنھا برای حل و فصل مسالمت آميز 

 .مناقشه است
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 مقام بسيار نگران کننده است که يک": اين ديپلمات در پيامی که در کانال تلگرامی سفارت درج شده است، يادآور شد

چنين سخنانی را . ی دوربرد در اوکراين اعتراف کرده استراکتھای  ارشد پنتاگون به امکان گسترش امکانات سيستم

 ھيچ ئیامريکاکند که طرف  د میئياين تنھا تا. تنھا بايد به منزله عالقه واشنگتن برای تشديد بيشتر اوضاع در نظر گرفت

 ".اوکراين ندارندتمايلی برای حل و فصل صلح آميز مناقشه 

 و متحدانش در زمينه افزايش حمايت نظامی از امريکاآنتونوف يادآور شد که اين اظھارات در آستانه نشست بعدی 

 .اوکراين بيان شده است

ف ئي انداز دوربرد به اوکراين موافقت کرده بود، به شرطی که کراکت دستگاهپيش از اين، اياالت متحده با عرضه چند 

ًوالديمير زلنسکی علنا قول داد که اوکراين به اين خواسته عمل خواھد . رای حمله به خاک روسيه استفاده نکنداز آنھا ب

 به خاک امريکای راکتاين در حالی است که يک مقام بلندپايه پارلمان اوکراين، تصميم گيری درباره حمالت . کرد

 .روسيه را رد نکرد

ف وجود ندارد، برای اينکه زلنسکی به ھيچ يک از ئي وعده مقامات کسخنگوی کرملين گفت که ھيچ اعتمادی به

ھای خود برای حل و فصل مسالمت آميز مناقشه چندين ساله در دونباس عمل نکرده که بخواھد به اين قول خود  وعده

 .وفادار بماند

  

 ن برای افزايش ارسال تسليحات نظامی به اوکرايپولندوزير  درخواست نخست 

. ، از ھمتايان خود در ناتو خواست تا تسليحات بيشتری به اوکراين ارائه کنندپولندراوتسکی، نخست وزير ماتئوش مو

ما به ": اعضای اتحاديه اروپا که روز سه شنبه در الھه برگزار شد، گفت –وی پس از نشست نمايندگان کشورھای ناتو 

 حمايت از مردم اوکراين در دفاع از آزادی و حاکميت خود اندازه کافی اقدامات الزم برای محافظت از اوکراين و برای

ای به اوکراين بسيار بيشتر عمل  بنابراين، من از شما می خواھم در تامين تسليحاتی و مھمات توپخانه. دھيم را انجام نمی

 .".کنيد

داده شود تا توان دفاعی آنھا ً اصرار دارد که اين تسليحات بايد فورا به اوکراين تحويل پولنددر عين حال، نخست وزير 

  .را تقويت کند

 

  دسالح تان را زمين بگذاري: روسيه خطاب به نيروھای اوکراينی

 سيورودونتسک اعالم کرده است تا اوايل ئیکيمياروسيه خطاب به نيروھای اوکراينی محاصره شده در کارخانه مواد 

  .سليم شوندامروز چھارشنبه مھلت دارند سالح خود را زمين بگذارند و ت

 در شھر سيورودونتسک ئیکيميابه گزارش خبرگزاری رويترز، روسيه به نيروھای اوکراينی که در يک کارخانه 

  .محاصره شده اند اعالم کرده تا اوايل امروز چھارشنبه سالح ھای خود را زمين بگذارند

خود را به دونباس در شرق فرستاد، پس از آنکه روسيه بخش بزرگی از نيروھای : اين خبرگزاری در ادامه افزود

اوکراين از غرب خواست تسليحات سنگين بيشتری در اختيارش بگذارد و قرار است وزرای دفاع ناتو در نشست 

  .امروز چھارشنبه خود به آن بپردازند

 که ئیند؛ جاا  آزوت گير افتادهئیکيميا غيرنظامی در کنار سربازان در کارخانه ۵٠٠اوکراين مدعی شده است بيش از 

  .اند ھا و حمالت روسيه مقاومت کرده ھا در برابر بمباران ارتش اين کشور ھفته
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ھای اوکراينی بايد از  جنگنده: رئيس مرکز مديريت دفاع ملی روسيه به خبرگزاری اينترفکس گفت "ميخائيل ميزينتسف"

.  شان را زمين بگذارند  کنند و سالح صبح امروز چھارشنبه به وقت مسکو مقاومت بی دليل خود را متوقف٨ساعت 

  .وی ھمچنين اضافه کرد که غيرنظاميان از طريق يک کريدور بشردوستانه آزاد خواھند شد

محاصره و بمباران کارخانه آزوت در شرق اوکراين يادآور محاصره کارخانه فوالد آزوفستال در ماريوپول است که در 

  .تسليم و به روسيه منتقل شدند) اواخر ارديبھشت(ه در آن در اواسط ماه مه نھايت تمام نيروھای اوکراينی پناه گرفت

باران کارخانه آزوت آنقدر سنگين است که مردم  فرماندار منطقه لوھانسک مدعی شده است که گلوله "سرھی گايدای"

  .ھا به خطر افتاده است ھا تاب بياورند و وضعيت روانی آن توانند در پناھگاه ديگر نمی

مله روس ھا به شھر يکصد ھزار نفری سيورودونتسک در استان لوھانسک در حالی اتفاق می افتد که اين شھر در ح

 .حال حاضر نقطه کانونی جبھه نبرد دونباس شناخته می شود

 

 


