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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:رستندهف

  ٢٠٢٢ جون ٢٦
 

 ١٢٢  –  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

  

  شان می دھدروزنامه ايزوستيا تصاوير ويدئويی از پناھگاه حمله ھوايی در کارخانه آزوت را ن

روزنامه روسی ايزوستيا تصاويری را منتشر کرده است که خبرنگار خود در پناھگاه حمله ھوايی در کارخانه آزوت 

ًاين احتماال اولين تصويربرداری از پناھگاه است که در آن . در سورودونتسک در روز شنبه فيلمبرداری کرده است

 .يی مقاومت کنندکيمياول نبرد برای شھر و کارخانه  غيرنظامی مجبور بودند روزھا در ط١٧٠حدود 

شدگان کودکان و  در ميان تخليه. در حال حاضر مردم در گروه ھای کوچک از زيرزمين ھای کارخانه تخليه می شوند

 .بسياری از مردم با حيوانات خانگی خود در زيرزمين پناه گرفته بودند. شوند افراد مسن نيز ديده می

 .کنون به طور کامل در دست نيروھای متحد شبه نظاميان خلق لوگانسک و ارتش روسيه استاين کارخانه ا
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   سرباز اوکراينی در يک روز خبر می دھد٨٠٠روسيه از کشته شدن نزديک به 

 ساعت کشته ٢٤ سرباز دشمن را در عرض ٨٠٠ًدر نبرد تلخ برای شرق اوکراين، نيروھای روسی می گويند که تقريبا 

ی راکتوزارت دفاع روز شنبه در مسکو اعالم کرد مزدوران با حمله . پولند ستيزه جوی داوطلب از ٨٠از جمله  –اند 

  .به کارخانه روی در شھر کنستانتينوفکا کشته شدند

دولت کيف نيز از گلوله باران شديد در .  سرباز را به قتل رساند٣٠٠ی به نيکواليف در جنوب حدود راکتتنھا حمله 

  . از مناطق خبر دادبسياری

در اين بين، اطالعات امنيتی مبنی بر اينکه نيروھای متفقين شبه نظامی خلق لوگانسک و ارتش روسيه کنترل کامل 

اين را شھردار اوکراينی . يی آزوت را به دست گرفته اند، به دست آمده استکيمياشھر سورودونتسک از جمله کارخانه 

 .ز ظھر تأييد کردشھر در تلويزيون اوکراين بعد ا

 

  ی اسکندر را به بالروس تحويل دھدراکتپوتين قول داد مجموعه ھای 

والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه روز شنبه در ديدار با الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمھور بالروس در سن 

  .ام را به کشور ھمسايه عرضه کند-ی اسکندرراکتپترزبورگ، قول داد که مجموعه ھای 

ھای دفاع و روسای ستاد ارتش دستور بدھم تا تمام جزئيات  کنم به وزارتخانه من پيشنھاد می": وتين به ھمتای خود گفتپ

  ."اين کار مشترک را بررسی کنند

 توسط کشورھای اروپايی عضو ناتو اشاره کرد که امريکا کالھک ھسته ای تاکتيکی ٢٠٠از جمله، پوتين به استقرار 

لوکاشنکو در پاسخ گفت که به پروازھای آموزشی توسط اياالت . پيما به عنوان حامل آماده می شد ھوا٢٥٧برای آن 

 بالروس بايد در ٢٥- پوتين پيشنھاد کرد که ھواپيمای سوخو. متحده و ساير اعضای ائتالف نياز به پاسخی مشابه است

  .کارخانه ھای روسيه تبديل شود و خدمه پرواز بايد آموزش ببينند

  . کيلومتری برسانند۵٠٠ای را به اھدافی تا فاصله  ھای متعارف و ھسته توانند کالھک ھای اسکندر ام می راکت

 

   دفاع سرزمينی از لووف از انتقال به دونباس امتناع می ورزد۶۴گردان 

قر در ژنرال ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه روز شنبه گفت که سربازان گردان دفاع سرزمينی مست

  .لووف از انجام وظيفه رزمی در دونباس خودداری کرده اند

 دفاع سرزمينی مستقر در لووف از رفتن به منطقه عمليات رزمی در دونباس ١٠٣ تيپ ٦٤پرسنل گردان : سپھبد گفت

 .خودداری کردند زيرا اين گردان توسط نيروھای ذخيره آموزش نديده و فاقد سالح ھای سنگين بود

 

  خلق لوگانسک از موفقيت در ليسيچانسک خبر می دھدجمھوری 

و  LPR سرھنگ دوم آندری ماروچکو، سخنگوی آژانس امنيتی لوگانسک، به ريانووستی گفت که شبه نظاميان مردمی

 .نيروھای مسلح روسيه کنترل يک معدن و يکی از کارخانه ھا را در ليسيچانسک به دست گرفته اند

 شھر ليسيچانسک مصادره شده است و واحدھای ما نيز به کارخانه به اصطالح ژالتين در حال حاضر يک معدن در

  .نفوذ کرده اند

  .از سوی ديگر درگيری در مناطق مسکونی شھر ادامه داشت
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يک روز قبل، سخنگوی وزارت دفاع روسيه، ژنرال ايگور کوناشنکوف، گزارش داد که ليسيچانسک از جنوب مسدود 

 .اصره شده نيروھای اوکراينی در يک منطقه نزديک شکست خورده اندشده و واحدھای مح

 

  ھيچ اقدام عملی و واقعی برای کاھش سالح ھای اتمی را نمی بينيم: روسيه

ھای  ھای اتمی را در طرف ما ھيچ اقدام واقعی يا عملی برای کاھش سالح: سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه، گفت

  .ای نخواھيم پيوست دليل به معاھده منع تسليحات ھستهبينيم به ھمين  مقابل نمی

معاھده " در واکنش به تاکيد اسناد نھايی نشست کشورھای عضو "ماريا زاخاروا"به گزارش خبرگزاری روسی تاس، 

ای باعث  اصرار بر پيشبرد معاھده منع تسليحات ھسته: سازی مفاد اين معاھده گفت  بر جھانی"ای منع تسليحات ھسته

  .شود ھای ھسته ای می ميق اختالف بين کشورھا و تضعيف رژيم معاھده منع گسترش سالحتع

ای بپيوندد و معتقداست که اين پيمان استانداردھای  روسيه قصد ندارد به معاھده منع تسليحات ھسته: وی خاطرنشان کرد

  .المللی شدن را ندارد الزم برای بين

ای را ناکامل، پر از اشتباه و غيرسازنده عنوان کرد  ھده منع تسليحات ھستهسخنگوی وزارت امور خارجه روسيه، معا

  .کند ای و رسيدن به اھداف مندرج در آن نمی اين معاھده ھيچ کمکی به کاھش خطرھای ھسته: و افزود

ای و  تهای فقط تضاد بين کشورھای ھس رويکرد اتخاذ شده در اسناد نھايی معاھده منع تسليحات ھسته: زاخاروا گفت

  .دھد ای را افزايش می غيرھسته

گيرد،  ی جھان را در نظر نمیستراتيژي- سياسی و نظامی-وی با بيان اينکه معاھده منع تسليحات اتمی شرايط نظامی

  .اين معاھده با اين اصل که خلع سالح بايد به افزايش امنيت برای ھمه منجر شود پايبند نيست: خاطرنشان کرد

ھای مقابل  ھای اتمی را از طرف ما ھيچ اقدام واقعی يا عملی برای کاھش مستقيم سالح: د روس، گفتاين ديپلمات ارش

  .بينيم نمی

ای نيز شرکت نخواھدکرد،  ھای آينده معاھده منع تسليحات ھسته زخاروا با تاکيد بر اين موضوع که مسکو در نشست

 با ساختارھای تابعه اين معاھده نيز ھمکاری نخواھد روسيه به عنوان يک کشور دارای تسليحات نظامی اتمی: گفت

  .کرد

 

   آغاز شده است"سرمت"توليد انبوه 

 اعالم کرد که "سرمت" ھای ھسته ای قاره پيمای راکترئيس سازمان ھوا و فضای روسيه ضمن اشاره به توليد انبوه 

  .ده عمليات خواھند بود تحويل ارتش شده و آما٢٠٢٢ ھا تا پايان سال راکتاولين ھنگ از اين 

اعالم کرد که اين ) روسکاسموس( رئيس سازمان ھوافضای روسيه "ديميتری روگوزين"به گزارش ريانووستی، 

 "سرمت" بالستيک ھسته ای قاره پيمای اين کشور موسوم به راکتسازمان توليد زنجيره ای و متوالی جديدترين 

(Sarmat) کراسنويارسک" ھا تا پايان سال جاری ميالدی در محدوده راکتين را آغاز کرده است و اولين ھنگ از ا" 

  .در اختيار ارتش قرار گرفته و عملياتی می شود

ما بر اساس اين واقعيت که تا پايان سال .  ھا کرده ايمراکتما از قبل شروع به توليد انبوه : روگوزين در اين باره گفت

  .برای عمليات رزمی آماده کنيم، به پيش می رويمبايد اولين ھنگ را در محدوده کراسنويارسک 
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رئيس سازمان ھوا و .  استراکتوی ھمچنين گفت که اين سازمان در حال آماده شدن برای دومين آزمايش پرتاب اين 

 در برخی جنبه ھا مطابق با توافق مشتری يعنی راکتفضای روسيه تصريح کرد که الزامات و نيازمندی ھای اين 

  .روسيه، افزايش خواھد يافتوزارت دفاع 

 در ٢٠٢٢ سرمت تا اواخر سال راکت رئيس جمھور روسيه اعالم کرد که "والديمير پوتين"پيشتر و در ھمين رابطه 

  .ارتش اين کشور به خدمت گرفته خواھد شد

 راکتميز آزمايش موفقيت آ: پوتين در اين باره در نشستی با فارغ التحصيالن موسسات آموزشی عالی نظامی گفت

 به خدمت راکتبرنامه ريزی شده است که تا پايان سال اولين سری از اين . بالستيک قاره پيمای سنگين سرمت انجام شد

  .گرفته شود

  . سرمت جھت رفع نيازھای ارتش روسيه بسازدراکت ۴۶روسکاسموس قصد دارد در مجموع 

ی را در فواصل طوالنی با استفاده از مسيرھای پروازی  مذکور قادر است اھدافراکتطبق اعالم وزارت دفاع روسيه، 

  .ی فعلی و آينده بگريزدراکتمختلف ھدف قرار دھد و می تواند از ھر گونه سيستم دفاع 

 . سرمت در سال جاری ميالدی ادامه خواھد داشتراکتروگوزين قبل تر نيز اعالم کرده بود که آزمايش ھای 

 قاره پيمای بالستيک سرمت از مرکز راکتيش در بيانيه ای اعالم کرده بود که وزارت دفاع روسيه حدود دو ماه پ

ِپلستسک"زيرزمينی پايگاه فضايی    . با موفقيت پرتاب شده است"ِ

به دنبال اعالم اين خبر از سوی وزارت دفاع روسيه، والديمير پوتين رييس جمھور اين کشور اعالم کرد که اين سالح 

  . امنيت روسيه را تامين و تھديدکنندگان روسيه را مجبور به تجديد نظر می کندمشابھی در دنيا ندارد،

 

  ی کشته شدندراکتی در حمله پولند مزدور ٨٠حدود : وزارت دفاع روسيه

سپھبد ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه در نشست خبری صبح شنبه خود از تلفات قابل توجه 

ی در يک حمله دقيق به پولند مزدور ٨٠بيش از . در جريان عمليات ويژه روسيه خبر دادنيروھای مسلح اوکراين 

 خودروی زرھی و ھشت ٢٠عالوه بر اين، . کشته شدند Konstantinowka در روستای Megatex کارخانه روی

اين و مزدوران  پرسنل ارتش اوکر٣٠٠ ساعت گذشته، بيش از ٢٤طی . نيز منھدم شده است Grad  انداز چندگانهراکت

گرای اوکراينی در حمالت   ملی٧٨٠ھا، بيش از  بر اساس گزارش. خارجی در نزديکی شھر نيکواليف کشته شده اند

  .ای کشته شدند ی و توپخانهراکتھوايی، 

 پھپاد اوکراينی در آسمان ٢١ ساعت گذشته، ٢٤طی . کوناشنکوف ھمچنين از استفاده از پدافند ھوايی روسيه خبر داد

مھوری خلق لوگانسک، مناطق خارکف، دنپروپتروفسک و چرسون اوکراين و در نزديکی جزيره مار سرنگون شده ج

  .يو در نزديکی روستای مودوديوژنويه در منطقه چرسون رھگيری شد- توشکاراکتعالوه بر اين، يک . اند

 ھليکوپتر، ١٣٢ ھواپيما، ٢١٣ فبروریمارچ ٢٤به گفته وزارت دفاع، اوکراين از زمان آغاز عمليات ويژه روسيه در 

 راکت ٦٧٠ تانک و ساير خودروھای زرھی، ٣٧٩٧ی ضدھوايی، راکت مجتمع ٣٥٠ ھواپيمای بدون سرنشين، ١٣٥٥

 . تفنگ و خمپاره از دست رفت٣٠١٢انداز چندگانه و 

 

  ی روسيه از بالروس خبر دادراکتاوکراين از حمالت 

 بر اين اساس، تأثيرات در مناطق. ز شنبه چندين منطقه اوکراين را شليک کردبر اساس اطالعات از کيف، مسکو رو

Khmelnitsky ،Lvov ،Nikolayev ،Zhitomir و Chernihiv ٢٤به گفته شھردار سرگئی سوخوملين، . ثبت شد 
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الروس به سمت  ھا را از براکتبه گفته ستاد کل اوکراين، روسيه اين .  تنھا در منطقه اطراف ژيتومير فرود آمدراکت

 .ژيتومير و چرنيگوف شليک کرد

 

 از مدت ھا قبل برای جنگ با روسيه آماده شده امريکااياالت متحده : ١٩٩٧برنامه ريزی راه انداختن جنگ در سال 

  بود

  . پيدا کنند١٩٩٧ی جالب را در آرشيو تلويزيون روسيه در سال صحبتخبرنگاران توانستند يک برنامه 

ً، که قبال در آن با رای گيری انتخاب شده )سمت چپ در ويديو(ور اوکراين مستقل، لئونيد کراوچوک اولين رئيس جمھ

در اين برنامه به بحث در مورد ) در سمت راست در ويديو(کاراگانوف  CIS بود و سال گذشته درگذشت، و کارشناس

  .مسائل ژئوپوليتيک پرداختند

ين خواھان روابط خوب ھم با غرب و ھم با اروپا است، مجری الکساندر پس از اينکه کراوچوک تأييد کرد که اوکرا

  .ليوبيموف محتوای مانورھای آکادمی ھای نظامی اياالت متحده را تشريح کرد

به طور ھمزمان با روسيه و چين درگير شده  "٢٠٢۵حدودا در اطراف سال "اينھا مبتنی بر اين است که اياالت متحده 

 .ان سالحی عليه روسيه استفاده می کندو از اوکراين به عنو

https://odysee.com/@RTDE:e/planspiele-im-jahr-1997-haben-krieg-mit-russland-lange-

vorbereitet:d 

 

  کيف در اودسا در نزديکی قبرستان قربانيان طاعون اقدامی تحريک آميز آماده می کند: ارتش روسيه

به گفته سرھنگ ژنرال ميخائيل ميزينتسف، رئيس مرکز مديريت دفاع ملی روسيه، کيف در حال آماده سازی يک اقدام 

  : انداز مستقر ھستندراکته و تحريک آميز در قبرستان قربانيان طاعون قرن نوزدھم در اودسا است، جايی که اسلح

مرکز اطالعات و عمليات روانی نيروھای مسلح اوکراين در ٨٣به طور قابل اعتمادی مشخص شد که متخصصان "

حال آماده سازی يک اقدام تحريک آميز پرچم دروغين ديگر برای متھم کردن نيروھای روسيه به حمله به اھداف بالقوه 

 "ھستند. به صدھا تلفات غيرنظامی در اودسا شودخطرناک است که می تواند منجر 

  :رئيس مرکز مديريت دفاعی کشور خاطرنشان کرد

در صورت حمله نظاميان روسيه به تجھيزات اوکراينی در اين منطقه، کيف قصد دارد با انتشار اطالعات ساختگی در 

 ھشدار داده، و آن را به گردن مسکو رسانه ھا در مورد تخريب مکان ھای دفن و ظھور يک خطر بيولوژيکی در اودسا

 بياندازد

 

  . نفر را از مناطق خطرناک اوکراين و جمھوری ھای دونباس تخليه کرد٢٧٠٠٠روسيه بيش از 

سرھنگ ژنرال ميخائيل ميزينتسف، رئيس مرکز ملی مديريت دفاعی فدراسيون روسيه، شامگاه جمعه در نشست خبری 

  .ھای دونباس به روسيه ادامه دارد ق خطرناک اوکراين و جمھوریخود گفت که انتقال افراد از مناط

 نفر از آنھا کودک بودند، بدون حمايت مقامات کيف به محل امن منتقل ٣٨٣٥ نفر، که ٢٧٠١١تنھا در روز پنجشنبه، 

فر از جمله نزديک  ميليون ن٢.١ نزديک به فبروری،در اپريل ٢٤، از آغاز عمليات ويژه در Mizintsev به گفته. شدند

  . خردسال به روسيه تخليه شدند٣٣٠٠٠٠به 
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ارتش روسيه ھمچنين از پنج اقدام بشردوستانه در جمھوری خلق دونتسک و در مناطق اوکراينی زاپوروژيه، خارکف 

  .و خرسون خبر داد

 تن ٣٥٩٠٨.٧، روسيه ٢٠٢٢ مارچ ٢تا .  تن مواد غذايی و کاالھای روزمره بين مردم آنجا توزيع شد٤١٧روز جمعه 

  .کمک بشردوستانه به اوکراين ارسال کرده است

 

   نظامی اوکراين خبر دادند٦٠٠مقامات لوھانسک از تسليم شدن حدود 

 نيروی نظامی اوکراينی در اين ٦٠٠مقامات وزارت امور داخلی منطقه لوھانسک روز جمعه اعالم کرد که حدود 

طبق اين اطالعات، در ميان تسليم شدگان افراد زخمی . د روسيه و لوھانسک کردندمنطقه خود را تسليم به نيروھای متح

تلفات نيروھای ارتش اوکراين . ضمن اينکه تعداد زيادی از نظاميان اوکراينی نيز از منطقه فرار کردند. نيز وجود دارد

  .نيز بسيار زياد است

 نيروھای مکانيزه نيروھای مسلح اوکراين روز ٢٤پ  نظامی از تي٤٠پيش از اين نيز اعالم شده بود که بيش از 

  .مقامات محلی لوھانسک اطمينان دادند که با اين اسرای جنگی، رفتار مناسبی خواھد شد. پنجشنبه خود را تسليم کردند

 

  کنند درصد مردم روسيه عملکرد پوتين را تاييد می ٨٠

دھد  ی بنياد افکار عمومی روسيه در روز جمعه نشان میترين نظرسنج به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک از مسکو، تازه

  . درصد از مردم اين کشور به اقدامات والديمير پوتين رئيس جمھور خود اعتماد دارند٨٠

 منطقه روسيه و با ۵٣ سال از ١٨ نفرپاسخ دھنده باالی ١۵٠٠ و با حضور جون ١٩ تا ١٧اين نظرسنجی ملی از 

  .د درصد انجام ش٣.۶حاشيه خطای 

 درصد اعتماد ندارند ١٢ درصد از پاسخ دھندگان نشان داده اند که به پوتين اعتماد دارند، ٨٠بر اساس اين نظرسنجی، 

ھای به دست آمده به   انجام شد، داده٢٠٢١ جوندر مقايسه با نظرسنجی مشابھی که در .  درصد نيز مطمئن نيستند٨و 

، زمانی که رتبه اعتماد پوتين شروع به رشد ٢٠٢٢ فبروریايج تا اواخر اين نت.  ٪١١ ٪ و ٣٢ ٪، ۵٧: ترتيب زير بود

  .مداوم کرد، ثابت بود

 درصد نظر ٨ درصد از پاسخ دھندگان اقدامات رئيس جمھور را تاييد کردند، در حالی که ٨١بر اساس اين نظرسنجی 

 ۶٢از ( حدود يک پنجم ٢٠٢١ جون درصد مطمئن نبودند؛ بنابراين ميزان محبوبيت پوتين از ١١مخالف داشتند و 

 .افزايش يافته است) درصد

 

  اوکراين با خروج نيروھايش از سورودونتسک يک شکست بزرگ متحمل شد

ھای گذشته صحنه درگيری،  ھای نظامی خود از شھر سورودونتسک که در ھفته اوکراين روز جمعه از خروج نيرو

ھای خود را از ابتدای  ترين شکست خبر داد و بدين ترتيب يکی از بزرگبمباران و حمالت ھمه جانبه روسيه بوده است، 

  . با حمله روسيه شروع شد، متحمل شدفبروری ٢۴جنگی که 

سرھی گايدايی، فرماندار سورودونتسک اعالم کرد به نظاميان اوکراينی دستور داده شده است که مواضع فعلی خود را 

. ه شدت محدود و نابود شده است، ترک کنند و در نقاط جديد موضع بگيرندھا جنگ ب در سورودونتسک که به علت ھفته

  .اين منبع به جزييات بيشتری در اين باره اشاره نکرد
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ولوديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين اخيرا تاکيد کرده بود که جنگ در سوردونتسک از بسياری جھات سرنوشت 

  .دونباس را رقم خواھد زد

ھای ما مجبور شدند از سورودونتسک  کو، تحليلگر مسايل نظامی مستقر در کی يف اعالم کرد نيروالکساندر موسيين

شھری باقی . عقب نشينی کنند؛ اين يک عقب نشينی تاکتيکی است، زيرا اساسا چيزی برای دفاع در آنجا باقی نمانده بود

 .ازه دھيم که نيروھايمان به محاصره دشمن درآيندتوانستيم اج نمانده که بخواھند از آن دفاع کنند ضمن اين که ما نمی

 

   برای نجات اقتصاد اين کشور با چاپ پولامريکاتالش 

کند تا اقتصاد رو به رکود اين کشور را   بدون ھيچ محدوديتی پول چاپ میامريکا نشريه د ھيل، دولت  براساس مقاله

  .نجات دھد، اما اين موضوع سبب افزايش تورم شده است

کند با چاپ پول اقتصاد رو به رکود اين کشور را   تالش میامريکازارش شبکه تلويزيونی سی سی تی وی، دولت به گ

  .نجات دھد

 بدون ھيچ محدوديتی پول امريکامنتشر شد، دولت  (The Hill) ای که روز پنجشنبه توسط نشريه د ھيل براساس مقاله

 .جات دھد، اما اين موضوع سبب افزايش تورم شده استکند تا اقتصاد رو به رکود اين کشور را ن چاپ می

 مدت زيادی است که سعی کرده مشکالت اقتصادی خود را با ارائه يارانه کاھش دھد و مشکالت اجتماعی امريکادولت 

با اين اقدام در بلندمدت، رکود اقتصادی به طور واقعی بھبود نيافته است و حتی باعث ايجاد يک . فعلی را حل کند

  .شوند ران تورمی جدی شده و در نھايت مردم عادی ھزينه آن را متحمل میبح

براساس آخرين نظرسنجی که روز چھارشنبه توسط رويترز و نھاد تحقيقاتی ايپسوس انجام شد، محبوبيت مردمی جو 

  .ود رسيدترين سطح خ  درصد و پايين٣۶ برای چھارمين ھفته متوالی کاھش يافت و به امريکابايدن، رئيس جمھور 

 درصد از شرکت کنندگان بر اين باورند که اقتصاد بزرگترين مشکلی است که در حال ٣۴براساس اين نظرسنجی، 

ًاين نظرسنجی نشان داد محبوبيت پايين بايدن احتماال تحت تأثير تورم باالی اين کشور .  با آن مواجه استامريکاحاضر 

 . ساله رسيده است۴٠است که به رکوردی 

 

  نه غرب استمسؤوالافزايش شديد تورم در جھان نتيجه اقدام غير: ينپوت

اعالم کرد که  (+BRICS) "بريکس پالس"والديمير پوتين، رئيس جمھوری روسيه روز جمعه در نشست گسترده 

ه است و ارتباطی ب٧نه کشورھای گروه جیمسؤوالافزايش شديد تورم در جھان، در واقع نتيجه چندين سال اقدامات غير

  .عمليات ويژه روسيه برای حفاظت از دونباس ندارد

ھای اخير يا حتی کمتر نتيجه عمليات نظامی ويژه  وضعيت فعلی جھان نتيجه روند اوضاع در طول ماه": پوتين گفت

می خواھم تاکيد کنم که افزايش شديد تورم ھمين ديروز اتفاق نيفتاده و نتيجه . روسيه برای حفاظت از دونباس نيست

  ".بوده استG7 نه کشورھایمسؤوالھای کلی و غير ندين سال سياستچ

رئيس جمھور روسيه يادآور شد که برخی از کشورھا به طور مداوم به دنبال جايگزين ساختن کنونی امنيتی در جھان 

 چه کسی مبتنی بر نقش مرکزی سازمان ملل با نوعی نظم مبتنی بر قوانين ورد نظر آنھا ھستند، در حالی مشخص نيست

  .اين قوانين را ارائه کرده است

ثبات  والديمير پوتين گفت که برخی کشورھای غربی از روی عمد روند توليد جھانی محصوالت کشاورزی را بی

کنند، که در نتيجه شاھد افزايش قيمت محصوالت کشاورزی اساسی بوده و  ھايی را اعمال می کنند و محدوديت می
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ستين کشورھايی ھستند که آسيب می بينند، چرا که نان و آرد برای بقای اقشار اصلی مردم کشورھای در حال توسعه نخ

 .آنھا ضروری ھستند

 

  ای را غيرقابل قبول خواند ھای ھسته وزارت خارجه روسيه تحريف سياست مسکو درباره سالح

 با پايان اولين کنفرانس ماريا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسيه در اظھار نظری در رابطه

 از سوی روسيه وجود "ای تھديد ھسته"اعالم کرد که ھيچ  (TPNW) ای ھای ھسته کشورھای عضو معاھده منع سالح

نداشته و ھرگز ھم وجود نداشته است و ادعاھای مطرح شده عليه مسکو در اين رابطه تنھا به منظور تحريف سياست 

ًای است که اقدامی کامال خصمانه و مطلقا غيرقابل قبول است ول بودن جنگ ھستهای روسيه، مبنی بر غيرقابل قب ھسته ً.  

ًرويکردھای روسيه صرفا مبتنی بر منطق بازدارندگی است، از جمله در شرايط کنونی، زمانی که ": وی توضيح داد

 و خود را  به راه انداختهاند و جنگ ترکيبی را عليه کشور ما  اعضای ناتو که تشديد بحران اوکراين را برانگيخته

ای را در آستانه يک درگيری مسلحانه  اين برخورد به طور خطرناکی قدرتھای ھسته. اند  معرفی کرده"ای ائتالف ھسته"

  ".مستقيم قرار خواھد داد

ز ای وجود دارد، منطق بازدارندگی راھی موثر برای جلوگيری ا ھای ھسته تا زمانی که سالح: زاخارووا يادآور شد

وی تاکيد کرد که اين روند تنھا بر اساس رويکردی متعادل . ماند ای و جنگ بين قدرتھای بزرگ باقی می برخورد ھسته

 .کند المللی را برای ھمه کشورھا تقويت می پذير است که ثبات و امنيت بين ای امکان و مرحله

 

  انزوای روسيه تنھا در روياھای غرب وجود دارد: پوليانسکی

ی پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم فدراسيون روسيه در سازمان ملل متحد تاکيد کرد که تالش برای به ديميتر

  .اصطالح منزوی ساختن روسيه در عرصه بين المللی فقط در روياھای کشورھای غربی سابق وجود دارد

توان درک کرد  س، به وضوح میبا نگاھی به برگزاری نشست سران بريک: اين ديپلمات روز جمعه در توييتی نوشت

 . روسيه تنھا در روياھای شرکای غربی سابق ما وجود داشته و مغاير با واقعيت است"انزوای"که 

 

  ھای نظامی روسيه در دونباس موفقيت به امريکااعتراف وزير خارجه 

 برلين اعالم کرد که مسکو آنتونی بلينکن، وزير امور خارجه اياالت متحده شب گذشته در يک کنفرانس مطبوعاتی در

  .کستراتيژي تاکتيکی است و نه مسألهدستاوردھای نظامی مشخصی در منطقه دونباس بدست آورده است، ولی اين 

ھای اخير مبنی بر اينکه روسيه به دستاوردھای نظامی مشخصی در  گزارش:  گفتامريکارئيس دستگاه ديپلماسی 

ھايی را در اروپا و فراتر از آن ايجاد کرده در اين باره که وضعيت به  رانیمناطق شرقی اوکراين دست يافته است، نگ

  .ھا به دور از تأثيرگذاری بر نتيجه کلی جنگ در اوکراين ھستند البته اين موفقيت. کند کدام سمت حرکت می

ی اينکه به وضعيت ايم، به جا ھای تاکتيکی روسيه تمرکز کرده کنم که ما روی موفقيت  من فکر می": بلينکن افزود

 ".کی نگاه کنيمستراتيژي

 

  اعطای وضعيت نامزدی اتحاديه اروپا برای اوکراين تنھا برای بازدارندگی روسيه است: زاخارووا

ماريا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسيه، شب گذشته در يک مصاحبه تلويزيونی اعالم کرد که 

کشورھای نامزد اتحاديه اروپا به اوکراين و مولداوی، در واقع خط مشی اتحاديه اروپا با اعطای وضعيت 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 روسيه و توسعه ژئوپليتيکی اين اتحاديه با جذب کشورھای جامعه مستقل مشترک المنافع را تاييد کرده "بازدارندگی"

  .است

تر   ظھور خطوط جديد و عميق بديھی است که چنين رويکرد تھاجمی اتحاديه اروپا، توان بالقوه": وی ابراز عقيده کرد

اين سياست بروکسل ھيچ ارتباطی با نيازھای واقعی مردم . شدن اختالف و بحرانھا در کل اروپا را به ھمراه دارد

  ".اوکراين و خود کشورھای اتحاديه اروپا ندارد

اوکراين و ديميتری پسکوف، سخنگوی رياست جمھوری روسيه نيز روز جمعه تاکيد کرد که اعطای نامزدی به 

مولداوی يک موضوعی داخلی در سياست اتحاديه اروپا است، ولی ابراز اميدواری کرد که اين وضعيت منجر به 

 .وخامت بيشتر روابط بين اتحاديه اروپا و روسيه نشود

 

   درباره استفاده مسکو از گرسنگی به عنوان سالحالمانواکنش مقامات روس به ادعای وزير خارجه 

 المانويدوف، معاون رئيس شورای امنيت فدراسيون روسيه به سخنان آنالنا بائربوک، وزير امور خارجه ديميتری مد

البته شنيدن اين : وی يادآور شد. کند، پاسخ داد مبنی بر اينکه روسيه از گرسنگی به عنوان يک سالح استفاده می

وز در محاصره نگه داشتند، شگفت آور است،  ر٩٠٠موضوع از زبان مقاماتی که کشورشان شھر لنينگراد را به مدت 

 ھزار نفر از گرسنگی جان خود را از ٧٠٠ًی نازی منجر به اين فاجعه شد که تقريبا المانمحاصره شھر لنينگراد توسط 

  .دست دادند

ه از  مبنی بر اينکه روسيالمانآلکسی پوشکوف، سناتور بلندپايه روس نيز اعالم کرد که اظھارات وزير امور خارجه 

اين سناتور امروز، شنبه در کانال تلگرامی . ًکند، صرفا جنبه تبليغاتی و ابزاری دارد قحطی به عنوان سالح استفاده می

استدالل منتقدان غربی روسيه ھيچ ربطی به وضعيت واقعی امور ندارد، زيرا مشروط به منطق و شواھد : خود نوشت

  .ھا توجيھی برای سياست خصمانه افراطی غرب با روسيه استبه گفته وی، ھدف از چنين اظھاراتی تن. نيست

 با خطر ٢٠٢٢پيش از اين، آنتونيو گوترش، دبير کل سازمان ملل ھشدار داد که بسياری از مناطق ممکن است در سال 

  .واقعی قحطی مواجه شوند

ھا قبل از شروع آغاز  مدتسرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه، پيشتر گفته بود که بحران غذايی در جھان 

جنگ در اوکراين رخ داده و علل آن از جمله ھمه گيری ويروس کرونا و محاسبات و تصميمات اشتباه کشورھای غربی 

ھای غرب به يکی از  الوروف در عين حال يادآور شد که شرايط کنونی اين مشکل را تشديد کرده و تحريم. بوده است

 .د غذايی تبديل شده استداليل اصلی اختالل در عرضه موا

 

  ھای روس قدردانی اسرای اوکراينی از برخورد خوب نيرو

به گزارش شبکه تلويزيونی روسيااليوم، نظاميان اوکراينی که سالح خود را در منطقه گروسکی زمين گذاشته و تسليم 

ھا را تامين  ھای غذايی آن و نيازھا رفتاری انسانی دارند  ھای روسيه شده اند، تاکيد کردند نظاميان روس با آن نيرو

  .کنند می

شديم، بدون  اگر تسليم نمی. زمين گذاشتن سالح تنھا راھی بود که برای زنده ماندن داشتيم: گويد يکی از اين اسرا می

 ھا نيز جان تصميم گرفتيم تسليم شويم و آن. ديديم از ھمه طرف در تيررس بوديم، اما دشمن را نمی. شديم جنگ کشته می

  .ما را حفظ کردند و فورا به ما آب و غذا دادند و رفتار خوبی با ما داشتند
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به گفته اين افراد فرماندھان . ھای ما در منطقه بسيار بد بود نظاميان اوکراينی ھمچنين اعالم کردند کمک رسانی به نيرو

ھای اوکراينی   و غذا مانده بودند و نيروھا اعالم کردند بدون آب آن. ھا را بدون وسايل ارتباطی رھا کردند فرار و آن

 .کردند ھا نمی ھيچ حمايتی از آن

 

 


