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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

 ٢٠٢٢ جون ٢٣

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

 

   پرواز ويژه برای اخراج ديپلمات ھای روس را رد کردامريکا

ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسيه اعالم کرد، اياالت متحده اجازه پرواز ويژه روسيه را برای انتقال 

 امريکاپيش از اين از ديپلمات ھای روسی خواسته شده بود خاک .  به روسيه را نداده استامريکاوس از ديپلمات ھای ر

  :او در مورد اين روند چنين اظھار نظر کرد. را ترک کنند

 دولتی روسيه به اياالت متحده برای بازگرداندن ئیواشنگتن با خودداری از صدور مجوز پرواز ويژه ھواپيما

  .ھايشان به کشورشان، گامی خصمانه ديگر در قبال کشورمان برداشت روسی و خانوادهھای  ديپلمات

اين ھواپيما قرار بود ھمکاران ما را که وزارت امور خارجه پيشتر به آنھا اولتيماتوم داده بود تا ": زاخارووا يادآور شد

  ." را ترک کنند، تحويل بگيردامريکاپايان ماه جاری خاک 
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  سالھا طول می کشد تا ذخاير تسليحات را دوباره پر کنيم: اارتش بريتاني

تونی . بريتانيا قادر به تکميل ذخاير اسلحه و تجھيزات نظامی ارسال شده به اوکراين در مدت زمان کوتاھی نيست

  :راداکين، رئيس ستاد دفاع بريتانيا گفت

کشد تا به موجودی اوليه  انيم، چندين سال طول میتوانيم مھمات و توپخانه را به توليد انبوه برس در حالی که می"

  ".برگرديم NLAW ھای غير مدرن، حتی سالح

راداکين خاطرنشان کرد که دولت بريتانيا در تماس نزديک با صنعت دفاعی است و نخست وزير بوريس جانسون به 

 اين مقام ارشد نظامی تاکيد کرد که . شرکت دفاعی برجسته در خيابان داونينگ ديدار خواھد کرد١٢زودی با نمايندگان 

  .مقامات انگليسی قصد دارند برای توسعه تسليحات و تجھيزات نظامی جديد سرمايه گذاری بيشتری کنند

 

  تشکل ھای اوکراينی به طور کامل در گورسکوجه و زولوتويه محاصره شدند

م اعالم کرد که واحدھای اوکراينی مستقر سرھنگ دوم شبه نظاميان خلق لوھانسک، آندری ماروچکو، از طريق تلگرا

تعداد پرسنل نظامی اوکراينی در آنجا . در اطراف شھرھای گورسکويه و زولوتويه به طور کامل محاصره خواھند شد

 نفر تخمين زده شده ١٣٠٠پيش از اين توسط دستيار وزير کشور جمھوری خلق لوگانسک، ويتالی کيسليوف، بيش از 

  . مزدور خارجی می شود١٠٠بود که شامل حدود 

 اظھار داشت که گروھی از مزدوران خارجی در ٢۴ماروچکو ھمچنين در برنامه ای در شبکه تلويزيونی روسيا 

  . ساخت خارجی به تصرف ارتش روسيه درآمده است"غنائم ارزشمند"نزديکی گورسکويه و زولوتويه کشته شده و 

  سيه به روبل را امضا کردپوتين فرمان بازپرداخت بدھی ارز خارجی رو

والديمير پوتين فرمانی را درباره روش موقت پرداخت بدھی ھای دولت خارجی از طريق حساب ھای سرمايه گذاری 

  .اين مقاله برای اطالعات حقوقی در پورتال رسمی اينترنتی منتشر شد. به روبل امضا کرده است

 يک يا چند متولی خارجی بدون نياز به حضور حضوری در اين سند يک حساب سرمايه گذاری به روبل به نام

  .ذينفعان اين حساب ھا دارندگان اوراق قرضه يورو روسيه ھستند. نمايندگان آنھا افتتاح می شود

 اعالم کرد که قصد ندارد مجوز روسيه برای پرداخت بدھی خارجی خود امريکادر اواخر ماه مه، وزارت خزانه داری 

وزارت روسيه ھشدار داد که تصميم مقامات اياالت متحده در درجه اول حقوق سرمايه گذاران . ند را تمديد کدالربه 

  .خارجی را نقض می کند و اعتماد به زيرساخت ھای مالی غرب را تضعيف می کند

 

   درباره بحران جھانی غذا دست برنمی داردئیغرب از دروغگو: زاخارووا

رد که دروغ پراکنی مداوم کشورھای غربی عليه روسيه بر سر بحران جھانی سخنگوی وزارت خارجه روسيه اعالم ک

  .غذا، موجب تحير است

 درباره ئیگويد کشورھای غربی دست از دروغ گو به گزارش خبرگزاری رويترز، سخنگوی وزارت خارجه روسيه می

  .علل بحران جھانی غذا برنمی دارند

ر که اظھارات مکرر غرب مبنی بر اينکه روسيه بانی بحران جھانی غذا  امروز چھارشنبه اعالم ک"ماريا زاخارووا"

  .است، موجب حيرت وی شده است
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اين يک : ديپلمات ارشد وزارت خارجه روسيه، با اشاره به تجھيزتسليحاتی ادامه دار اوکراين از سوی غرب، گفت

ت را در اختيار اوکراين قرار دھد، اما به تواند تمام اين تسليحا غرب می. دروغ است، چنين اتھاماتی کذب محض است

  .توان چيزی از اوکراين خارج کرد داليلی نمی

ھای پرداخت، حمل و نقل و بيمه، مانع  دستگاهھای غرب است که با ايجاد اختالل در  زاخارووا تاکيد کرد که اين تحريم

  .ی کشاورزی را به لبه پرتگاه سوق داده است و کود روسيه شده و در نتيجه بازارھائیاز صادرات بسياری از مواد غذا

 و متحدان عضواتحاديه اروپا آن که در چھار ماه گذشته به تجھيز بی وقفه تسليحاتی اوکراين مشغول بوده اند، امريکا

 که حدود يک دھم –گويند مسکو با ممانعت از صادرات غالت از اوکراين  انگشت اتھام را به سمت روسيه گرفته و می

گويد بحران  اما روسيه نظر ديگری دارد و می.  دامن زده استئیات جھانی را در اختيار دارد، به بحران غذاصادر

  .شود تر می ھای گسترده غرب عليه اين کشور روز به روز عميق  کنونی در جھان به واسطه موج تحريمئیغذا

 

  حمله پھپادی به پااليشگاه نفت روسيه

  .ھای نفتی روسيه را ھدف حمله قرار دادند ز پااليشگاهدو پھپاد اوکراينی، يکی ا

ھای نفتی جنوب روسيه امروز چھارشنبه ھدف حمله پھپادی  به گزارش مسکو تايمز، يکی از بزرگترين پااليشگاه

  .اوکراين قرار گرفت

م کرد حمله پھپادی پااليشگاه بزرگ نفتی نووشاختينسک در منطقه روستوف واقع در پنج کيلومتری مرز اوکراين، اعال

در بيانيه پااليشگاه نووشاختينسک آمده است که در نتيجه . ای را در پی داشت به اين پااليشگاه آتش سوزی گسترده

اقدامات تروريستی از مرز غربی منطقه روستوف، دو ھواپيمای بدون سرنشين تأسيسات فنی اين پااليشگاه را ھدف 

  .حمله قرار دادند

  .يشگاه نووشاختينسک در نتيجه اين حمله پھپادی، انفجاری رخ داد و باعث آتش سوزی شدبنا به اعالم پاال

 فرماندار منطقه روستوف نيز در اين باره گفت که قطعاتی از اين دو پھپاد در محوطه اين پااليشگاه "واسيلی گلوبف"

د اين حمله به حالت تعليق درآمده و در اين به گفته گلوبف، فعاليت اين پااليشگاه به منظور بررسی ابعا. يافت شده است

  .حمله آسيبی متوجه فردی نشده است

 دقيقه صبح به وقت محلی رخ داد، ٢۵ و ٩بنا به نوشته مسکو تايمز، آتش سوزی ناشی از حمله پھپادی حوالی ساعت 

  .اما ظرف يک ساعت و نيم خاموش شد

  . ميليون تن در سال است٧.۵ھای جنوب روسيه با ظرفيت  پااليشگاه نووشاختينسک يکی از بزرگترين پااليشگاه

 

  قديروف اعالم کرد که ليسيچانسک به زودی محاصره خواھد شد

اين را رمضان قديروف، . نيروھای متحد روسيه و جمھوری خلق لوگانسک در آستانه محاصره شھر ليسيچانسک ھستند

  .رئيس جمھوری چچن در کانال تلگرامی خود اعالم کرد

با اين حال، شبه نظاميان خلق . يک روز قبل از آن مشخص شد که نيروھای متفقين در حومه ليسيچانسک موضع گرفتند

  .جمھوری خلق لوگانسک خاطرنشان کردند که فرماندھی ھنوز تصميمی در مورد محاصره فيزيکی روستا نگرفته است

 

  .شکست طرح ترور رئيس منطقه چرنوبايفکا: منطقه خرسون
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غيرنظامی روستای چرنوبايفکا، يوری تورولف -قامات منطقه خرسون از تالش ناموفق برای ترور رئيس اداره نظامیم

  .خبر داده اند

به گزارش ريانووستی به نقل از يکی از کارمندان اداره محلی، صبح روز چھارشنبه يک مين در جاده ای که خودروی 

گفته . مين در چمن نزديک يک تقاطع زير حصار يک ملک گذاشته شداين . تورولف در آن حرکت می کرد منفجر شد

  .می شود که اين افسر در اين اقدام تروريستی فقط آسيب ھای جزئی ديده است

  .ھای اين محله خسارت وارد کرد، اما به ھيچ يک از مردم محلی و نيروھای امنيتی آسيبی نرسيد اين انفجار به ساختمان

 

  کراينی سرنگون شدنددو فروند جنگنده او

  . ژوئن خبر داد٢١وزارت دفاع روسيه از سرنگونی دو جنگنده اوکراينی در 

در منطقه نيکواليف و يک  Su-25 ژنرال ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع گفت که يک ھواپيمای جنگنده

  .سرنگون شده است Dnepropetrovsk در منطقه MiG-29 جنگنده ديگر

  . توچکا يو رھگيری شدندراکت پھپاد اوکراينی سرنگون و سه ١٦ عالوه بر اين،

 ١٣٠٨ ھليکوپتر، ١٣٢ ھواپيما، ٢١١به گفته وزارت دفاع، از آغاز عمليات نظامی روسيه در اوکراين، در مجموع 

 . تانک منھدم شده است٣٧٣٣پھپاد و 

 

   را از دست دادند"ليسيچانسک"نيروھای اوکراينی نواحی اطراف 

 دارند و توانسته اند مناطق اطراف تنھا ئی گفت که نيروھای روسی توان آتش باال"دونباس"ندار اوکراينی منطقه فرما

  . را به دست گيرند"لوھانسک" نيروھای اوکراينی در کنترولشھر تحت 

نھا شھر در  که ت"ليسيچانسک"به گزارش سی ان ان، مقامات اوکراينی به از دست دادن چندين ناحيه در نزديکی شھر 

  . آنھاست، اذعان کردندکنترول در شرق اين کشور که ھنوز تحت "لوھانسک"منطقه 

روس ھا در حال نزديک شدن به :  فرماندار و رئيس اداره نظامی منطقه لوھانسک در اين باره گفت"سرھی ھايدای"

  . می کنندھواپيماھا شھر را بمباران. ليسيچانسک ھستند و در شھرھای مجاور سنگر می گيرند

نيروھای روسی بالفاصله در چندين روستا در . وی ادامه داد که اوضاع در منطقه جنوب ليسيچانسک خراب است

  .جنوب شھر يادشده مستقر شدند

  .دفاع کردن برای نظاميان ما آسان نيست: ھايدای اذعان کرد

  .سنگين روسيه را ندارد با آتش ئیاظھارات وی نشانگر اين مسئله است که اوکراين توان رويارو

ھای نظامی و تسليحاتی کشورھای غربی به اوکراين، نيروھای  پيشتر منابع خبری اعالم کردند که علی رغم سيل کمک

 که "لوھانسک" و "دونتسک"شامل مناطق ( در شرق اوکراين "دونباس"اين کشور در نبرد سنگينی که در منطقه 

ھا تبديل شده است، نسبت به  ًجريان دارد و عمدتا به نبرد توپخانه) ته استروسيه استقالل آنھا را به رسميت شناخ

  .نيروھای روسی تسليحات و مھمات کمتری دارند و متحمل شکست شده اند

توانند در سالح  ھا آتش سنگين و مداوم را ادامه دھند، اما نيروھای اوکراينی نمی توانند برای ساعت نيروھای روسی می

  .نھا برابری کنند و بايد از مھمات خود با احتياط بيشتری استفاده نماينديا مھمات با آ

ھا از اوکراين کافی نيست و به اندازه کافی به سرعت  گويند که حمايت در بوق و کرنا شده غربی مقامات اوکراينی می

  .رسد ھا نمی به ميدان نبرد برای اين مرحله سخت و بسيار کشنده درگيری
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در ھمين رابطه . حالی است که نبرد در جبھه شرقی اوکراين بسيار سنگين و سرنوشت ساز شده استھمه اينھا در 

ً معاون وزير دفاع اوکراين نوشت که روسيه تقريبا تمام نيروھای خود را برای "ھانا ماليار"روزنامه گاردين به نقل از 

  .آوری کرده است ع در شرق اين کشور جم"سيويرودونتسک"ھای نزديک شھر  يورش به شھرک

  . بخش اصلی شھر سيويرودونتسک را در اختيار گرفته اندکنترولھا  پيشتر ھايدای اعالم کرده بود که روس

جمھور اوکراين پيشتر در پيامی اعالم کرده بود که نيروھای اوکراينی در حال تحمل   رئيس"ولوديمير زلنسکی"

 در "خارکيف"سيويرودونتسک در منطقه دونباس و ھمچنين منطقه خساراتی شديد در نبرد با نيروھای روسی در شھر 

  .شرق اوکراين ھستند

وی از نبرد در سيويرودونتسک به عنوان نبردی سرنوشت ساز ياد کرده بود که نتيجه آن سرنوشت منطقه دونباس را 

  .رقم خواھد زد

 

  .تمرد نظاميان اوکراينی شدت گرفته است

 ام پياده ۵٧مرد نظاميان اوکراينی از فرماندھان خود ھمچنان ادامه دارد و نظاميان تيپ وزارت دفاع روسيه گفت که ت

  .نظام موتوری اوکراين از اطاعت از دستور فرماندھی خودداری و واحد خود را ترک کردند

ماندھان، به گزارش ريانووستی، وزارت دفاع روسيه اعالم کرد که بسياری از نظاميان اوکراينی بدون اجازه از فر

  .واحدھای خود را ترک کرده اند

 ام پياده نظام موتوری اوکراين که در منطقه ۵٧نظاميان تيپ : در بيانيه وزارت دفاع روسيه در اين باره آمده است

 در جمھوری خلق لوھانسک نبرد می کردند، ھمزمان با از بين "وروبووکا" و "پودلنسويه"، "گورسکويه"شھرک ھای 

 درصد پرسنل اين تيپ، از اطاعت از دستور فرماندھی خودداری و خودسرانه واحد خود را ترک ۶٠رفتن بيش از 

  .کردند

وزارت دفاع روسيه روز گذشته نيز از تمرد نظاميان اوکراينی از دستورات فرماندھان خود در ميدان نبرد خبر داده 

  .بود

و خسارات وارده به طرف اوکراينی اعالم کرد که پدافند وزارت دفاع روسيه ھمچنين در گزارش روزانه خود از تلفات 

 فروند ١۶، "٢۵-سوخو"، يک فروند جنگنده "٢٩- ميگ" ارتش روسيه در شبانه روز گذشته يک فروند جنگنده ئیھوا

 ھای پرتاب چندگانه راکت، رھگيری و دستگاه قبضه راکت شليک شده از ١۴ و "يو-توچکا" راکتپھپاد، سه فروند 

  .ندمنھدم شد

 منطقه تجمع نيروھای انسانی و تجھيزات ارتش اوکراين از ٢۵٣ی و توپخانه ای ارتش روسيه راکتھمچنين نيروھای 

  .جمله شش انبار مھمات را در نقاط مختلف در جمھوری خلق لوھانسک ھدف قرار دادند

که سوخت تجھيزات نظامی نيروھای مسلح اوکراين را  "ميکواليف"يک پايانه سوختی در منطقه : اين وزارتخانه افزود

  .تامين می کرد، نابود شد

 دستگاه تانک و ديگر خودروھای زرھی اوکراين را ٢۴ ملی گرای اوکراينی، ۶٢٠نظاميان روسيه ھمچنين بيش از 

  .منھدم نمودند

ھای مسلح اوکراين را در مناطقی از تاکتيکی نيروی زمينی ارتش روسيه نيز پنج انبار مھمات نيرو-ھوانوردی عملياتی

 ناحيه ١۵١در دونتسک و ھمچنين  "١ام-بوک" ئی ضدھوادستگاه به ھمراه يک "سومی"جمھوری خلق دونتسک و 

  .تجمع نيروھای انسانی و تجھيزات ارتش اوکراين ھدف قرار داده و منھدم کرد
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 توپخانه ئی شناسادستگاهش اوکراين را به ھمراه  ھای پرتاب چندگانه راکت ارتدستگاه جوخه ١٣ھمچنين ارتش روسيه 

  . را نابود کردامريکاساخت 

 فروند جنگنده، ٢١١در مجموع و از زمان آغاز عمليات ويژه نظامی در اوکراين، : وزارت دفاع روسيه در پايان افزود

ستگاه تانک و دگير  د٧٣٣ ھزار و ٣، ئی ضدھوادستگاه ٣۴٩ فروند پھپاد، ٣٠٨ فروند بالگرد، يک ھزار و ١٣٢

 قبضه توپ و ٨١ ھزار و ٢ ھای پرتاب چندگانه راکت، دستگاه خودروی رزمی حامل ۵٩۴خودروھای زرھی، 

  . دستگاه خودروی ويژه نظامی ارتش اوکراين منھدم شده اند٨٠١ ھزار و ٣خمپاره و ھمچنين 

 

فير روسيه در اياالت متحده خواستار در مراسم بزرگداشت سالگرد آغاز جنگ بزرگ ميھنی، آناتولی آنتونوف س

 در سفارت روسيه "شمع خاطره"وی به عنوان بخشی از کمپين . جلوگيری از بازنويسی تاريخ و دستکاری در آن شد

  :گفت

ما نبايد اجازه دھيم اينجا در . ما نبايد اجازه دھيم تاريخ بازنويسی شود: امروز به ويژه به موقع است که تأکيد کنيم"

ما بايد مرز روشنی ". مقصر بودند١٩٤٥-١٩٤١ ھا در حوادث المان و اروپای غربی گفته شود که روس ھا و امريکا

  ".بين اين قاتالن و جالدان و قھرمانان و آزادی خواھان خود قائل شويم

  : شکست نخورد١٩٤٥آنتونوف خاطرنشان کرد که متاسفانه نازيسم بطور کامل در می 

و امروز بايد ريشه ھای فاشيسم را که در سرزمين ما، در سرزمين شوروی، . ان اشتباه می کرديممتاسفانه ما در آن زم"

  ".اين سرنوشت ما است. و ما بايد بجنگيم. در سرزمين اوکراين و در برخی نقاط ديگر جوانه زده است، ريشه کن کنيم

 

  ست؟امريکااز ھر طرف کشته شود به نفع 

   بين روسيه و اتحاديه اروپا بر سر اوکراين آغاز شده است"ابازی بق"بايدن انتظار دارد 

 اشاره کرد که درگيری بر سر اوکراين می تواند به رقابتی استقامتی بين روسيه و اروپا امريکاجو بايدن، رئيس جمھور 

  :وی به خبرنگاران گفت. تبديل شود

توانند تحمل کنند و تا چه حد اروپا مايل است  ھا می س تا چه حد که رو–کنم بايد نشست و انتظار کشيد که  من فکر می"

  ".تحمل کند

 .اين جنبه در نشست آتی ناتو در اسپانيا مورد بحث قرار خواھد گرفت:  گفتامريکارئيس دولت 

  . در رويکرد کلی غرب در قبال درگيری روسيه و اوکراين نمی ترسد"شکاف"او ھمچنين تاکيد کرد که از 

 

  ن بار ديگر دونتسک را گلوله باران کردتوپخانه اوکراي

به گزارش خبرنگار تاس، صدای انفجار در . منطقه کيف دونتسک از صبح زود توسط توپخانه اوکراينی گلوله باران شد

  .دونتسک شنيده شده و دود به آسمان بلند شده است

 ميلی متری ناتو استفاده ١٥٥ کاليبر  و ھماھنگی آتش بس، طرف اوکراينی از گلوله ھایکنترولبه گفته مرکز مشترک 

  .شاھدان عينی از اصابت نارنجک در نزديکی منطقه شھر دونتسک خبر دادند. می کند

 

  پسکوف گزارش ھای رسانه ھا در مورد بسيج توده ای در روسيه را جعلی خواند
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.  در آينده نزديک جعلی استاطالعات منتشر شده در رسانه ھای انگليسی مبنی بر قصد اعالم بسيج جمعی در روسيه

  :او توضيح داد. اين مطلب را ديميتری پسکوف، سخنگوی رئيس جمھور روسيه اعالم کرد

  ".اين اخبار جعلی و تقلبی خالص ھستند"

 برای اعالم بسيج ئیپيش از اين روزنامه ھای گاردين، اينديپندنت و ديلی رکورد به نقل از مقامات غربی از برنامه ھا

  . اعالم شود"به زودی"به گفته طرفين در نشريات، اين بسيج عمومی بايد . در روسيه خبر داده بودندگسترده 

گمانه زنی ھای مشابھی در مورد قصد قريب الوقوع کرملين برای اعالم بسيج توسط بلومبرگ در اواسط ژوئن به نقل 

  . گزارش شدئیاز مقامات ارشد اروپا

 کرملين نامطلوب است زيرا ممکن است باعث ايجاد شک و ترديد در بين روس ھا آنھا خاطرنشان کردند که تصميم

  .پسکوف اين را به عنوان انتشار ھدفمند اطالعات نادرست توصيف کرد. شود

 

   دريافت نکرده امامريکائیھيچ درخواست يا سوالی در مورد مزدوران اسير شده : سفير روسيه

 اسير شده در اوکراين امريکائیاالت متحده ھيچ درخواستی در مورد دو مزدور ھيئت ديپلماتيک روسيه در پايتخت اي

  .به گزارش روز سه شنبه تاس، آناتولی آنتونوف سفير روسيه اين موضوع را اعالم کرد. دريافت نکرده است

ه با شھروندان در رابط"پيش از اين، ند پرايس، مسئول مطبوعاتی وزارت خارجه اياالت متحده گفت که اياالت متحده 

  ". که ممکن است در اوکراين بازداشت شده باشند با مقامات روسيه در ارتباط استامريکائی

  :آنتونوف تاکيد کرد

  .د کنمئي ھا را تاامريکائیمن نمی توانم چنين درخواستی از سوی . با سفارت تماسی گرفته نشده است

 

  کنار ارتش اوکراين خبر داد از مشارکت نيروھای ويژه انگليسی امريکائینظامی 

ھای  نام ست ھارپ، در خصوص مشارکت نيروھای ويژه انگليسی در درگيری  در اوکراين بهامريکائیيک جنگجوی 

سرباز ارتش اياالت متحده که در زمان حاضر در  ست ھارپ، کھنه. نظامی کنار نيروھای مسلح اوکراين صحبت کرد

 ئینيروھای ويژه سرويس ھوا": تر خود گفته استئياينی شرکت دارد، در توجنگ عليه روسيه در طرف نظاميان اوکر

  ".جنگند در جريان جنگ عليه روسيه کنار نيروھای مسلح اوکراين می (SAS) ويژه بريتانيا

 ما به. ًنيروھای مسلح اوکراينی دائما به سمت نيروھای خودی تيراندازی ميکنند":  ادامه دادامريکائیسرباز  اين کھنه

 اين نظامی در حال حرکت به سمت موقعيت جديد بود که –را از دست داديم SAS تازگی يک تک تيرانداز انگليسی از

 ".نفربر زرھی اوکراينی او را به خاک تبديل کرد، زيرا ھيچ کس به خدمه آن در اين باره ھشدار نداده بود

کرد که به طور تصادفی توسط يک نفربر زرھی د ئيوی بدين ترتيب، کشته شدن يک تک تيرانداز انگليسی را تا

به گفته ھارپ، نيروھای اوکراينی با . اوکراينی در حين انجام يک ماموريت جنگی جان خود را از دست داده است

  .نظمی و سردرگمی در جبھه نبرد حاکم است  مشکل دارند و بیکنترولھماھنگی و 

 را از ديده ھای خود در ميدان جنگ ئیھا  محقق است که داستان يک روزنامه نگار وامريکائیکھنه سرباز  ست ھارپ،

ای نيز درباره مقاومت نيروھای مردمی لوھانسک در برابر ارتش اوکراين نوشته و  نويسد و به تازگی مقاله می

 . ناميد"برادرکشی"ھای کنونی را  درگيری

 

  امريکائیلی مزدوران  از سخنان پسکوف درباره اعدام احتماامريکائیابراز تعجب مقامات 
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 در کاخ سفيد اعالم کرد که مقامات اياالت امريکاکننده ارتباطات راھبردی در شورای امنيت ملی  جان کربی، ھماھنگ

 در اوکراين صحبت امريکائیمتحده از اينکه يک مقام رسمی روس ممکن است در خصوص امکان اعدام مزدوران 

  .اند کند، شوکه شده

بله، ما سخنان سخنگوی کرملين را ":  يک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سؤالی در اين باره گفتکربی شب گذشته در

 را که در امريکائیآور است که يک مقام رسمی در روسيه حتی احتمال مجازات اعدام برای دو شھروند  تعجب. ايم شنيده

  ".کند اوکراين حضور دارند پيشنھاد می

 اسيرشده در منطقه دونباس، جان امريکائیشنبه گفت که مزدوران  ين روز سهديميتری پسکوف، سخنگوی کرمل

وی اين نکته را نيز . اند و بايد مجازات شوند نظاميان روسی و نيروھای مردمی دونتسک را در معرض خطر قرار داده

ز مجازات اعدام برای آنھا را  و امکان استفاده ا"تواند شامل اين افراد شود کنوانسيون ژنو نمی"مورد توجه قرار داد که 

  .رد نکرد

 

  پوتين قصد ندارد با ھيئت وزارت دفاع ترکيه ديدار کند: پسکوف

ھا بين مقامات مسکو و آنکارا در زمينه ھمکاری برای  ديميتری پسکوف، سخنگوی رسمی کرملين اعالم کرد که تماس

شود و والديمير پوتين،  زارت دفاع روسيه انجام میايجاد يک کريدور امن برای صادرات غالت از اوکراين از طريق و

  .جمھوری روسيه قصد ندارد در اين نشست شرکت کند رئيس

اين . خير": سخنگوی کرملين در پاسخ به سؤالی درباره برنامه پوتين برای پذيرفتن ھيئت وزارت دفاع ترکيه گفت

  ".شود نشست از طريق وزارت دفاع روسيه انجام می

جمھوری ترکيه اعالم  نقل از يک مقام آگاه در دفتر رجب طيب اردوغان، رئيس  به"ھابر" شبکه تلويزيونی پيش از اين،

کرد که ھيئتی از وزارت دفاع ملی ترکيه قصد دارد اين ھفته به روسيه سفر کند تا درباره ايجاد يک کريدور امن برای 

  . کندصحبتا مقامات مسکو سمت ترکيه ب صادرات محصوالت کشاورزی از بنادر اوکراين به

 

  کرملين ادعای مطبوعات انگليسی درباره آمادگی بسيج جمعی در روسيه را تکذيب کرد

جمھوری روسيه شب گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگاران اعالم کرد که  ديميتری پسکوف، دبير مطبوعاتی رئيس

معی آينده در اين کشور، خبری جعلی است و اين ھای انگليسی در خصوص آمادگی برای اعالم بسيج ج اطالعات رسانه

  .مسئله واقعيت ندارد

پيش از اين نيز رمضان قديروف، رئيس چچن تأکيد کرده بود که اعالم بسيج عمومی در روسيه نيازی نيست، ولی 

وسيه نيز مقامات دومای دولتی ر. شھروندان بايد خود را بسيج کنند و حول رئيس جمھور والديمير پوتين متحد شوند

بارھا در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص امکان اعالم بسيج جمعی در روسيه در رابطه با ادامه عمليات ويژه 

  .اند در دونباس پاسخ منفی داده

 

  ھا باعث توقف مذاکرات روسيه و اوکراين شدند غربی: نبنزيا

در نشست شورای امنيت در روز سه شنبه اعالم کرد که واسيلی نبنزيا، نماينده دائم روسيه در سازمان ملل، شب گذشته 

  .ف را از ادامه مذاکرات درباره حل و فصل ديپلماتيک مناقشه با مسکو خارج کردندئيحاميان غربی مقامات ک
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ه ھای ديپلماتيک برای يافتن راصحبتحاميان غربی تيم مذاکره کننده اوکراينی را از ادامه : اين ديپلمات روسی تاکيد کرد

  .حل خارج شدن از مناقشه کنونی برحذر داشتند

اند تا خود و کل جھان را متقاعد کنند که  نبنزيا ھمچنين يادآور شد که کشورھای غربی شروع به رقابت با يکديگر کرده

 ادامه راه حل مناقشه تنھا در ميدان جنگ با روسيه پيدا خواھد شد و آنھا قصد دارند درگيريھا در اوکراين تا جای ممکن

  .پيدا کند

 

  مسکو صادرات امن غالت از اوکراين را تضمين کرده است: ديپلمات روس

 برای عبور ايمن ئیھا واسيلی نبنزيا، نماينده دائم روسيه در سازمان ملل، شب گذشته تاکيد کرد که طرف روسی تضمين

ھا پاکسازی  ايد بنادر خود را از وجود مينھا برای صادرات غالت اوکراين داده است، البته طرف اوکراينی نيز ب کشتی

  .کند

ايم که صادرات   را آنھم در باالترين سطح دادهئیھا ما تضمين": نبنزيا در نشست روز سه شنبه شورای امنيت گفت

 اکنون اين مسئله به طرف اوکراينی بستگی دارد که تصميم بگيرد که بنادر. تواند در امنيت انجام شود غالت اوکراين می

  ".اند، را پاکسازی کنند ھای ساحلی خود را مين گذاری کرده و آب

نماينده دائم روسيه به اظھارات وزير خارجه ترکيه مبنی بر مشخص بودن مسيرھای دور زدن از ميادين مين اشاره کرد 

ھا به سالمت حرکت  اميدواريم که اين کشتی. توانند چنين کاری را انجام دھند، بسيار خوب است اگر آنھا می": و گفت

  ".کرده از به دريای سياه برسند

والديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه اطمينان داده است که مسکو از صادرات غالت اوکراين برای : نبنزيا افزود

اين ديپلمات ھمچنين پيشنھاد داد که برای يافتن پاسخ درباره مسائل مربوط به . مقاصد نظامی استفاده نخواھد کرد

  .بس و کريدورھای امن برای اطمينان از صادرات غالت از اوکراين به وزارت دفاع روسيه مراجعه شود آتش

 

  کند اوکراين سياست نژادپرستی اتخاذ می: روسيه

رژيم اوکراين نفرت را گسترش می دھد و : نماينده روسيه به شورای امنيت سازمان ملل متحد در نشست امروز گفت

  .طی را اتخاذ می کندسياست نژادپرستی افرا

مقامات : وی افزود. ای را ضد روسيه اتخاذ کرده است رژيم اوکراين سياست خصمانه: نماينده روسيه ھمچنين گفت

اوکراين با حمايتھای غرب سياست ھای نژادپرستانه ای را ضد کسانی که با زبان روسی سخن می گويند اعمال کرده 

 .است

 

  کند میالوروف امروز به تھران سفر 

  .آيد  وزير امور خارجه روسيه روز چھارشنبه به ايران می"سرگئی الوروف"به گزارش از ريانووستی، 

اين نخستين سفر الوروف به ايران در دولت سيزدھم است که در پاسخ به دعوت حسين اميرعبداللھيان وزير امور 

  .گيرد خارجه جمھوری اسالمی ايران صورت می

نگوی وزارت خارجه ايران روز دوشنبه در نشست ھفتگی با خبرنگاران از سفر سرگئی الوروف زاده سخ سعيد خطيب

ھا را با  آخر ھفته ميزبان آقای الوروف خواھيم بود تا بتوانيم ھمکاری: وزير خارجه روسيه به تھران خبر داد و گفت

 .منطقه اوراسيا و قفقاز گسترش دھيم


