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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

 ٢٠٢٢ جون ٢٠
  

 ١١۶  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢۴ ساعت تا(

  

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

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

  

  دجمھور چچن قديروف از صدھا ھزار داوطلب می خواھد تا برای جنگ اوکراين آموزش ببينن رئيس

رمضان قديروف، رئيس جمھوری روسيه چچن معتقد است که عمليات ويژه روسيه نه تنھا عليه اوکراين، بلکه عليه 

قديروف داوطلبان را برای آموزش به .  روسيه وجود داشته باشدبنابراين، بايد صدھا ھزار داوطلب از. جنگد ناتو نيز می

  .چچن دعوت کرد

او داوطلب می شود تا از وطن . داوطلب فراخوانی نمی شود، او خودش می آيد. داوطلب بودن باالترين ارزش است"

  ".خود محافظت کند
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او پيش از اين گفته بود که داوطلبان دانشگاه . قديروف قول داد که تمام شرايط الزم را برای آموزش داوطلبان ايجاد کند

  .نيروھای ويژه روسيه در گودرمس توسط بھترين مربيان آموزش می بينند

 

  د را نشان داده انصحبتجنگنده ھای اوکراينی تمايل به : آزوت

ر کانال بر اساس گزارش ريانووستی، ھمانطور که روديون ميروشنيک، سفير جمھوری خلق لوھانسک در روسيه د

تلگرامی خود گفت، جنگنده ھای اوکراينی محاصره شده در کارخانه آزوت در سورودونتسک اعالم کردند که آماده 

  . .مذاکره ھستند

مذاکرات با آنھا ادامه دارند، اما تا زمانی که جنگجويان سالح ھای خود را به زمين نگذارند، اوضاع به وضوح بھبود "

ا با اينکار افقات آتش بس امتحان می کنند، امزه جويان ھمچنان شانس خود را با برھم زدن تودر حالی که ستي. نمی يابد

  ".پيشينه نظامی برای آنھا فقط بدتر شده است

  .بنابراين ميروشنيک

تمام نقاط شھر را  LVR نيروھای روسی و واحدھای. نبرد برای سورودونتسک از اوايل ماه مه ادامه داشته است

  . و گردان ھای ملی گرايان شبه نظامی را در سايت کارخانه آزوت محاصره کرده اندتصرف کرده

وظيفه اصلی نيروھای متفقين در حال حاضر اين است که امکان تامين ، LVR به گفته رزمندگان شبه نظاميان مردمی

مات از مسير ليسيچانسک به ارتش اوکراين در حال تالش برای انتقال غذا و مھ. گروه مسدود شده را به صفر برسانند

وضعيت در طول طوفان نيز به دليل وجود غيرنظاميان در اين . است Seversky Donets کارخانه آزوت از طريق

  .تأسيسات پيچيده است که توسط محاصره کنندگان به عنوان سپر انسانی استفاده می شود

 

کريدور زمينی بين مسکو و سيمفروپل بايد : دخارکف ش "آزادسازی"غيرنظامی زاپوروژيه خواستار -اداره نظامی

  .بازسازی شود

 ارتش کنترولغيرنظامی منطقه زاپوروژيه اوکراين که بخشی از آن تحت - يکی از اعضای شورای اصلی اداره نظامی

شھرھای خارکف، دنپروپتروفسک و زاپوروژيه اوکراين به منظور گشودن  "آزادسازی"روسيه است، خواستار 

والديمير . راھرو بينمسکو و سيمفروپل را در شبه جزيره کريمه دريای سياه راه اندازی کرد. شده استسرزمين دوم 

 با خبرگزاری روسی ريانووستی گفت که اکنون يک کريدور حمل و نقل بين مسکو پايتخت روسيه صحبتروگوف در 

ديگر عمليات جنگی . مسير امن است. استو کريمه از طريق ماريوپل، برديانسک، مليتوپل و منطقه خرسون ايجاد شده 

  .در اين منطقه انجام نخواھد شد

خودروھای غيرنظامی و باری از مرکز روسيه می توانند بدون مانع از طريق جمھوری ھای مردمی در دونباس و 

مفروپل که از سي-در آينده، ايجاد يک کريدور کامل از طريق بزرگراه مسکو. مناطق آزاد شده اوکراين به کريمه برسند

  ".اين شھرھا به وضوح مستحق آزادی ھستند. خارکف، دنپروپتروفسک و زاپوروژيه عبور می کند، مھم است

  .به گفته روگو، مھم است که اين شھرھا مانند گذشته از طريق يک کريدور زمينی مستقيم به ھم متصل شوند

 

  د ليسيچانسک حضور دارن ستيزه جوی اوکراينی را در٨٠٠٠جمھوری خلق لوگانسک حداکثر 
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 تا ۵٠٠٠روديون ميروشنيک، سفير جمھوری خلق لوگانسک در روسيه در تلويزيون روسيه گفت که ممکن است بين 

ميروشنيک اين شھر را ارتفاعی غالب خواند .  ستيزه جوی اوکراينی در شھر ليسيچانسک حضور داشته باشند٨٠٠٠

  .ا گلوله باران کردکه ارتش اوکراين از آنجا شھرھای اطراف ر

 آزوت در سورودونتسک تنھا پس از تخريب ئیکيميااين ديپلمات پيشتر گفته بود که تخليه کامل غيرنظاميان از کارخانه 

ارتش روسيه و شبه نظاميان خلق لوگانسک در . مواضع شليک اوکراين در اطراف ليسيچانسک امکان پذير خواھد بود

  .حال حل اين مشکل ھستند

 

 دروسيه ليتوانی را به نقض توافقات بين المللی متھم می کن:  محدوديت ھای ترانزيتی به کالينينگرادبه دليل

پس از اينکه ليتوانی تصميم گرفت ترانزيت ريلی کاال از روسيه را که در فھرست تحريم ھای غرب قرار دارند، از 

طريق خاک خود به منطقه کالينينگراد روسيه ممنوع کند، کنستانتين کوساچف، نايب رئيس مجلس عليای پارلمان 

 موافقتنامه مشارکت و ھمکاری بين اتحاديه اروپا و ١٢ ماده اين سناتور با اشاره به. روسيه، اتحاديه اروپا را متھم کرد

 :: که ھنوز معتبر است، می گويد١٩٩۴ ژوئن ٢۴فدراسيون روسيه در 

در اين راستا، . طرفين توافق ميکنند که اصل ترانزيت آزاد شرط اساسی برای دستيابی به اھداف اين موافقتنامه است"

 که مبدأ يا مقصد قلمرو گمرکی طرف ديگر ھستند، آزادانه از قلمرو خود ئیھاھر يک از طرفين اجازه خواھد داد کاال

 ".عبور کنند

  .است (WTO) عالوه بر اين، کوساچف تاکيد می کند که ترانزيت آزاد يکی از سنگ بنای سازمان تجارت جھانی

 درصد از تمام کاالھای در ۵٠ تا ۴٠به گفته فرماندار منطقه کالينينگراد، آنتون عليخانوف، ممنوعيت ترانزيت ليتوانی 

  .حال ترانزيت، مانند مصالح ساختمانی و فلزات را تحت تأثير قرار می دھد

 

 .را به زودی اعالم کرد "مير"اولين کشور عربی پذيرش کارت بانکی روسی 

روسيه را  "رمي"د کرد که کشورش قصد دارد سيستم پرداخت ئياحمد عبدالرحمن الساعتی، سفير بحرين در روسيه، تا

 .در آينده نزديک فعال کند

بيانيه سفير در ديدار ديروز جمعه با رادی کاپيروف، رئيس جمھوری باشقيرستان روسيه در حاشيه شرکت در مجمع 

 .بين المللی اقتصادی پترزبورگ بيان شد

ات بانکی معرفی ما به زودی سيستم پرداخت مير روسی را در خدم: به نقل از خبرگزاری تاس، سفير روسيه گفت

 .خواھيم کرد که به گردشگران کشور شما امکان می دھد تعطيالت راحت و امنی را در اينجا سپری کنند

گفت که سازمان او در حال حاضر  "روستوريسم"از سوی ديگر، زرينا دوگوزووا، رئيس فدراسيون گردشگری روسيه 

 ۵با  شور جھان است و قصد دارد بحث ھای مشابھی را ک٧روسی در  "مير"در حال بررسی امکان استفاده از کارت 

محبوب ترين جاذبه ھای گردشگری در آسيا  "از مقاصد"او توضيح داد که ھمه اين کشورھا . کشور ديگر نيز آغاز کند

 .ی التين و خاورميانه برای روس ھا ھستندامريکاو اقيانوسيه، 

 پس از آن که تعدادی ٢٠١۵خت ملی کار می کند و در سال مير يک کارت بانکی روسی است که از طريق سيستم پردا

با مشکل مواجه  "مستر کارت"و  "ويزا"از بانک ھای روسی به دليل تحريم ھای غرب عليه مسکو با شرکت ھای 

 .شدند، راه اندازی شد
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 قرقيزستان،  کشور ترکيه، ويتنام، ارمنستان، ازبکستان، بالروس، قزاقستان،١٠کارت ھای مير در حال حاضر در 

  .د شده و مورد استفاده قرار ميگيردئيتاجيکستان، اوستيای جنوبی و آبخازيا تا

پس از اينکه ويزا و مسترکارت از تعليق خدمات خود در روسيه در پس زمينه عمليات نظامی روسيه در اوکراين خبر 

 . بخشيددادند، روسيه به تالش ھای خود برای ارتقای سيستم مير در سطح جھانی سرعت

 آژانس ھا: منبع

  

 .نيروھای کيف مزدوران خارجی را در يک خانه فرھنگ در نزديکی خارکف مستقر کرده اند: وزارت دفاع روسيه

د کرد که نيروھای کی يف و مزدوران خارجی در يک خانه فرھنگ مستقر ھستند و توپخانه و ئيوزارت دفاع روسيه تا

 . بارخوموفکا در استان خارکف در شرق اوکراين نصب کرده اندسالح ھای سنگين را در اطراف آن در شھر

در بارخوموفکا خارکف، سربازان نيروھای اوکراينی و مزدوران :  دفاع ملی روسيه گفتکنترولافسر رئيس مرکز 

.  را در مجاورت مستقر کرده اندراکتخارجی در ساختمان خانه فرھنگ مستقر ھستند و خودروھای زرھی، توپخانه و 

 .ژنرال ميخائيل مزينتسف –

تخريب خانه ھای غيرنظاميان در " از ئیاين وزارتخانه پيشتر فاش کرد که اطالعات اوکراين در حال ساخت فيلم ھا

 . بازيگر است۴٠با مشارکت  "نتيجه بمباران روسيه در نيکواليف و متعاقب آن آواره شدن صدھا نفر

 که نمايشنامه ئیدر اودسا، در جنوب غربی اوکراين ساخته است، جا را ئیو گزارش داد که رژيم کيف چنين ويدئوھا

 .فيلمبرداری شده است "حمله روسيه به يک مرکز پزشکی"ای برای نتايج 

 نفر در اين بازيگران شرکت کردند، از جمله کودکانی که لباس خواب بيمارستانی و لباس ھای ١٠حدود ": وی افزود

 ".ھا پوشيده بودندغيرنظامی با آثار خون بر روی آن

  

 تدر نيکواليف ساخته اس "بمباران خانه ھا" از ئیکيف ويدئو

تخريب خانه ھای " از ئیوزارت دفاع روسيه فاش کرد که سازمان امنيت و اطالعات اوکراين در حال ساخت فيلم ھا

 . بازيگر است۴٠ارکت با مش "غيرنظاميان در نتيجه بمباران روسيه در نيکواليف و متعاقب آن آواره شدن صدھا نفر

ای در   بازيگر به صورت مرحله۴٠بيش از ": سپھبد ميخائيل مزينتسف، رئيس مرکز نظارت بر دفاع ملی روسيه گفت

 . مزد دريافت کردنددالر ٢۵کنندگان  فيلمبرداری اين ويدئو شرکت کردند و ھر يک از شرکت

نه ھای اوکراينی و غربی که نيروھای مسلح روسيه را قرار است مطالب نمايشی فيلمبرداری شده در رسا": وی افزود

 ".به حمالت بی رويه به اھداف غيرنظامی متھم می کنند، توزيع کند

 ."کارخانه دروغ سازی اوکراين به دستور حاميان غربی آن چنين جعلياتی را انجام داده است": وی خاطرنشان کرد

 در قبال غيرنظاميان اتخاذ می کنند و تأسيسات زيرساختی ئیتثنانيروھای روسی مواضع بشردوستانه اس: وی ادامه داد

 .غيرنظامی را بمباران نمی کنند

 را در اودسا، در جنوب غربی اوکراين ساخته ئیوزارت دفاع پيشتر گزارش داده بود که رژيم کيف چنين ويدئوھا

 .داری شده استفيلمبر "نتايج حمله روسيه به يک مرکز پزشکی" که نمايشنامه ای ئیاست، جا

 نفر در اين بازيگران شرکت کردند، از جمله کودکانی که لباس خواب بيمارستانی و لباس ھای ١٠حدود ": وی افزود

 ".غيرنظامی با آثار خون بر روی آنھا پوشيده بودند

 RT :منبع
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وکيل يھوديان اخراج شده در فرانسه از کی يف می خواھد که ستايش باندرا از عضويت در اتحاديه اروپا را کنار 

 دبگذار

خواھد عضو اتحاديه اروپا  اگر می: آرنو کالرسفلد، وکيل انجمن زنان و مردان يھودی اخراج شده در فرانسه، گفت

 .کردند دست بردارد ھا ھمکاری می شود، اوکراين بايد از تمجيد از کسانی که با نازی

اعالم کرد، اما برای  "ئیخانواده اروپا"حمايت خود را از پذيرش اوکراين در  BFM  با تلويزيونصحبتاين وکيل در 

اينکه به عضويت اتحاديه اروپا بر اساس مبنای قانونی مشروع تبديل شود، بايد به تاريخ خود بازگردد و از تمجيد از 

  .از اشغال نازی ھا دست برداردھمکاران خود 

دره کوچکی که شاھد کشتارھای ( "بابی يار"کالرسفلد خاطرنشان کرد که در کيف، پايتخت اوکراين، مکانی به نام 

وجود دارد و از آنجا امتداد ) ی و عوامل محلی اوکراينی آنھا در جنگ جھانی دوم بودالمانيھوديان توسط نيروھای 

وکراينی ھا آن را به نام نازی متعصب استپان باندرا می نامند و در مدارس مورد ستايش قرار می خيابانھائی که ا. دارد

بنای يادبود يھوديان در بابی يار و در عين حال تجليل از کسانی که يھوديان را ويران کردند جايز : وی گفت. گيرد

 .نيست

 بابی يار در حومه کيف اعدام ھای دسته جمعی در طول جنگ بزرگ ميھنی، نازی ھا و عوامل محلی آنھا در منطقه

بر اساس تخمين ھای مختلف . بيشتر قربانيان يھوديان، کولی ھا، کريمه ھا و اسرای جنگی شوروی بودند –انجام دادند 

 . ھزار نفر در آنجا کشته شدند٢٠٠-١٠٠در طی دو سال 

 یريانووست: منبع

 "RT + "TASS :منبع

  

 .در نزديکی سورودونتسک تسليم شد "آيدار"ان گردان نازی اوکراينی يکی از فرماندھ: ريانووستی

افراطی ملی گرای اوکراينی  "آيدار"به نقل از يک منبع امنيتی، يکی از سرکردگان گردان  "نووستی"به گزارش 

 .ددر جريان آزادسازی روستای متلکينو در حومه شھر سورودونتسک در جمھوری لوگانسک به اسارت درآم  )نازی(

در جريان پاکسازی ميتلکينو، بسياری از شبه نظاميان اوکراينی، از جمله يکی از فرماندھان گردان ": اين منبع گفت

 ".رتبه وی اکنون در حال بررسی است. آيدر، تسليم شدند

نبردھا در اطراف روستای سيروتينو در "اين منبع در خصوص وضعيت اطراف سورودونتسک با اشاره به اينکه 

 ھای راکتحمله روز شنبه مواضع شبه نظاميان در اين روستا با ": ، افزود"ورت ميتلکينو در حال وقوع استمجا

 ".نيروھای لوھانسک برای توسعه تھاجمی خود. روسی اين امکان را فراھم کرد

خبر داد و پيش از اين، رمضان قديروف، رئيس جمھور چچن، از آزادسازی کامل روستای متلکينو از نيروھای کی يف 

 جنگجو کشته يا مجروح شده ٧٠٠ تا ٦٠٠توضيح داد که طرف اوکراينی در نبردھای متلکينو طی ھفته گذشته بين 

 .است

 ینووست: منبع

  

 تبه عنوان سالح استفاده نکرده اس "٢- جريان شمالی"روسيه از گاز و خط لوله : مرکل

 "٢-جريان شمالی" که روسيه از موضوع گاز و خط لوله ای يادآور شد  در مصاحبهالمانآنگال مرکل، صدراعظم سابق 

: مرکل در خصوص تصميم خود درباره موافقت با ساخت اين خط لوله گاز گفت. به عنوان سالح استفاده نکرده است
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ای در جھان از طريق روابط  ر از طريق تجارت اعتقاد نداشتم، بلکه به ارتباط با دومين قدرت بزرگ ھستهئيمن به تغ"

 ".اری اعتقاد داشتمتج

به گفته وی، اين تصميم دشوار بود، برای اينکه چنين باور عمومی وجود داشت که روسيه پمپاژ سوخت از طريق خاک 

متوقف خواھد کرد، ولی برلين اطمينان داشت که   "٢- جريان شمالی"اوکراين را بالفاصله پس از راه اندازی خط لوله 

 .چنين نخواھد شد

در عين حال يادآور شد که در زمان آغاز حمله نظامی روسيه به اوکراين، اين خط لوله ھنوز راه اندازی اين سياستمدار 

 ".از اين نظر، گاز يک سالح نبود": وی گفت. نشده بود

خانم مرکل ھمچنين تاکيد کرد که خريد گاز از طريق خط لوله روسيه به جای گاز مايع از اياالت متحده يا از کشورھای 

 .ً بوده و اين تصميم کامال اقتصادی و درست بودالمان خاورميانه، به دليل قيمت بسيار باالی آن، به نفع منطقه

  

 د به اوکراين تنھا يک نمايش سياسی بوئیسفر رھبران اروپا: زاخارووا

 -رون، امانوئل ماکالمانصدراعظم  - ماريا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسيه، سفر اوالف شولز

 .نخست وزير ايتاليا به پايتخت اوکراين را بخشی از يک نمايش سياسی ناميد -رئيس جمھور فرانسه و ماريو دراگی

ھمه اينھا جلوی دوربين انجام شده و قسمتی از نمايشی است که بخشی ": ای تلويزيونی گفت وی شب گذشته در مصاحبه

آنھا تنھا نقش خود را بازی .  که بايد به تصوير کشيده شوداز دستورکار سياسی داخلی يا دستور کار ديگری است

ھا گزينه ديگر برای حل و فصل اوضاع از طريق  که ميليون در حالی. کند کنند و اين سفرھا کمکی به حل بحران نمی می

 ".ردًتوان در سطح کامال متفاوتی تصميم گيری ک ھمه چيز را می. مذاکره، تماس، ميانجيگری و غيره وجود دارد

، فرانسه و ايتاليا نيز بايد به مسائل ديپلماتيک رسيدگی کنند، در المانزاخارووا تاکيد کرد که سفارت اوکراين در 

 .صورتی که آنھا به جای انجام وظايف مترادف، تنھا درگير استخدام مزدوران خارجی ھستند

  

 دين را اعالم کننقديروف از کشورھای پيمان امنيت جمعی خواست مواضع خود درباره اوکرا

 در کانال تلگرامی خود از رھبران کشورھای عضو ئیدر پيامی ويدئو "جمھوری چچن"رمضان قديروف، رئيس 

ف و عمليات ئيخواست با يکديگر متحد شده و مواضع رسمی خود در قبال اقدامات ک سازمان پيمان امنيت جمعی 

 .روسيه برای محافظت از مردم دونباس را اعالم کنند

، بنابراين وی از رھبران سازمان "کنند از منافع اوکراين محافظت می"ی تاکيد کرد که رھبران کشورھای عضو ناتو و

 .ًرا در اين خصوص رسما بيان کنند "با اتحاد نظر خود"پيمان امنيت جمعی می خواھد تا 

الروس، قزاقستان، نشست سران کشورھای عضو سازمان پيمان امنيت جمعی که شامل شش کشور ارمنستان، ب

در اين اجالس، رھبران . شود، در اواسط ماه مه سال جاری در مسکو برگزار شد قرقيزستان، روسيه و تاجيکستان می

 .و اين پيمان تصويب کرداين کشورھا بيانيه مشترکی درباره لزوم تضمين امنيت مرزھای خارجی کشورھای عض

استانيسالو زاس، دبيرکل سازمان پيمان امنيت جمعی در آن زمان يادآور شد که در جريان نشست سران مسکو، 

وی يادآور شد که اين سازمان . موضوع مشارکت اعضای اين سازمان در عمليات ويژه روسيه در دونباس مطرح نشد

ترش ناتو بوجود آمده دارد، بنابراين نيازی به  که اکنون در ارتباط با گسئیھا  به چالشئیبودجه کافی برای پاسخگو

 .افزايش توان نظامی اين بلوک نيست
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 ه ميليون پناھنده از اوکراين به خاک روسي٢ورود حدود 

 وزارت خانه ای   دفاعی روسيه و رئيس ستاد ھماھنگی بينکنترولسرھنگ ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مرکز ملی 

ف و با ئيشب گذشته در کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که روسيه، بدون مشارکت کانسان دوستانه در اوکراين  واکنش 

 نفر از ساکنين ٧٠٠ ھزار و ٢٩وجود مشکالت ايجاد شده از طرف اوکراينی، توانست طی شبانه روز گذشته بيش از 

ه مناطق امن در خاک ھای دونباس را تخليه کرده و آنھا را ب ھای نظامی و جمھوری مناطق خطرناک در نتيجه درگيری

 . نفر از اين پناھجويان کودک ھستند٥٠٠ ھزار و ٣به گفته وی، . فدراسيون روسيه برساند

 ھزار نفر از ساکنين مناطق شرقی ٩٣٦از آغاز عمليات ويژه تاکنون بيش از يک ميليون و : اين مقام روس يادآور شد

 ھزار نفر با ٢٨٨بيش از .  ھزار نفر کودک ھستند٣٠٧ بيش از اند که از اين تعداد اوکراين به خاک روسيه پناھنده شده

 .روسيه عبور کردند  خودروی شخصی خود از مرزھای

 ھزار تن ٣٣بيش از   اين مقام وزارت دفاع روسيه افزود که نيروھای مسلح اين کشور از ابتدای ماه مارس تاکنون

اميدنی، دارو و تجھيزات پزشکی بين ساکنين مناطق آزاد کمکھای انسان دوستانه، از جمله اقالم ضروری، غذا، آب آش

 . عمليات بشردوستانه انجام دادند١٨٣شده در خاک اوکراين توزيع کرده و در مجموع يک ھزار و 

  

 نقدردانی پوتين از پزشکان نظامی برای کمک به نيروھای مسلح روسيه در اوکراي

خاطر  پزشکی اين کشور به -کارکنان پزشکی، از پرسنل نظامیوالديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه در آستانه روز 

 .کمک به شرکت کنندگان در عمليات ويژه برای محافظت از غيرنظاميان در دونباس تشکر کرد

به گفته وی، که پزشکان نظامی، امدادگران نظامی، پرستاران، کادر پزشکی روسی با حضور در مناطق خطرناک 

ھای خود را نشان داده و برخی   جان مردم غيرنظامی در منطقه دونباس بھترين ويژگیدرگيری و ارائه کمک و نجات

  .اند و دولت و مردم روسيه خدمات آنھا را ھرگز فراموش نخواھند کرد اوقات جان خود را نيز قربانی کرده

  .از به کار کرد مرکز پزشکی جديد در سراسر روسيه آغ١٩روز شنبه با حضور پوتين، از طريق ويدئو کنفرانس، 

 

 دی يکجا کشته شدنراکت ژنرال و افسر اوکراينی در حمله ۵٠به کزارش راشاتودی و به نقل از وزارت دفاع روسيه، 

ھا و   کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه در يک نشست خبری بعد از ظھر يکشنبه از موفقيتژنرال ايگور

با حمايت نيروھای مسلح روسيه، شبه نظاميان خلق لوگانسک کنترل شھر . پيشروی به سمت سيورودونتسک خبر داد

ين به دليل کمبود مھمات و تدارکات به گفته کوناشنکوف، برخی از يگان ھای ارتش اوکرا. متيولکينو را به دست گرفتند

 .و روحيه کم جنگی در حال خروج از منطقه جنگی ھستند

در ساعت . کوناشنکوف ھمچنين گفت که ارتش روسيه به حمالت خود به اھداف نظامی در اوکراين ادامه می دھد

 "شيروکايا داچا"وستای  صبح به وقت اروپای مرکزی، مرکز فرماندھی نيروھای مسلح اوکراين در نزديکی ر١١:٣٠

در آن زمان جلسه فرماندھی . مورد اصابت قرار گرفت "کاليبر" ھای بسيار دقيق راکتدر منطقه دنپروپتروفسک با 

 ژنرال و افسر ارتش اوکراين از جمله نيروھای ستاد ۵٠در نتيجه اين حمله، بيش از . گروه سپاه اسکندريه برگزار ميشد

 .دکل ارتش اين کشور کشته شدن

 خودروی زرھی را در کارخانه ای در شھر نيکواليف که کشورھای ٢٠ و تا ٧٧٧ی بيشتر، ده ھاويتزر ام راکتحمالت 

 .غرب در ده روز گذشته به رژيم کی يف عرضه کرده بود، منھدم کرد
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قه عالوه بر اين، کوناشنکوف گزارش داد که ارتش اوکراين در نزديکی ايستگاه راه آھن گوبينيچا در منط

 ٣٠ سرباز اوکراينی کشته شدند و ١٠٠بيش از . دنپروپتروفسک اوکراين متحمل خسارات پرسنل سنگين شده است

 ستيزه جو، از جمله مزدوران خارجی، در ٢٠٠تا . تانک و خودروی زرھی در ھنگام تخليه و ترابری نيرو منھدم شدند

 .نزديکی روستای سليدوو کشته شدند

 و مھمات در خاک جمھوری خلق دونتسک حمله کرد و سکوی پرتاب مجتمع راکتچھار انبار  روسيه به ئینيروی ھوا

در : سخنگوی وزارت دفاع روسيه گفت.  در خاک جمھوری خلق لوگانسک را منھدم کرد١ام - بوکئیی ضد ھواراکت

 .اند ی روسيه کشته شدهراکتای و  ، توپخانهئی نازی در حمالت ھوا۴٠٠ ساعت گذشته بيش از ٢۴

 اوکراينی در ٢۵-يک ھواپيمای جنگنده سوخو.  روسيه خبر دادئیکوناشنکوف ھمچنين از استفاده از پدافند ضد ھوا

در مجموع ھشت ھواپيمای بدون سرنشين اوکراينی در مناطق خارکف و خرسون، در . منطقه نيکواليف سرنگون شد

 بحری زيرراکت روسيه سه ئیاين، پدافند ضد ھواعالوه بر . جمھوری خلق لوگانسک و نزديک جزيره مار منھدم شد

 . اوراگان را رھگيری و نابود کردراکتتوچکا اوکراينی و دو 

 اوکراينی به مواضع ارتش اوکراين در نزديکی روستای شيروکويه در ٢۵-عالوه بر اين، دو فروند جنگنده سوخو

 !!.منطقه دنپروپتروفسک حمله کردند

 ھليکوپتر، ١٣٢ ھواپيما، ٢٠٧ فوريه، اوکراين در مجموع ٢۴يه، از آغاز عمليات ويژه در به گفته وزارت دفاع روس

 انداز متعدد را از راکت ۵۶٢ تانک و ساير خودروھای زرھی و ٣۶٨٣، ئیی ضد ھواراکت مجتمع ٣۴۴ پھپاد، ١٢۴٩

  .دست داده است

  

 


