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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 ٢٥

 ١٢١  –  روسيه در اوکراين"ۀعمليات ويژ" اخبار ۀگزيد

 ) به وقت اروپای غربی٢٤تا 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

  

  انی بياورد ميليون تن غالت به بازار جھ٥٠روسيه می تواند : پوتين

به گفته . اين را والديمير پوتين، رئيس دولت روسيه اعالم کرد. روسيه آماده صادرات غالت به بازار جھانی است

به معنای واقعی کلمه می . رئيس جمھور، مشکالت عرضه به طور مصنوعی توسط کشورھای غربی افزايش می يابد

  :گفت

 ميليون تنی که امسال به بازار ٣٧عالوه بر . ارمان خوب پيش بروداميدوارم ک. ما برداشت خوبی در پيش داريم"

غالت را به بازار جھانی . داشته باشيم] با محصول جديد[ ميليون تن ديگر ٥٠ًجھانی ارسال می کنيم، احتماال می توانيم 

  ".بياوريد
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ابطه با صادرات غالت، بلکه در رابطه پوتين تاکيد کرد که روسيه آماده است با جديت تمام تعھدات خود را نه تنھا در ر

  .با کود، کاالھای کشاورزی، انرژی و ساير محصوالت مھم انجام دھد، حتی اگر کار دشوارتر شده باشد

 .بيمه وسايل نقليه، محموله ھای خشک، پرداخت ھای بانکی برای قراردادھای تجاری روز به روز پيچيده تر می شود

 

  معرفی شودامريکااجتماعی برای رزمندگان در جمھوری دموکراتيک جمھوری خلق ھای  قرار است قانون ضمانت

جمھوری خلق دونتسک قانونی در مورد ضمانت ھای اجتماعی برای شرکت کنندگان در عمليات نظامی تدوين خواھد 

وشيلين در کانال پ. اين را رئيس جمھوری دنيس پوشيلين روز جمعه اعالم کرد. کرد که اجرای آن شامل روسيه می شود

  :تلگرامی خود نوشت

تھيه پيش . دولت به نوبه خود تمام تالش خود را برای تامين نياز جنگجويان و اعضای خانواده آنھا انجام خواھد داد"

نويس قانون تضمين ھای اجتماعی برای آنھا و خانواده ھای آنھا آغاز شده است که به طور مشترک با فدراسيون روسيه 

  ".د شداجرا خواھ

نويس اين  نظاميان خلق در تھيه پيش ھای سربازان وظيفه و شبه ھای عمومی، کميته مادران سربازان، خانواده شخصيت

  .قانون مشارکت خواھند داشت

نظرسنجی در بين کارکنان ذخيره بسيج انجام خواھد شد تا تمامی ظرايف اقدامات حمايتی اجتماعی الزم در نظر گرفته 

 .شود

 

  کامل منطقه ھرکسی در استان لوگانسک را ھم به دست گرفتندکنترولا ھ روس

 در استان لوگانسک واقع "ھرکسی" کامل منطقه کنترولھای خود به خاک اوکراين،  نيروھای روسی در ادامه پيشروی 

 .در شرق اين کشور را ھم به دست گرفتند

 و "ليسيچانسک"وسيه دو شھر در جنوب ستاد کل ارتش اوکراين ديروز ھم اعالم کرده بود، نيروھای ر 

 . خود درآورده اندکنترول در شرق اين کشور را به "سورودوينسک"

 کامل منطقه کنترولمقامات اوکراينی امروز اعالم کردند که نيروھای روسيه : اسکای نيوز عربی جمعه گزارش کرد

 .ھرکسی در استان لوگانسک را به دست گرفته اند

 تنھا مسير پشتيبانی نيروھای کنتروليی طلب لوگانسک اعالم کرده بودند که نيروھای روسی پيشتر نيز مقامات جدا

 . خود درآورده اندکنترولاوکراينی در شھر ليسيچانسک را تحت 

ی از سوی دولت بايدن، اين اقدام را برای عقب راندن قوای دالرمقامات اوکراينی با وجود اعالم کمک يک ميليار

 .دانند ين کافی نمیروسيه از خاک اوکرا

ھای امنيتی مسکو،  توجھی غرب به نگرانی با انتقاد از بی) دوم اسفندماه (فبروری ٢١جمھوری روسيه روز  رئيس

 .ھای خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسميت شناخت استقالل جمھوری

کرد و روابط پرتنش  ه عليه اوکراين را اعالم اسفند آغاز عمليات نظامی ويژ۵وی سه روز پس از آن در روز پنجشنبه 

 . داد يف به رويارويی نظامی تغيير وضع کی-مسکو

 .ھا به اقدام روسيه ھمچنان ادامه دارد ھا در اوکراين و نيز واکنش درگيری

 

  اسرای اوکراينی مدعی ھستند که فرماندھان آنھا به حال خودشان رھا کرده اند
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ر محاصره گورسکويه در جمھوری خلق لوھانسک تسليم شدند، رھبری خود را متھم پرسنل نظامی اوکراينی که د

  .کردند که آنھا را بدون اھداف مشخص و آمادگی الزم به نبرد اعزام کرده اند

  :در ويدئويی که وزارت دفاع روسيه منتشر کرده است، يکی از اسرا می گويد

ا گردان و نه با تيپ نمی توانستيم تماس بگيريم، بی سيم کار نمی کرد، ما را بدون ارتباط از راه دور رھا کردند، نه ب"

  ".نمی دانستيم چه کنيم، چه موضعی بگيريم، وظيفه ما چيست

يکی ديگر از سربازان شکايت داشت که آموزش پيش از جنگ آنھا به دو جلسه تمرين ھدف محدود شده بود، که در طی 

  .له را در يک زمان شليک کنندآن آنھا فقط می توانستند يازده گلو

يکی از اسرا به اين نتيجه رسيد که بدون تماس با دشمن می توان آنھا را از بين برد و تنھا راه نجات جان خود را تسليم 

  .دانست

  .وی ھمچنين به رفتار انسانی سربازان روسی اشاره کرد

يکی شھرھای گورسکويه و زولوتويه به دام افتاده  نيروی اوکراينی در نزد٢٠٠٠به گفته وزارت دفاع روسيه، حدود 

 .اند

 

  مزدور محکوم بريتانيا از ساکنان دونباس طلب بخشش می کند

آيدن آسلين بريتانيايی که از سوی دادگاھی در دونتسک به دليل جنگيدن در کنار نيروھای نظامی کی يف در جنگ 

دئويی از زندان از عمل خود ابراز پشيمانی کرد و از ساکنان اوکراين به اعدام محکوم شده است، در يک سخنرانی وي

  :به نقل از ريانووستی او گفت. دونباس طلب بخشش نمود

برای پيوستن به : بعد از ھمه چيزھايی که ديروز پشت سر گذاشتم، فقط می توانم به مردم دونباس و روسيه بگويم"

فکر می کنم او به من اجازه داد تا حقيقت .  من واقعا متاسفم–ند خدا می دا) …. (نيروھای اوکراينی عذرخواھی می کنم

ديروز تمام روز را . (.. .) پس از آنچه ديروز ديدم، چيز زيادی نمی توانم بگويم جز اينکه من داغونم) …. (را ببينم

در اينجا ھيچ چيز . مو من در مرکز دونتسک ھست. روی زمين دراز کشيدم زيرا توپخانه اوکراين ما را گلوله باران کرد

ھايی که بيرون  توانستم انفجار را حس کنم و ترکش آنقدر نزديک بود که می. به زندان حمله کردند. نظامی وجود ندارد

  ".ريزد را بشنوم می

دانست حقيقت از آب در آمد و از سکوت  ًاين مزدور بريتانيايی افزود که آنچه که قبال آن را تبليغات خصمانه می

 .ھای غربی در مورد گلوله باران اوکراين از شھرھای دونباس ابراز تاسف کرد رسانه

 

 زلنسکی قصد دارد رئيس سرويس امنيتی اوکراين را برکنار کند: گزارش

روزنامه پوليتيکو گزارش داد که والديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين در نظر دارد ايوان باکانوف، رئيس 

دليل اين امر، عدم حرفه ای بودن باکانوف و اين واقعيت است که . را برکنار کند (SBU) سرويس امنيت اوکراين

  .پس از شروع عمليات نظامی روسيه، سمت خود را ترک کردند SBU چندين مقام عالی رتبه

منابع . را برعھده داشت SBU  رياست٢٠١٩دوست دوران کودکی زلنسکی و رئيس سابق انتخابات باکانوف از سال 

يتيکو از او به دليل فقدان صالحيت در مديريت بحران مربوط به شروع عمليات نظامی روسيه در اوکراين انتقاد پول

  .کردند
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 کارمند دارد که حدود ھفت برابر بيشتر از سازمان اطالعات داخلی ٣٠٠٠٠بيش از  SBUبه گفته اين روزنامه، 

سالھا به دليل اتھامات فساد و سوء استفاده از قدرت  SBU .استاياالت متحده  FBI ًو تقريبا به اندازه MI5 بريتانيا

  .مورد انتقاد قرار گرفته است

 

  یالمانتوئيت مدودف به 

وزير سابق روسيه و معاون فعلی شورای امنيت ملی روسيه از طريق  جمھور سابق و نخست ديميتری مدودف، رئيس

 حرفش اشتباھی نفھمد يا وانمود کند که المانی نوشت تا کسی در المانمدودف توييت خود را به .  گفتالمانتوييتر به 

  . را متوجه نشده استسؤال

 که بارھا روسيه را به استفاده از المانرئيس جمھور سابق روسيه در توييت خود با آنالنا بائربوک، وزير امور خارجه 

ه اين اتھام بيھوده و عدم حافظه تاريخی متھم مدودف يادآور شد ک.  متھم کرده بود، جدل کرد"گرسنگی به عنوان سالح"

 و المان غيرنظامی در لنينگراد در نتيجه محاصره اين ابرشھر توسط ٧٠٠٠٠٠ قحطی مسؤول، که المانويژه  کرد، به

 .فنالند در طول جنگ جھانی دوم است

 

  روسيه در وضعيت کالينينگراد مصمم است: پسکوف

لينينگراد توسط ليتوانی به اندازه کافی مصمم است، اما عجله ای برای تصميم مسکو در مورد محاصره حمل و نقل کا

  :او گفت. اين را ديميتری پسکوف، سخنگوی کرملين به تاس اعالم کرد. گيری ھای بزرگ در اين زمينه ندارد

  ".می بردتصميم گيری زمان . نيازی به عجله نيست، اما در عين حال ما البته به اندازه کافی مصمم ھستيم"

سخنگوی کرملين توضيح داد که مقامات روسيه اکنون با دقت در حال تجزيه و تحليل وضعيت ھستند و موضع خود را 

  :او اضافه کرد. از طريق وزارت خارجه به ھمتايان خود از کشورھای ديگر اعالم می کنند

 ".ما ھستندتوانم بگويم متأسفانه آنھا ديگر شريک ما نيستند، بلکه دشمن  حتی می"

 

  کمک ھای جمھوری خلق چين منطقه شاخ آفريقا در شرايط بحرانی

جمھوری خلق چين در شرايط بحرانی که کشورھای آفريقايی به ويژه مناطق شاخ : اسکای نيوز در گزارشی آورده است

  .آفريقا و آن درگير ھستند گام ھای جدی برای مقابله با قحطی و خشکسالی برداشته است

ا در حالی که شاخ آفريقا و مشکالت جدی در زمينه تامين غذايی و خشکسالی روبرو کمک ھای خود را به اين چينی ھ

 گذاری بيشتر در مبارزه با قحطی و خشکسالی است اند اين کمک ھا شامل سرمايه تر کرده منطقه فشرده

  .ريقاستچين برای رسيدن به ثبات و پيشرفت با قدرت به دنبال بسط امنيت در شاخ اف

 در قاره آفريقا حرکت امريکاچين نقطه مقابل :  کارشناس امور روابط بين الملل ھم به اسکای نيوز گفت"ايمن سمير"

در حالی که واشنگتن تحريم عليه برخی کشورھای آفريقايی از جمله اريتره اعمال کرده است، چين به . کند می

  . را مورد مخالفت قرار داده استامريکاور داخلی کشورھا و تحريم کشورھای آفريقا اھتمام خاصی دارد و دخالت در ام

دھد و توجه آن  چين اھتمام خاصی به منطقه شاخ آفريقا می:  پژوھشگر و تحليلگر مصری ھم بيان کرد"محمد حسن"

اری و چين بزرگترين شريک تج. شاخ آفريقا دروازه جھان به سوی اروپاست. مانند توجه به دريای چين جنوبی است

تان، ايجاد کارخانجات توليدی محلی، مارچبزرگترين سرويس دھنده در زمينه ھای مدرسه استاديوم ھای ورزشی، بي
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آھن در آفريقاست و حجم مبادالت ميان طرفين در سال  آبادی کشاورزی داخلی آفريقا و راه ھای زمينی و خطوط راه

 . رسيده استدالر ميليارد ٢٠٠ به بيش از ٢٠١٩

 

 .شبه نظاميان جناح آيدار در مجتمع آزوت در سورودونتسک آماده تسليم شدن ھستند:  به نقل از يک منبع گفتتاس

يی آزوت در سورودونتسک کيمياکه اعضای آن در مجتمع صنايع  Aidar ستيزه جويان جناح ملی گرای اوکراينی

 .دگرفتار آمده اند، تحت شرايط خاصی اعالم آمادگی کردند که تسليم شون

بر اساس اطالعاتی که روز پنجشنبه توسط خبرنگار تاس از يک منبع نزديک به شبه نظاميان خلق جمھوری خلق 

 در سورودونتسک "آزوت"يی کيميا که در مجتمع "آيدار"گرای اوکراينی  نظاميان جناح ملی شبه. لوگانسک به دست آمد

  .بس و تضمين امنيت غيرنظاميان اعالم کردند تشاند، آمادگی خود را برای تسليم شدن در صورت آ مستقر شده

در . بر اساس اطالعات موجود از اين منبع، شبه نظاميان آمادگی خود را برای توقف مقاومت و تسليم اعالم کردند

آتش بس، خروج : شرايط آنھا عبارتند از": صورتی که جمھوری خلق لوھانسک خواسته ھای آنھا را بپذيرد، منبع افزود

يرنظاميان از منطقه صنعتی و پس از آن نازی ھا اعالم کردند که حاضرند اسلحه ھای خود را زمين گذاشته و امن غ

 .تسليم شوند

 تاس: منبع

 

 يی در جنگ اوکراين عواقب بين المللی در پی داردامريکامشارکت مزدوران : زاخارووا

يی در امريکارد که مشارکت شھروندان ماريا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسيه اعالم ک

 .بينی و شديدی را به دنبال خواھد داشت المللی غيرقابل پيش ھای نظامی کنونی در اوکراين پيامدھای بين درگيری

يی برای شرکت در نبردھا در منطقه امريکاوی يادآور شد که اطالعاتی در خصوص استخدام و انتقال شھروندان 

به گفته زاخارووا، صحبت بر سر فعاليت جدی .  ھشدار داده شودمسألهرد که بايد نسبت به اين دونباس اوکراين وجود دا

سفارت اوکراين در واشنگتن در اين زمينه است که مغاير با کنوانسيون وين در مورد روابط ديپلماتيک مربوط به سال 

 .، در جذب آشکار مزدوران جنگی برای درگيريھا در ساير کشورھاست١٩٦١

 ھزار ٢٠يی، پس از آغاز نگ اوکراين، حدود امريکاھای  زم به يادآوری است که طبق اطالعات خود رسانهال

 ھزار درخواست را ٦يی برای کمک به ارتش اوکراين اعالم آمادگی کردند و ھيئت ديپلماتيک اوکراين بيش از امريکا

 .به طور رسمی ثبت کرده است

 

 بيجينگريسک پس از نشست سران بيانيه رھبران کشورھای عضو گروه ب

از ) برزيل، روسيه، ھند، چين، آفريقای جنوبی: گروھی متشکل از پنج کشور)BRICS – کشورھای گروه بريکس

 در بيانيه مسألهاين .  تسليحات و حفظ يکپارچگی در جھت تقويت ثبات جھانی حمايت کردندکنترولتقويت سيستم 

 . گروه در روز پنجشنبه تصويب شد، بيان شده است که در پايان چھاردھمين نشست سران اينبيجينگ

ھای در نظر گرفته شده در توافقات مربوط به  ھا برای تقويت سيستم کشورھای عضو بريکس خواستار ادامه تالش

 . تسليحات و حفظ يکپارچگی آنھا به منظور حفظ ثبات جھانی شدندکنترول
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ھای  ھا از جمله در روابط تجاری در عرصه يت ھمکاریھمچنين سران کشورھای شرکت کننده در اين نشست از تقو

آنھا از اعضای سازمان تجارت جھانی خواستند از اقدامات . کشاورزی، ھوانوردی، انرژی و اقتصاد سبز حمايت کردند

 .يکجانبه و حمايتی که مغاير با روح و قوانين اين سازمان است، پرھيز کنند

نه و دور مسؤواليکس، کشورھای توسعه يافته را به توسعه روابط اقتصادی عالوه بر اين، رھبران کشورھای عضو بر

در اين بيانيه آمده است که عوامل سياسی ثانويه بر کشورھای در حال توسعه . از برخوردھای سياست دعوت کردند

 .گذارد تأثير منفی می

 نشست چھاردھم رھبران گروه بريکس  جمھوری روسيه نيز روز پنجشنبه، در سخنرانی خود در والديمير پوتين، رئيس

ھا و  به گفته وی، فراملی بودن چالش .يادآور شد که اين گروه نقش بسيار زيادی در ايجاد جھانی چندقطبی داشته است

ًتھديدھا نيازمند پاسخ ھای مشترک کشورھا است که بايد به صورت مشترک و بر اساس ھمکاری صادقانه و متقالبال 

 .سخ دادسودمند به آنھا پا

 

 عقب نشينی اتحاديه اروپا از تحريم منطقه کالينينگراد روسيه

 سياست خارجی و امنيتی اتحاديه اروپا روز پنجشنبه طی سخنرانی خود در بروکسل اعالم کرد مسؤولجوزپ بورل، 

دود کند، بلکه تنھا ھای ترانزيتی بين منطقه کالينينگراد و ديگر مناطق روسيه را مس که اتحاديه اروپا مايل نيست راه

   .ھا توسط مسکو جلوگيری کند قصد دارد از دور زدن احتمالی تحريم

ما نمی خواھيم ترانزتی کاال بين کالينينگراد و روسيه را . وضعيت کالينينگراد يک محاصره نيست": وی توضيح داد

ھای اعمال شده از سوی   زدن تحريم دقيق اوضاع به منظور جلوگيری از دورکنترولمسدود کنيم، البته در عين حال به 

 ".اتحاديه اروپا نياز داريم و اين کار بايد با دقت در حال انجام است

به اجرا )  خرداد ماه ٢٨ (جون ١٨ممنوعيت ترانزيت کاال از خاک جمھوری ليتوانی به منطقه کالينينگراد از نيمه شب 

 .ای ضد روسی کشورھای اتحاديه اروپا معرفی شده استدرآمد و اين اقدام به عنوان بخشی از بسته پنجم تحريمھ

 

 اوکراين شکست خود در شھر سيوجرودونتسک را اعالم کرد

اوکراين شکست و خروج نيروھای خود از شھر سيوجرودونتسک در شرق اين کشور که ھفته ھا بر سر آن درگيری 

 نيروھای  در تلويزيون اين کشور گفت که، فرماندار منطقه لوھانسک "سرھی ھاجدای". بوده است را اعالم کرد

ماندن در : وی افزود. ً به گفته وی اين شھر عمدتا توسط نيروھای روسيه اشغال شده است .اوکراينی بايد خارج شوند

 ھستيم ھيچ فايده ای  ًموقعيت ھايی که در طی ماه ھای متمادی از ھم پاشيده شده اند، صرفا برای اينکه بگوييم در آنجا

 .دندار

 

 اعتراف زلنسکی به خستگی ساير کشورھا از ادامه جنگ در اوکراين

والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين در يک پيام ويدئويی برای دانشجويان اسرائيلی اعالم شد که خستگی ناشی 

 .از ادامه جنگ در اين کشور، در ميان ساير کشورھا و حتی در مناطق داخلی اوکراين بوجود آمده است

 خستگی از ادامه جنگ در کشور ما در ساير کشورھا وجود دارد و ھمچنين در داخل اوکراين، کسانی ": زلنسکی گفت

 ".کنند شود و آنھا آنچه را که بايد در شرايط کنونی انجام شود فراموش می که زير گلوله باران قرار ندارند، ديده می
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ه بود که عليرغم خطر خستگی ناشی از ادامه بحران اوکراين، بوريس جانسون، نخست وزير انگليس نيز يادآور شد

 .کشورھای غربی بايد به حمايت از اين کشور ادامه دھند

ھای اخير سران چندين کشور برای  با، وزير امور خارجه اوکراين نيز چندی پيش گفت که درخواست ديميتری کوله

 .ز روند اوضاع استسازش در مذاکرات با روسيه محصول فرعی خستگی فزاينده ا

 

 اوکراين چندان عالقه ای به بازگشت پناھجويان به کشور ندارد

ًتقريبا پنج ميليون پناھجوی جنگی که توسط اروپا پذيرفته شده شده اند ھشدار داده !! اوکراين درباره بازگشت عجوالنه

ما بايد : دو پيش نياز اساسی وجود دارد  اولنا سوتنيک، مشاور معاون نخست وزير اوکراين در اين باره گفت که. است

 در صحبت وی پس از  .راه ھا و ابزارھايی را برای بازسازی حداقل بخشی از زيرساخت ھای ويران شده پيدا کنيم

 ھمانطور که اکنون کم –ی کارآمد مستقر شود راکت يک سيستم دفاع ضد  روند،  در جايی که آنھا می برلين، گفت و بايد

 .کی يف وجود داردو بيش برای 

 

 کرملين سفر پوتين به ايران را قطعی اعالم کرد

سخنگوی کاخ کرملين سفر رئيس جمھوری روسيه به ايران را قطعی اعالم کرد، اما گفت تاريخ اين سفر ھنوز مشخص 

 .نشده است

والديمير پوتين به ی درباره احتمال سفر سؤالديميتری پسکوف در گفت و گو با خبرگزاری روسی تاس در پاسخ به 

سفر رئيس : تھران و شرکت در نشست روسای جمھوری ايران، ترکيه و روسيه در چارچوب مذاکرات آستانه گفت

 .جمھوری روسيه به تھران قطعی است، اما تاريخ دقيق آن ھنوز مشخص نشده است

روف وزير خارجه روسيه حسين اميرعبداللھيان وزير امورخارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با سرگئی الو

که ظھر پنجشنبه در محل وزارت امورخارجه برگزار شد، در مورد نشست سران ايران، ترکيه و روسيه در تھران گفته 

اميدوار ھستيم که در آينده نه چندان دور با توجه به شرايط مھار ويروس کرونا در جھان شاھد برگزاری نشست : بود

 .رکيه و جمھوری اسالمی ايران در تھران باشيمسران فدراسيون روسيه، جمھوری ت

گفته شده، اين نشست بخشی به صورت دوجانبه و بخشی ديگر در فرمت نشست آستانه برگزار خواھد شد که با 

 .محوريت آتش بس در سوريه است

، به از زمان شيوع کرونا، نشست کشورھای ضامن صلح سوريه که شامل سه کشور ايران، روسيه و ترکيه می شود

صورت حضوری برگزار نشده و مقامات سه کشور بر برگزاری حضوری آن به خاطر حساسيت موضوعات مورد 

 .بحث تاکيد دارند

ِمقامات روس از جمله آلکساندر الورنتيف فرستاده ويژه رئيس جمھوری روسيه در امور سوريه پيش از اين، از 

قرار است نشست وزيران خارجه سه کشور پيش از . بودندميزبانی تھران برای برگزاری نشست سران حمايت کرده 

 .برگزاری نشست سران برگزار شود

 

  به اتحاديه اروپا درباره عواقب خطرناک تحريم ھا عليه روسيه ھشدار دادھنگری

 آغاز اتحاديه اروپا بايد تحريم ھای روسيه را به دليل عمليات ويژه در اوکراين متوقف کند و در عوض بر آتش بس و

  . به رويترز گفته استھنگریاين را باالز اوربان، مشاور سياسی نخست وزير . مذاکرات تمرکز کند
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. وی خاطرنشان کرد که ھر چه اتحاديه اروپا تحريم ھای بيشتری را اعمال کند، بيشتر به کل اتحاديه آسيب می رساند

  . تبديل خواھد شد"ندهباز"اتحاديه اروپا به دليل مشکالت اقتصادی به عنوان يک 

پايان " گفت که اتحاديه اروپا به نقطه ای رسيده است که مشخص است ادامه راھبرد فعلی ھنگریمشاور نخست وزير 

 :وی تاکيد کرد. "بدی برای اروپا خواھد داشت

 .اين راه حل ما است. مذاکره، آتش بس، صلح، ديپلماسی. بنابراين ما بايد به چيزی بپردازيم

 

 بپيوندد SPFS يليپين می خواھد به سيستم تراکنش ھای مالی روسيهف

اين را . برای ادامه تجارت با روسيه است (SPFS) فيليپين در حال بررسی پيوستن به سيستم انتقال اخبار مالی روسيه

 :او توضيح داد. ايگور بايلن سفير فيليپين در مسکو روز پنجشنبه گفت

ما اکنون يک تيم اقتصادی جديد در دولت . شنيديم و اطالعات الزم را به مانيل داديم SPFS ما درباره سيستم مالی"

او می داند که اين . داريم که رئيس سابق بانک مرکزی فيليپين، يک متخصص بسيار با تجربه، وزير دارايی است

 ".پيشنھاد چقدر مھم است

  . اتخاذ خواھد شدجونکشور در پايان ماه بايلن شک دارد که اين تصميم پس از تحليف رئيس جمھور جديد 

وی ھمچنين . وی در عين حال خاطرنشان کرد که فيليپين در آنالوگ غربی يعنی سيستم سوئيفت باقی خواھد ماند

  .توضيح داد که جمھوری روسيه تحريمی را اعمال نکرده و ھمچنان عالقمند به تجارت با اين کشور است

 .ی يک سيستم پرداخت جايگزين را برای حمايت از تجارت با روسيه در نظر بگيريمبنابراين ما بايد به طور جد

 

 خواھد شد LPR تصرف ليسيچانسک منجر به آزادسازی کامل: مشاور قديروف

اين را آپتی . آزادسازی ليسيچانسک و مناطق مجاور به آزادی کامل جمھوری خلق لوگانسک منجر خواھد شد

 :در ادامه گفته شد. يروف رئيس جمھور چچن بيان کردآلودينوف، مشاور رمضان قد

ًما ھر روز قلمروھای بيشتری را از آنھا پس می گيريم و اگر اين روند در چند روز آينده ادامه يابد، احتماال می توانيم "

رعت آزادی کامل جمھوری خلق لوگانسک را اعالم کنيم و به سمت جمھوری خلق دونتسک پيشروی کنيم تا با ھمان س

 " .آنھا را آزاد کنيم

پيش از اين، رمضان قديروف، فرمانده چچن، اعالم کرد که نيروھای روسی با موفقيت به سمت سيورودونتسک و 

 .ليسيچانسک پيشروی می کنند

 

  با اوکراين در بالروس استصحبتروسيه آماده : الوروف

ا سرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه روز اين ر. ھای صلح با اوکراين در بالروس استصحبتروسيه آماده 

 :او گفت. پنجشنبه اعالم کرد

  .با کمال خرسندی ما دعوت رئيس جمھور بالروس برای ديدار در خاک بالروس را می پذيريم

ھمه چيز از مدت ھا قبل ارائه شده "الوروف تاکيد کرد که مسکو ھيچ چيزی را به ميل خود ارائه نخواھد کرد، زيرا 

  .توپ اکنون در زمين کيف است:  وزير خارجه روسيه افزود".است
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، رئيس ھيئت اوکراينی، ديويد آراخاميا، گفت که طرف اوکراينی می تواند مذاکرات با روسيه را در پايان جون ١٨در 

در خواھد به نظر او، تا اين زمان وضعيت بايد به شدت تغيير کند، زيرا در آن صورت کيف قا. ماه اوت از سر بگيرد

 .بود از موضع قدرت صحبت کند

 

يو گلوله باران - ھای توچکاراکتنيروھای اوکراينی مناطق مسکونی اين جمھوری را با : جمھوری خلق لوھانسک

 کردند

يو به مناطق پرجمعيت جمھوری خلق - توچکاراکتھا، نيروھای مسلح اوکراين روز جمعه سه  بر اساس گزارش

 و ھماھنگی رژيم آتش بس کنترولاين را نمايندگی جمھوری در مرکز مشترک . ندشليک کرد (LVR) لوھانسک

  .گزارش کرده است

  .آتش از سمت باخموت آمد. بر اين اساس، نيروھای مسلح اوکراين استاخانوف، بريانکا و تپليچن را ھدف قرار دادند

ھای زيردريايی توچکا را به سمت مناطقی  راکتًھا، در چند روز گذشته، ارتش اوکراين تقريبا روزانه  بر اساس گزارش

 .در جمھوری خلق لوھانسک شليک کرده است

 

تان در خارکف ھستند تا به دروغ مارچگرايان اوکراينی آماده بمباران ساختمان بي وزارت دفاع روسيه فاش کرد که ملی

 . اين جنايت معرفی کنندمسؤولنيروھای مسلح روسيه را 

 مرکز اطالعات و عمليات روانی ٧٢متخصصان ": س مرکز نظارت دفاع ملی روسيه گفتميخائيل مزينتسف، رئي

نيروھای مسلح اوکراين در حال آماده شدن برای يک تحريک و صحنه سازی آشکار ديگر با کشتن غيرنظاميان ھستند 

 . ."رويه به اھداف غيرنظامی متھم کنند تا نيروھای مسلح روسيه را به حمالت بی

 با تھديد به کشتن ترسناک پزشکی و بھداشتی آنھا را از مراکز ديگر "کراکن"تيزه جويان گردان نازی س: وی گفت

که نازی . آورند می) در خيابان کلوچکوفسکايا(تان اول کودکان در خارکف مارچتان ھا به زور به بيمارچبھداشتی و بي

توپخانه نيروھای روسی به دروغ به اين کار .ر کنندھا قصد دارند با شروع بمباران ساختمان مين گذاری شده را منفج

 .متھم کنند

 .ميزينتسف افزود که خبرنگاران خبرگزاری ھای غربی برای تھيه مطالب جعلی عکس و فيلم وارد شھر شدند

ميزينتسف خاطرنشان کرد که ارتش اوکراين سالح ھای سنگين را در قلمرو مدرسه ای در دروژکوکا، جمھوری خلق 

 .مستقر کرده است و او از موارد مشابه در مناطق ديگر نيز صحبت کرددونتسک 

 ھکتار را در جريان مين زدايی در جمھوری خلق دونتسک ٣۵٠٠به گفته اين مقام، ارتش و امدادگران روسيه بيش از 

 شرايط يگان ھای مين زدايی نيروھای مسلح فدراسيون روسيه و وزارت: وی توضيح داد. و لوگانسک بررسی کردند

اضطراری روسيه وظايف پاکسازی مناطق جمھوری خلق دونتسک و لوگانسک را از مواد منفجره انجام می دھند و در 

 " . ھکتار زمين مورد بررسی قرار گرفت٣۵٠٠مجموع 

 ميليون نفر از اوکراين و جمھوری ھای خلقی دونتسک و لوگانسک به روسيه از آغاز ٢ميزينتسف از تخليه بيش از 

 يات ويژه خبر دادعمل

 وزارت دفاع روسيه: منبع
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سرگئی شويگو وزير دفاع روسيه در ديدار با ھمتای بالروسی خود ويکتور خرينين بر لزوم اتخاذ فوری اقدامات 

 .مشترک روسيه و بالروس برای تقويت توان دفاعی دو کشور اتحاديه تاکيد کرد

 اقدامات مشترک فوری را برای تقويت توانايی دفاعی کشور شرايط نياز به": شويگو روز پنجشنبه در مسکو گفت

 ."کند ای را حکم می  يکپارچه پدافند ھوايی منطقهدستگاهای نيروھا و  بندی منطقه اتحاديه و افزايش آمادگی رزمی گروه

 دوستان ھرگونه حمايتی از"وی افزود که اين موضوع امروز اھميت بيشتری پيدا کرده است و طرف روسی آماده است 

 . در اين زمينه انجام دھد"بالروسی

ترين متحد روسيه توصيف کرد و خاطرنشان کرد که  ترين شريک راھبردی و نزديک شويگو بالروس را مھم

 .سابقه غرب در حال توسعه است ھای نظامی دوجانبه با وجود فشارھای بی ھمکاری

امروز ھمکاری نظامی . رين دوست و متحد ما استجمھوری بالروس مھمترين شريک استراتژيک، نزديکت": وی گفت

 ".دوجانبه تحت فشار بی سابقه غرب، جنگی اعالم نشده عليه دو کشور ما در حال توسعه است

شويگو به اين نتيجه رسيد که روسيه از عزم بالروس ھا برای مقاومت در برابر روند تقابلی اياالت متحده و متحدانش و 

تشکيل مشترک يک فضای دفاعی واحد در داخل مرزھای کشور اتحاديه بسيار قدردانی می ھمچنين تمايل آنھا برای 

 .کند

 تاس: منبع

 

روسيه اعالم کرد که حاضر است غالت الزم برای افغانستان را تامين کند، کشورھای غربی بايد مبالغی که از 

 .افغانستان ربودند را به اين کشور بازگرداند

 دايمی روسيه در سازمان ملل متحد، با تاکيد بر اينکه روسيه آماده است از طريق تامين غالت به واسيلی نبنزيا، نماينده

افغانستان کمک کند، از کمک کنندگان غربی خواست تا بدون پيش شرط وجوه دزديده شده از مردم اين کشور را به 

 .افغانستان بازگردانند

ر متأسف است که تحريم ھای غيرقانونی عليه روسيه بر ھمکاری وی در جلسه شورای امنيت سازمان ملل گفت که بسيا

 .روسيه با سازمان ھای بشردوستانه تأثير گذاشته و زنجيره ھای لجستيکی و مالی را از بين برده است

 ".در صورت لزوم، ما آماده خواھيم بود تا در تامين غالت به افغانستان کمک کنيم"نبنزيا تاکيد کرد که 

ن از کمک کنندگان غربی خواست تا کمک ھای مالی خود را به افغانستان بازگردانند تا بدون پيش شرط به نبنزيا ھمچني

 .عادی سازی وضعيت بشردوستانه در اين کشور کمک کنند

 افغانستان دست بردارند و کمک مسألهما از کمک کنندگان غربی می خواھيم که از گمانه زنی در مورد : وی افزود

به کشور بازگردانند و کمک ھای ھمه جانبه را برای عادی سازی وضعيت اجتماعی، اقتصادی و ھای مالی را 

 .بشردوستانه در کشور بدون قيد و شرط و پيش شرط آغاز کنند

 . ساله خود در کشور را بر عھده دارند٢٠اين کشورھا بار اصلی نتايج حضور : وی خاطرنشان کرد

 RT :منبع

 

 ريکس به طور پيوسته در حال افزايش استقدرت ب: والديمير پوتين

 .رئيس جمھور روسيه در سخنانی اعالم کرد که قدرت بريکس به طور پيوسته در حال افزايش است
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، رئيس جمھور روسيه روز پنجشنبه در نشست سران بريکس که در قالب ويدئو "والديمير پوتين"به گزارش تاس، 

در حال تعميق ھمکاری ) برزيل، روسيه، ھند، چين و آفريقای جنوبی(کشورھای بريکس : کنفرانس برگزار شد، گفت

 .يابد در دستور کارھا ھستند و اقتدار اين اتحاديه سال به سال افزايش می

کشورھای بلوک ما در حال تعميق ھمکاری در تمام طيف موضوعات در دستور کار ": رئيس جمھور روسيه گفت

 ".يابد تدار و نفوذ بريکس در صحنه جھانی به طور پيوسته افزايش میای ھستند و ھر سال اق جھانی و منطقه

ًپوتين ھمچنين خاطرنشان کرد که اين يک روند عينی است، زيرا پنج کشور واقعا دارای پتانسيل اقتصادی، علمی، 

المللی، رشد و رفاه توانند به طور مؤثر با يکديگر ھمکاری کنند تا ثبات و امنيت بين  آنھا می. فناوری و انسانی ھستند

 .پايدار و رفاه مردم خود را تضمين کنند

ای  تقويت مشارکت باکيفيت بريکس، آغاز دوره"جمھور روسيه افزود که مسکو موضوع نشست اخير با شعار  رئيس

دھای ھا و تھدي وی به اين نکته توجه کرد که پيچيدگی و ماھيت فراملی چالش. داند  مرتبط می"جديد برای توسعه جھانی

 .ھای جمعی با مشارکت فعال اين بلوک است جامعه بين المللی مستلزم جست و جوی پاسخ

توانيم مشکالتی مانند حل مناقشه، مبارزه با  ايم که تنھا با ھم می ما بارھا گفته": رئيس جمھور روسيه تأکيد کرد

وھوايی و  ھای جديد، مبارزه با تغييرات آب يافته، از جمله استفاده جنايتکارانه از فناوری تروريسم، جنايات سازمان

 ".ھای خطرناک را حل کنيم گسترش عفونت

پوتين ھمچنين از شیء جين پينگ، رئيس جمھور چين و ساير ھمکاران چينی برای فعاليت فعال آنھا در سال جاری 

 .برای ارتقای مشارکت استراتژيک بريکس تشکر کرد

 

 اندازد ل بحران غذايی را به تاخير میاقدمات دبيرکل سازمان ملل ح: الوروف

سرگئی الوروف وزير امورخارجه روسيه اعالم کرد که اقدامات آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل متحد حل بحران 

 .اندازد جھانی غذا را به تاخير می

دبيرکل : فتبه گزارش خبرگزاری تاس، الوروف در گفت وگو با شبکه ملی بالروس که روز پنجشنبه منتشر شد، گ

اندازد، او متاسفانه اجازه ارسال غالت در اسرع وقت را  سازمان ملل با اقدامات خود حل بحران غذايی را به تعويق می

 .دھد نمی

  .به گفته وی، روسيه از واکنش کند سازمان ملل متحد به پيشنھادات مربوط به انتقال غالت نگران است

احتماال دبيرخانه . رسد، نگران ھستيم  به موضوعی که فوری به نظر میما از واکنش آھسته: الوروف توضيح داد

  . خارجی قرار دھندکنترولالمللی را تحت  سازمان ملل تحت فشار شديد کسانی است که مايلند اين سازمان بين

  .ھای پيشنھادی خود را برای حل اين بحران ارائه کرده است وزير خارجه روسيه افزود، مسکو راه حل

ھمه پيشنھادات مطرح شده از سوی والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه، روی کاغذ پياده شده و به : روف گفتالو

  .ما ھر چه در توان داشتيم انجام داديم. نيويورک ارسال شده است

ن وی تصريح کرد، گوترش دبيرکل سازمان ملل در تالش بوده است تا موضوع انتقال غالت از بنادر اوکراين را بدو

  .ھای روزانه روسيه در مورد کريدورھای بشردوستانه در اين خصوص حل کند در نظر گرفتن اعالميه

 ميليون نفر در ۴٠٠حدود .  درصد از عرضه جھانی گندم را برعھده دارند٣٠روسيه و اوکراين روی ھم حدود  

  .سراسر جھان به صادرات غالت اوکراين وابسته ھستند
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ھا  اند، بازگشايی نشوند، ميليون  ھشدار داده بود که اگر بنادر اوکراين که به دليل جنگ بسته شدهسازمان ملل پيش از اين

  .نفر در جھان با خطر گرسنگی مواجه خواھند شد

رود در   ميليون نفر در سراسر جھان با گرسنگی حاد مواجه بودند، اما انتظار می٢٧۶ حدود ٢٠٢٢در آغاز سال 

 ميليون نفر به اين افراد به ويژه در کشورھای جنوب صحرای آفريقا افزوده ۴٧اوکراين، صورت ادامه درگيری در 

  .شود

ھا را از  يف بنادر خود را مين زدايی و صادرات محموله جمھور روسيه پيشتر گفته بود که اگر کی والديمير پوتين رئيس

ھا با محموله   مسکو عبور بدون مانع کشتی روسيه مانند برديانسک و ماريوپل تضمين کند،کنترولطريق بنادر تحت 

  .کند غالت اوکراينی را تضمين می

  .ھای غالت اوکراين را از طريق دريای سياه تضمين کنند اند که امنيت محموله ھای ترکيه وعده داده مقام

 

 دھند ھا اجازه صلح در اوکراين را نمی انگلوساکسون

 . کشورھای غربی، غرب را متھم به کارشکنی در روند صلح اوکراين استوزيرخارجه روسيه در سخنانی با انتقاد از

حتی اگر کيف بخواھد ": ، وزير امور خارجه روسيه در سخنانی اعالم کرد"سرگئی الوروف"به گزارش اسپوتنيک، 

آزاد شده رود و عدم تمايل تعدادی از مناطق  مذاکرات با روسيه را از سر بگيرد، مسکو از وضعيت روی زمين پيش می

 .گيرد  مقامات کيف را در نظر میکنترولبرای بازگشت به 

 با يک شبکه تلويزونی با انتقاد از رويکرد کشورھای غربی و کارشکنی غرب در فرايند برقراری صحبتالوروف در 

 .دھند ھا اجازه صلح را نمی آنگلوساکسون: صلح در در اوکراين، گفت

 .کرد که مسکو آمادگی برای ادامه مذاکرات با اوکراين را داردوزيرخارجه روسيه در عين حال تاکيد 

شود که مذاکرات صلح بين کی يف و مسکو طی دو ماه گذشته متوقف شده است و  اظھارات الوروف پس از آن بيان می

ون  ميلي۵٠٠ امريکاروز گذشته ھم دولت بايدن در . جنگ در اوکراين با حمايت کشورھای غربی از کيف ادامه دارد

 . کمک نظامی اضافی به اوکراين اعطا کرده استدالر

 .ھيرماس نيز بوده است M١۴  اندازھایراکت به اوکراين شامل امريکاگفته شده که اين بسته کمکی 

 کمک نظامی اضافی به اوکراين را به زودی دالر ميليون ۵٠٠يک مقام آگاه در اين باره گزارش داد که دولت بايدن 

 .اعالم خواھد کرد

ی توپخانه با تحرک باال و ھمچنين مھمات راکتھای  دستگاهدر اين گزارش آمده است که بسته کمک نظامی اضافی شامل 

 .باشد که به زودی از سوی دولت بايدن اعالم خواھد شد توپخانه می

را از  (HIMARS) ی توپخانه ای با تحرک باالراکتھمزمان دولت اوکراين روز پنجشنبه اعالم کرد که تجھيزات 

تجھيزات مذکور مربوط به يک سيستم تسليحاتی دوربرد قدرتمند که دولت کی يف اميدوار .  تحويل گرفته استامريکا

 .است که در ميدان نبرد با روسيه به کمک اين کشور بيايد

ز ھمکار ا":  در توئيتر خود آوردامريکا وزير دفاع اوکراين در خصوص تحويل محموله جديد از "الکسی رزنيکوف"

وزير دفاع اوکراين افزود که ! کنم يی ام، لويد آستين، به خاطر اين ابزارھای قدرتمند قدردانی میامريکاو دوست 

 ".تابستان گرمی در انتظار نظاميان روسی خواھد بود و آخرين تابستان برای برخی از آنھا

 

 


