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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جون ٢٧

 ١٢٣  –  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  وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی میاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجمۀ آنھا

  

  تظاھرات ضد ناتو در اسپانيا

 با برگزاری تجمع، اعتراض خود را نسبت به برگزاری نشست آتی ناتو در اين کشور اعالم ئیھزاران شھروند اسپانيا

  .کردند

شود،  يا آماده ميزبانی نشست ناتو در روزھای آتی میبه گزارش خبرگزاری رويترز، در حالی که مادريد پايتخت اسپان

 امروز طی تظاھراتی، اعتراض خود نسبت به برگزاری اين نشست وسياست ھای ناتو ابراز ئیھزاران شھروند اسپانيا

  .کردند

ن  امروز يکشنبه، سه روز مانده به برگزاری نشست ناتو در اين کشور، با در دست داشتئیھزاران شھروند اسپانيا

  .ھای چکش و داس اتحاد جماھير شوروی سابق، عليه اين سازمان نظامی دست به تظاھرات زدند پرچم
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ھای دفاعی در اروپا که به خواست ناتو مطرح شده، تھديدی جدی برای  تظاھرکنندگان اعالم کردند که افزايش ھزينه

  .صلح در اين قاره است

بحران .  در مادريد با ھم ديدار کنندجون ٣٠ و٢٩ير شديد امنيتی سران کشورھای عضو ناتو قرار است در ميان تداب

  .آورد سابقه جنگ در اوکراين مھمترين موضوعی است که اعضای ناتو را گرد ھم می ناشی از چالش بی

ًدرخواست الحاق فنالند و سوئد به ناتو احتماال از ديگر موضوعات مطرح در دستور کار سران ناتو است، درخواستی 

 .ا مخالفت جدی ترکيه ھمچنان مسکوت مانده استکه ب

 

   جنگنده آزوت را در سيورودونتسک اسير کرد٧٠تا : سفير خلق لوگانسک

گزارش  Solovyov Live ھمانطور که روديون ميروشنيک، سفير جمھوری خلق لوھانسک روز يکشنبه در برنامه

  .دند نفر از کارخانه آزوت در سيورودونتسک دستگير ش٧٠داد، حدود 

ًعمليات تھاجمی کامال فعالی در آنجا وجود داشت، برخی سعی کردند به سمت سيوجرسکی دونتس نفوذ کنند، برخی "

  .موفق به فرار شدند

  ". نفر، حداقل اين چيزی است که مردم محلی می گويند٧٠ تا ٥٠تعداد زيادی اسير نشدند، حدود 

شھرک ھای ساحل چپ رودخانه سيدسکی دونتس و  LPR یوی ھمچنين اظھار داشت که واحدھای شبه نظامی مردم

  .فرودگاه سيدرودونتسک را به طور کامل تخليه کرده اند

به طور فعال در ليسيچانسک از جنوب پيشروی می کنند و در حال حاضر در  LVR به گفته ميروشنيک، نيروھای

  .منطقه صنعتی ھستند

 ليسيچانسک نقطه غالب اصلی است که بايد ".ک در جريان استاکنون يک عمليات فعال از جنوب به سمت ليسيچانس"

  .از بين برود تا مثلث استراحت کند

  ".طبق آخرين اطالعات، جنگنده ھای ما ھم اکنون در منطقه صنعتی ھستند

ميروشنيک افزود که سنگرھای نظامی اوکراين با قابليت پذيرش پنج تا ھفت ھزار جنگنده در اين منطقه ساخته شده 

  .تاس

تحت  LNR وزارت دفاع روسيه پيشتر اعالم کرده بود که کل منطقه کرانه چپ سيوجرسکی دونتس در داخل مرزھای

  . واحدھای اين جمھوری قرار گرفته استکنترول

 

ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه، اظھارات بوريس جانسون، نخست وزير بريتانيا مبنی بر 

ی برای حل و فصل مناقشه در اوکراين در اين زمان تنھا منجر به بی ثباتی بيشتر در جھان می اينکه ھرگونه تالش

  .توصيف کرد" تشويق آميز"شود، 

  .تاريک، بی فرھنگ و بسيار مبتذل:  اين است"ئیطنز سياسی بريتانيا"بھترين توضيح درباره "

اما بعد به ياد می آوريد که خب اين يک  ای ممکن است،ًدر ابتدا نمی توان باور کرد که اصوال چنين اظھارات ابلھانه 

اين مطالب را زاخارووا روز يکشنبه در کانال " است، پس خاليق ھر چه اليق"سلطنتی ليبرال دمکراتيک"رژيم 

  .تلگرامی خود در مورد اظھارات جانسون در ديدار با امانوئل مکرون، رئيس جمھور فرانسه، نوشت

 با رھبر فرانسه گفت که تالش برای حل مناقشه در اوکراين در اين مرحله تنھا به تداوم بی جانسون در ابتدای ديدار

  .ثباتی در جھان و تقويت موقعيت مسکو کمک می کند
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  . شرکت کردندالماندر قصر الما در جنوب  (G7) جانسون و مکرون در نشست سران گروه ھفت

  .اوکراين و پيامدھای تحريم ھای ضدروسی خواھد بودًموضوع اصلی اين مذاکرات سه روزه احتماال وضعيت 

، پيشتر گفته بود که والديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين، از طريق لينک المانکريستين ھافمان، نماينده دولت 

 . شرکت خواھد کردجون ٢٧ در نشست سران گروه ھفت در ئیويدئو

 

 ر منطقه دونتسک منھدم کردندنيروھای روسيه چندين محموله تسليحات اوکراينی را د

 انداز راکت جوخه اوکراينی را با چندين ١٠به گفته وزارت دفاع روسيه، نيروھای روسی با استفاده از تسليحات دقيق، 

 :سپھبد ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روز يکشنبه گفت. منھدم کرده اند

ی متعدد را در راکتھای دقيق، ده دسته از پرتابگرھای  نيروھای ھوافضای روسيه در تيراندازی متقابل با سالح"

ھای آوديوکا، اوکراينسک، ايوانوفکا، نووزولوفکا پروايا و ووزدويژنکا در جمھوری خلق دونتسک منھدم  شھرک

  ."کردند

پيشتر وزارت دفاع روسيه اعالم کرده بود که سه مرکز آموزشی نظامی نيروھای مسلح اوکراين در جريان حمالت 

 ٢٤طی . راکتی به تاسيسات نظامی اوکراين در استان ھای چرنيھيو، ژيتومير و لووف مورد اصابت قرار گرفته است

 .ی و توپخانه ای کشته شده اندراکت، ئی جنگنده اوکراينی در حمالت ھوا٧٢٠ساعت گذشته، بيش از 

 

 نيروھای روسی حمله اوکراينی ھا به جزيره مار را دفع کردند

 "اسنيک"يانووستی، وزارت دفاع روسيه از تالش ناموفق ارتش اوکراين برای حمله به جزيره مار به گزارش ر

(Snake)  سياه خبر دادبحيرۀدر . 

ھای پرتاب  دستگاهدشمن بار ديگر تالش کرد تا با استفاده از : ای اعالم کرد وزارت دفاع روسيه در اين رابطه در بيانيه

 دستگاهدر نتيجه پاسخ به اين حمالت توسط . ھايش جزيره مار را ھدف قرار دھد چندگانه راکت و ھمچنين جنگنده

 . راکت اوکراينی ساقط شدند١٢و  "٢۵-سوخو" ارتش روسيه، يک فروند جنگنده "اس- پانتسير" ئیضدھوا

 .در ادامه اين بيانيه تاکيد شده است که نيروھای روسی متحمل ھيچ گونه تلفات يا خسارتی نشدند

اين وزارت خانه در ادامه گزارش روزانه خود از ميزان تلفات و خسارات وارده به طرف اوکراينی افزود که ھمچنين 

 راکت شليک شده ١٩ ارتش روسيه طی شبانه روز گذشته موفق به رھگيری و انھدام ھشت فروند پھپاد و ئیپدافند ھوا

 . جمله جمھوری خلق لوھانسک و خارکيف شدھای پرتاب چندگانه ارتش اوکراين بر فراز مناطقی از دستگاهاز 

 دستگاه تانک را ١٢ ملی گرای اوکراينی و ٧٢٠ی و توپخانه ای و ھوانوردی روسيه نيز موفق شدند راکتنيروھای 

 .مورد ھدف قرار داده و نابود کنند

 ١٠ دقيق توانستند در ادامه اين گزارش ھمچنين ذکر شده است که نظاميان روسی با استفاده از تسليحات نقطه زن و

 .ھای پرتاب چندگانه راکت نيروھای مسلح اوکراين را در منطقه دونتسک منھدم کنند دستگاهجوخه از 

: وزارت دفاع روسيه با اشاره به ھدف قرار گرفته شدن دو مرکز آموزش نيروھای اوکراينی توسط ارتش روسيه گفت

 نيروی ١۶٩ای گسترده به مرکز آموزشی  وافضای روسيه حمله نيروھای ھ"کاليبر"ھای  راکتتسليحات بسيار دقيق و 

 و "ژيتومير" نيروھای تھاجمی ھوابرد در منطقه ١٩٩، مرکز آموزشی "چرنيھيو"زمينی ارتش اوکراين در منطقه 

 . ترتيب دادند"لويو" نيروھای مسلح اوکراين در منطقه ١٨۴ھمچنين مرکز آموزشی 
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ی ارتش اوکراين ستراتيژي ھوابرد از نيروھای ذخيره ۴۶ه نظام موتوری و تيپ  پياد۶۶، ۶۵در پی اين حمالت، تيپ 

ھا به منطقه  بنابراين، انتقال برنامه ريزی شده اين تشکيالت و تيپ. توان رزمی خود را به طور کامل از دست داده اند

 .جنگی مختل شده است

 فروند جنگنده، ٢١۵مليات نظامی ويژه در اوکراين، در مجموع و از زمان آغاز ع: وزارت دفاع روسيه در پايان افزود

 دستگاه تانک و ديگر ٨٠٩ ھزار و ٣، ئی ضدھوادستگاه ٣۵٠ فروند پھپاد، ٣۶٣ فروند بالگرد، يک ھزار و ١٣٢

 ٣ و خمپاره و ھمچنين ئی قبضه توپ صحرا١٢ ھزار و ٣ پرتاب چندگانه راکت، دستگاه ۶٨٢خودروھای زرھی، 

 .ويژه نظامی اوکراين منھدم شده اند خودروی ٨۶۴ھزار و 

 

 يونان کشتی حامل نفت ايران را آزاد کرد

 ماه پيش به درخواست دستگاه ٢به گزارش شبکه تلويزيونی يورو نيوز، يونان نفتکش روسی حامل نفت ايران که 

 . توقيف کرده بود را آزاد کردامريکا ئیقضا

 . خبر داده است"النا" يا "پگاس"ر يونان از رفع توقيف نفتکش خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی در پليس بناد

 توقيف "ائوبويا" در نزديکی جزيره اپريل ١٩ُ ھزار تن نفت ايران بود را روز ١١۵مقامات يونان اين کشتی که حامل 

 .کردند

می روسيه در اوکراين  اروپا که به دليل عمليات ويژه نظا  اتحاديهئی ھای ادعا توقيف اين نفتکش در چھارچوب تحريم

 .وضع شده است، صورت گرفته بود

ھمراه با نقض ( جمھور سابق اين کشور مبنی بر خروج يکجانبه از برجام   به دنبال تصميم دونالد ترامپ رئيسامريکا

 تحريم صادرات نفت ايران از جمله.  را عليه ايران وضع کردئی ھا تحريم)  شورای امنيت سازمان ملل٢٢٣١قطعنامه 

 . ھا به شمار می آيد اين تحريم

 المللی دريانوردی خواسته بود تا با مقامات يونان در  تھران ضمن اعتراض شديد به توقيف اين نفتکش از سازمان بين

 .اين باره رايزنی کنند

 خرداد ١٩ ای يونان دستور بازگشت نفت توقيف شده به ايران در تاريخ   ھای تھران، يک دادگاه منطقه در پی اعتراض

ماه را صادر کرد؛ اما چند روز بعد يک دادگاه جديد به طور موقت در پی درخواست يک شرکت قطعات يدکی يونانی 

 .که خواستار دريافت پول برای ارائه خدمات خاص به اين نفتکش شده بود، عزيمت اين نفتکش را ممنوع کرده بود

 واقع در جنوب جزيره ائوبويا به سوی بندر "کاريستوس"از بندر بر اساس اعالم يورونيوز، نفتکش النا امروز يکشنبه 

 خود را به پليس ارائه  ناخدا و خدمه اين نفتکش قرار است در بندر پرئاس مجوز دريانوردی. پيرئاس حرکت کرده است

 .کنند

م يونان در خليج فارس  نفتکش متخلف با پرچ٢به دنبال اقدام يکجانبه آتن، سپاه پاسداران حدود يک ماه پيش از توقيف 

 .خبر داد

 

 عمليات مخفی نيروھای امريکائی و ناتو در اوکراين به روايت نشريه امريکائی

ھمزمان با تالش ھای روسيه برای تصرف :  نوشتئی و اروپاامريکائیروزنامه نيويورک تايمز به نقل از مقامات 

 و متحدانش از جمله امريکائیشه به کمک نيروھای  اين کشور برای مقاومت، بيشتر از ھميئیشرق اوکراين، توانا

 .شبکه ای مخفی از کماندوھا و جاسوسان بستگی دارد که در تامين سالح، اطالعات و آموزش نقش دارند
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 می گويند بيشتر اين اقدامات در خارج از اوکراين و ئی و اروپاامريکائیمقامات کنونی و سابق : نيويورک تايمز نوشت

با وجودی که دولت بايدن اعالم کرده که به اوکراين . ، فرانسه و انگليس انجام می شودالمانپايگاه ھای برای مثال در 

به طور مخفيانه در اين کشور و عمدتا ) سيا (امريکانيرو اعزام نمی کند برخی از نيروھای سازمان اطالعات مرکزی 

 در اختيار نيروھای امريکاتی را برعھده دارند که  از اطالعائیيت ھدايت حجم باالمسؤولدر کی يف فعال ھستند و 

 .اوکراينی قرار می دھد

ھمزمان چند ده کماندوی ديگر کشورھای عضو ناتو از جمله انگليس، فرانسه، کانادا و ليتوانی نيز در داخل اوکراين 

 .فعال ھستند

 از اوکراين خارج کرد اما فبروریماه  مربی نظامی خود را قبل از آغاز جنگ در ١۵٠ امريکا:  گفتامريکائیسه مقام 

کشور تردد داشته اند و سازمان  کماندوھای نيروھای متحد در اين حضور دارند يا از آن زمان به داخل و خارج از اين

 .دھی سالح ھا و ديگر کمک ھا را برعھده دارند

 اوکراين منتشر شده است اما حضور ات اندکی درباره فعاليت نيروھا و کماندوھای سيا درئيجز: نيويورک تايمز نوشت

 .آنھا در اين کشور دامنه تالش ھای مخفی برای کمک به اوکراين را نشان می دھد

 ماه گذشته اشاره ای به اين ماموريت کرد و امريکاکريستين ورموث وزير ارتش : در بخشی از اين گزارش آمده است

 . کمک می کند  در اوکراينگفت عمليات ويژه به مديريت جريان سالح ھا و تجھيزات

 که خواستند نامشان فاش نشود، کوماندوھا در خط اول جنگ و در کنار اوکراينی ھا امريکائیبه گفته مقامات غربی و 

نيستند و در مقابل آنھا را از مقرھای خود در ديگر بخش ھای کشور و از دور با ارتباطات رمزگذاری شده مشاوره می 

 .نی لجستيکی، آموزشی و اطالعاتی مخفی آنھا در ميدان جنگ محسوس استاما آثار پشتيبا. دھند

 از اياالت متحده به خاطر اطالعات به دست آمده از  ن اوکراين به تازگیئيچند فرمانده سطح پا: نيويورک تايمز نوشت

 گذشته به دست می  ن توسط متحدان در اختيارشا  کهئیاين اطالعات از تبلت ھا. تصاوير ماھواره ای قدردانی کردند

 اين تبلت ھا يک برنامه نقشه برداری ميدان جنگ را اجرا می کنند که اوکراينی ھا از آن برای ھدف قرار دادن و  .ايد

 .حمله به نيروھای روسی استفاده می کنند

 در اختيار امريکا به گفته مقامات کنونی و سابق، مقامات سيا که در اوکراين فعال ھستند بر مديريت اطالعاتی که دولت

 .بيشتر اقدامات آنھا در کی يف انجام می شود. دولت اوکراين قرار می دھد متمرکز ھستند

د نمی کند که سيا در اوکراين يا کشور ديگری فعال است حضور آنھا به خوبی از سوی ئي تاامريکادر حالی که دولت 

 .ودروسيه و ديگر سرويس ھای اطالعاتی در سراسر جھان رصد می ش

 . در آموزش عمليات ضد شورش و ضد تروريسم است مقامات اطالعاتی سابق می گويند تخصص اين سازمان

اوکراينی ھا :  و مقام ارشد بازنشسته سيا در اين زمينه گفتامريکاداگالس وايز معاون سابق سازمان اطالعات دفاعی 

 باال يا ئیی توپخانه با قدرت جابجاراکت ھای دستگاهی، مانند راکتنياز دارند درباره نحوه استفاده از تسليحات توپخانه ای 

 .و ساير تسليحات پيشرفته نياز دارند "HIMARS /ھيماس"

دولت بايدن تاکنون سالح ھای پيشرفته ای را برای اوکراين ارسال کرده است و مقامات پنتاگون می گويند اولين گروه 

 ھای راکت انداز پيشرفته آموزش ديده اند و دستگاهگونگی استفاده از  نفر درباره چ۶٠سربازان اوکراينی متشکل از 

  المانگروه دوم در حال آموزش در 

 

  در المان٧تظاھرات اعتراضی عليه نشست سران گروه 
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 به برگزاری نشست سران ھفت کشور صنعتی المان در "باواريا"شمار زيادی در منطقه کوھستانی بايرن يا به انگليسی 

 .راض کردندجھان اعت

، در شرايطی که جامعه جھانی درگير المان از روز يکشنبه در جنوب ٧ھای امپرياليستی موسوم به گروه  سران کشور

 .آيند رات اقليمی است، گردھم میئي و تغئیبحران ناشی از جنگ اوکراين و امنيت غذا

شرکت در اجالس ساالنه گروه ھفت متشکل  در باواريا برای امريکاسران اين کشورھا ازجمله جو بايدن رئيس جمھور 

 .کنند ، کانادا، فرانسه، ايتاليا و ژاپن ديدار میالمانھای  از کشور

ھای آلپ برنامه ريزی  ھزاران پليس برای تامين امنيت اين جلسه که تا روز سه شنبه در مجتمعی مجلل در دامنه کوه

 .شده است، بسيج شده اند

ھای مونيخ در اعتراض به شرايط اقليمی تجمع  رتر، ھزاران تظاھرکننده، در خيابانروز شنبه نيز ، صد کيلومتر دو

 .کردند

حمايت از اوکراين در مقابل تھاجم روسيه محور اين نشست و نشست آتی سران سازمان پيمان آتالنتيک شمالی، ناتو در 

 .مادريد خواھد بود

ای در مورد اقتصاد جھانی آغاز خواھند کرد که با افزايش نرخ  فت مذاکرات خود را در واقع با جلسهسران گروه ھ

 . مرتبط استئیتورم و به ويژه با افزايش ھزينه انرژی و مواد غذا

ھای نوظھور اقتصادی ھستند که در معرض خطر  اندونزی، ھند، سنگال، آفريقای جنوبی و آرژانتين، ازجمله کشور

ھا به نشست گروه ھفت دعوت شده  ھای مشترک به اين چالش  و بحران آب و ھوا، با ھدف ايجاد پاسخئی مواد غذاکمبود

 .اند

 

 جنگنده اوکراينی در داخل ١٢٠٠٠بيش از : لوگانسک گزارش می دھد که درگيری در حومه ليسيچانسک ادامه دارد

  و اطراف شھر

 تا ١٠٠٠٠لی کيسليوف، به خبرگزاری روسی تاس گفت که بين دستيار وزير کشور جمھوری خلق لوھانسک، ويتا

جنگ عمال در .  جنگجوی اوکراينی از جمله مزدوران در داخل و اطراف شھر ليسيچانسک حضور دارند١٢٠٠٠

  .حومه در جريان است

. ده استھنوز به طور کامل پاکسازی نش Severodonetsk اين مقام ھمچنين اعالم کرد که سايت صنعتی در ھمسايگی

  . نفر تخمين زد١٠٠٠کيسليوف تعداد آنھا را کمی بيش از . ھنوز جنگنده ھای اوکراينی در اين شھر ھستند

  ".اميدوارم اين درگيری در مورد اين جنايتکاران سه يا چھار روز ديگر به پايان برسد"

شبانه در گروه ھای کوچک دو يا سه  امريکا و المان، پولندبر اين اساس، گفته می شود که چندين مزدور از فرانسه، 

 .نفره از شھر تحت اشغال روسيه به ليسيچانسک گريخته اند

 

  سه مرکز آموزشی نظامی اوکراين مورد حمله قرار گرفت: وزارت دفاع روسيه

ژنرال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه بعد از ظھر يکشنبه در نشست خبری خود گفت که جمھوری 

با توجه به .  سورودونتسک، بوروفسکويه، ورونوو و سيروتينو را به دست گرفتکنترول جون ٢٥انسک در خلق لوگ

موفقيت ھای ارتش روسيه و شبه نظاميان مردمی دونتسک و لوگانسک، روحيه رزمی نيروھای مسلح اوکراين به 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

زديکی آرتموفسک مواردی از فرار و  مکانيزه در ن٣٠به عنوان مثال، در تيپ . ميزان قابل توجھی کاھش يافته است

  .مصرف انبوه الکل و مواد مخدر مشاھده می شود

ی بيشتر روسيه به اھداف نظامی اوکراين در استان ھای چرنيھيو، ژيتومير و راکتکوناشنکوف ھمچنين از حمالت 

 از انتقال برنامه با اين حمالت، ارتش روسيه. سه مرکز آموزشی نظامی مورد حمله قرار گرفت. لووف گزارش داد

  .ريزی شده چھار تيپ اوکراينی به منطقه جنگی جلوگيری کرد

دوازده تانک و ساير خودروھای . ی و توپخانه اخير کشته شدندراکت، ئی جنگنده اوکراينی در حمالت ھوا٧٢٠بيش از 

ه دنپروپتروفسک  اوکراينی در نزديکی شھر زلنودولسک در منطق٢٩يک جنگنده ميگ . زرھی از مدار خارج شدند

 واکنشی را راکت ١٩ پھپاد اوکراينی را منھدم و ٨ روسيه ئیپدافند ضد ھوا: کوناشنکوف افزود. اوکراين سرنگون شد

  .رھگيری کرد

ارتش روسيه .  سياه خبر دادبحيرۀسخنگوی ارتش ھمچنين از تالش نافرجام ديگر دشمن برای حمله به جزيره مار در 

 اوکراينی سرنگون ٢٥-يک فروند ھواپيمای سوخو. در آن از چندين راکت انداز نيز استفاده شداين حمله را دفع کرد که 

  ھيچ تلفات يا خسارتی در طرف روسيه وجود ندارد. شد

 ١٣٢ فروند ھواپيما، ٢١٥در مجموع مارچ ٢٤به گفته وزارت دفاع در مسکو، اوکراين از زمان آغاز عمليات ويژه در 

 انداز راکت ٦٨٢ دستگاه تانک و خودروی زرھی، ٣٨٠٩، ئیی ضد ھواراکت مجتمع ٣٥٠ پھپاد، ١٣٦٣بالگرد، 

  . تفنگ و خمپاره از بين رفته است٣٠١٢چندگانه و 

 

  زلنسکی می خواھد تمام شھرھای تحت اشغال روسيه را بازپس گيرد

 

تسک را تصرف کرده والديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين، پس از آنکه مسکو شنبه شب اعالم کرد سورودون

 ئیاين سياستمدار روز شنبه در سخنرانی ويدئو. است، می خواھد شھرھای اشغال شده توسط روسيه را بازپس گيرد

  :مليتوپل و ماريوپل نيز فراموش نشده اند: عصر خود گفت

  .تمام شھرھای ديگر اوکراين که به طور موقت اشغال شده اند، اوکراينی خواھند بود

  . روسی قرار گرفتراکت ٤٥کی، کشورش روز شنبه طی نيم روز مورد اصابت به گفته زلنس

  ".د بيشتری بر موضع ما ھستند مبنی بر اينکه تحريم ھا عليه روسيه کافی نيستئيآنھا تأ"

  .اوکراين از نظر اخالقی و عاطفی در مرحله دشوار جنگ قرار دارد. کشور او به کمک نظامی بيشتری نياز دارد

 

   شويگو از تشکيالت نظامی روسيه بازديد کردوزير دفاع

مقامات  .سرگئی شويگو، وزير دفاع روسيه از تشکيل نيروھای روسی درگير در عمليات ويژه در اوکراين بازديد کرد

 از روند ئیھا بر اين اساس، ژنرال ارتش به گزارش.  از اين بازديد را منتشر کردندئینظامی روسيه صبح يکشنبه ويدئو

  .مليات ويژه و اقدامات نيروھای مسلح روسيه گوش فرا دادفعلی ع

او در . شويگو توجه خود را بر تامين ھمه جانبه عمليات رزمی و شرايط زندگی پرسنل ارتش روسيه متمرکز کرد

 قھرمان فدراسيون روسيه را به چندين شرکت کننده عمليات ويژه ئیجريان بازديد خود، نشان شجاعت و ستاره طال

 .کرداعطا 
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  ای امريکائی در کشورھای اروپائی مستقر شده است  سالح ھسته٢٠٠: پوتين

ای تاکتيکی خود را در خاک   کالھک ھسته٢٠٠جمھوری روسيه اعالم کرد که اياالت متحده  والديمير پوتين، رئيس

  . عضو ناتو مستقر کرده استئیکشورھای اروپا

ھا  امريکائی: پترزبورگ گفت جمھوری بالروس در سن کاشنکو، رئيسپوتين عصر روز شنبه، در ديدار با الکساندر لو

 فروند ھواپيما و ٢٥٧ عضو پيمان آتالنتيک شمالی ذخيره کرده و ئیای تاکتيکی در شش کشور اروپا  سالح ھسته٢٠٠

  .، برای استفاده احتمالی از آنھا در شرق اروپا مستقر ھستندامريکائیتنھا  نه

ای در  نوبه خود پروازھای آموزشی ھواپيماھای ناتو را که قادر به حمل سالح ھسته  بهجمھوری بالروس نيز رئيس

نزديکی مرزھای اين کشور ھستند، مورد توجه قرار داد و از طرف روسی خواست به اين جمھوری کمک کند تا بتواند 

  .پاسخ متقارنی به تھديدات بالقوه از جانب کشورھای غربی ارائه بدھد

 را به بالروس منتقل خواھد "امـ  اسکندر"ھای  راکتھای آينده مجموعه   رابطه يادآور شد که روسيه طی ماهپوتين در اين

  .ھای بالستيک و کروز و مقابله با تھديدات احتمالی ھستند راکتکرد که قادر به حمل 

وی در عين حال . تجمھوری روسيه در عين حال توضيح داد که نيازی به واکنش فوری به اين اقدامات نيس رئيس

گفته پوتين، اين اقدام برای  به. نيروھای مسلح بالروس در روسيه بازسازی شوند٢٥ ـ پيشنھاد کرد که ھواپيماھای سوخو

  .تضمين امنيت کشور متحد روسيه ـ بالروس و حتی ساير کشورھای عضو پيمان امنيت جمعی مفيد خواھد بود

 

  نوقوع انفجارھای متعدد در پايتخت اوکراي

 به شھر کی يف پايتخت اين راکت فروند ۴منابع و مقامات محلی اوکراين از وقوع چندين انفجار و ھمچنين اصابت 

  .کشور در صبح امروز خبر دادند

به گزارش گاردين، منابع محلی گزارش دادند که اوايل صبح امروز يکشنبه چندين انفجار شھر کی يف پايتخت اوکراين 

  .را لرزانده است

 شھردار شھر کی يف در پيامی که منتشر کرد، نوشت که چندين انفجار در اوايل "ويتالی کليچکو"مين رابطه، در ھ

  . اين شھر به وقوع پيوسته است"شوچنکيفسکی"امروز يکشنبه در در ناحيه 

  .ھنوز اطالعاتی مبنی بر علت اين انفجارھا و يا تلفات آن منتشر نشده است

ًاطالعات بيشتر بعدا اعالم . ھا و نيروھای امدادی به محل انفجار اعزام شده اند آمبوالنس: کليچکو در اين باره گفت

  .نيروھای امدادی در حال نجات و تخليه ساکنين دو ساختمان ھستند. خواھد شد

در ھمين حال خبرنگار گاردين در پيامی که در توئيتر در اين رابطه منتشر کرد نوشت که به محض ورودش به اين 

  . به آنجا بوده استراکت فروند ۴ر توسط قطار، شاھد اصابت شھ

 "سيويرودونتسک" کستراتيژي کامل شھر کنترول در حالی است که نيروھای روسی روز گذشته موفق شدند مسألهاين 

  .در شرق اوکراين را به دست بگيرند

  .د کرده اندئي را تأمسألهھر دو طرف درگير اين 

شھر اکنون تحت : ار رژيم اوکراين سيويرودونتسک در تلويزيون ملی اوکراين اعالم کرد شھرد"اولکساندر استريوک"

  .آنھا در تالشند تا نظم مد نظر خود را در آنجا پياده نمايند. اشغال کامل روسيه است

 در "بوريوسک" کامل سيويرودونتسک و شھرک کنترولوزارت دفاع روسيه نيز اعالم کرد که نيروھای اين کشور 

  .ديکی آن را به دست گرفته اندنز
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آزادی شھر سيويرودونتسک و افتادن آن به دست نيروھای روسی يکی از بزرگترين پيروزی ھای متعدد روسيه از 

 موجب تأثيری عظيم در ميدان جنگ در شرق مسألهاين .  در ماه گذشته بوده است"ماريوپل"زمان تصرف شھر بندری 

 رئيس جمھور اوکراين اعالم کرده بود که نتيجه نبرد در اين شھر "لوديمير زلنسکیو"شود چرا که پيشتر  اوکراين می

را رقم ) شامل مناطق دونتسک و لوھانسک که روسيه استقالل آنھا را به رسميت شناخته ("دونباس"سرنوشت منطقه 

  .خواھد زد

 

  بخشی از اتحاديه اروپا در حال جنگ با روسيه است: رئيس جمھوری صربستان

ساندر ووچيچ، رئيس جمھوری صربستان روز شنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که در حال حاضر الک

عالوه بر اين، رھبر . بخشی از کشورھای عضو اتحاديه اروپا در حال جنگيدن با روسيه در خاک اوکراين ھستند

 . با صربستان نيز رفتار نامناسبی دارندئیصربستان تاکيد کرد که به دليل روابط مرسوم با روسيه، سياستمداران اروپا

ھا عليه  ووچيچ ھمچنين اتحاديه اروپا را به عدم تمايل به اتخاذ مواضع مستقل صربستان در خصوص اعمال تحريم

 به طور مستقيم يا غيرمستقيم در خصوص ئی رئيس جمھور يا رئيس دولت اروپا١٦روسيه متھم کرد و يادآور شد که 

  .اند ستان با تحريمھای ضدروسی با او صحبت کردهلزوم ھماھنگی صرب

آنھا ھمچنين ھيچ تمايلی ندارند که به اين داليل ما گوش دھند که چقدر برای بلگراد مھم است که بطور ": وی افزود

ھا به ما خواستار احترام آن.  را اعمال کنيم يا نکنيمئیھا مستقل تصميم بگيريم چه زمانی و چگونه رفتار کنيم، چه تحريم

 به گفته ".آنھا نمی خواھند بفھمند که روابط با چين و روسيه چقدر برای کشور ما اھميت دارد. منافع صربستان ھستيم

  .وی، در سياست بايد رويکرد عقالنی و واقع بينانه وجود داشته باشد

 به مسألهشده و اين  درصد برآورده ٦٢رئيس جمھوری صربستان يادآور شد که تقاضای داخلی برای گاز طبيعی تا 

 در خصوص گاز، ما ": الکساندر ووچيچ گفت. لطف امضای قرارداد با شرکت گازپروم روسيه به دست آمده است

 درصد از نياز گاز اخلی ما را ٦٢ما قراردادی را با گازپروم تمديد و امضا کرديم که حدود . خبرھای خوبی داريم

  ".دھد پوشش می

 

  دونتسک تحت کنترول کامل قرار گرفتورو سه: وزارت دفاع روسيه

ورودونتسک در  ايگور کوناشينکوف، سخنگوی رسمی وزارت دفاع روسيه شب گذشته، شنبه، اعالم کرد که شھر سه

  . کامل نيروھای مسلح اين کشور قرار گرفته استکنترولمنطقه لوھانسک تحت 

يه تحت فرماندھی ژنرال ارتش سورووکين، در نيروھای مردمی لوھانسک با پشتيبانی نيروھای مسلح روس": وی گفت

ورودونتسک و بورووسکويه، و روستاھای واونوو و سيروتينو را  آميزی، شھرھای سه نتيجه عمليات تھاجمی موفقيت

  ".طور کامل آزاد کردند به

تسک به يک ورودون اين مقام نظامی يادآور شد که تالش ارتش اوکراين برای تبديل کارخانه آزوت در حومه شھر سه

  .شود  میکنترولمرکز مقاومت ناکام مانده است و اکنون تمامی محوطه آن توسط نيروھای مردمی لوھانسک 

ورودونتسک و بورووسکويه، اکنون تمامی مناطق کرانه شرقی رودخانه  کوناشينکوف افزود که با آزادسازی سه

 . نيروھای لوھانسک درآمده استکنترولورسکويه دونتس تحت  سه

 

  دھد تا از ادامه مذاکرات کئيف با مسکو جلوگيری کند ناتو ھر کاری انجام می: مقام دوما
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الملل دومای دولتی روسيه اعالم کرد که  لئونيد اسلوتسکی، رھبر حزب ليبرال دموکرات و رئيس کميته امور بين

ن از طريق مذاکرات انجام نداده، کشورھای عضو ناتو نه تنھا ھيچ اقدامی به نفع حل و فصل مناقشه کنونی در اوکراي

  .بلکه از ھيچ تالشی برای اطمينان از عدم ادامه مذاکرات دريغ نخواھند کرد

ينس استولتنبرگ، دبيرکل ناتو روز گذشته گفت که وضعيت اوکراين بايد از طريق مذاکره حل و فصل شود، ولی برای 

اسلوتسکی در واکنش به . ھا عليه روسيه ادامه يابد  تحريمف، بايد اوکراين از سالح پر شود و تشديدئيتقويت مواضع ک

دھد تا اين مذاکرات  ناتو طرفدار مذاکرات است، ولی ھر کاری انجام می": اين اظھارات در کانال تلگرامی خود نوشت

ه ھای غرب جمعی نيز بايد به آقای استولتنبرگ بگويم که اين اقدامات به ھيچ وج در خصوص تحريم. انجام نشود

تر به دفاع از منافع ملی کشور  توانند مواضع روسيه را تضعيف کنند و مقامات مسکو ھر روز با عزمی راسخ نمی

  ".خواھند پرداخت

شود تا اوکراين از تسليحات غربی برای کشتن  اين مقام بلندپايه دوما يادآور شد که حمايت نظامی غرب باعث می

 . استفاده کندغيرنظاميان و ادامه ارتکاب جنايات جنگی

 

  ھای ضدروسی تضعيف اقتصادی روسيه است ھدف تحريم: سناتور پوشکوف

منظور تضعيف روسيه در  آلکسی پوشکوف، سناتور روس صبح امروز يکشنبه اعالم کرد که کشورھای غربی به

يت احتمالی وی بدين ترتيب به اطالعات مربوط به ممنوع. کنند درازمدت به اقتصاد اين کشور فشار جدی وارد می

به گزارش رويترز، اين موضوع يکی از مسائل مورد بررسی در . صادرات طال از فدراسيون روسيه واکنش نشان داد

  . خواھد بودالماندر ٧نشست امروز سران گروه

ھا عليه روسيه با ھدف فرسودگی و تضعيف بلندمدت مالی و  جنگ تحريم: پوشکوف در کانال تلگرامی خود نوشت

  .گيرد ين کشور صورت میاقتصادی ا

ھای ضدروسی، مخالفان قصد  ھای غربی در خصوص ناکارآمدی محدوديت خالف اعتراف رسانه وی يادآور شد که به

  .ندارند اين استراتژی را کنار بگذارند

 

  در المانG7 افزايش فشار بر روسيه، موضوع اصلی مورد بررسی در نشست سران

شود،  برگزار می)  تير ماه٧ الی ٥ (جون ٢٨ تا ٢٦ که از المان در جنوب در جريان نشست سران در شھر المائو

پيشنھاداتی را برای انجام اقدامات جديد در جھت اعمال فشار بيشتر بر روسيه ) ٧جی (٧رھبران کشورھای عضو گروه

 را مسألهتحده، اين ی در شورای امنيت ملی اياالت مستراتيژيکننده ارتباطات  جان کربی، ھماھنگ. ارائه خواھند کرد

  .شب گذشته در يک نشست خبری در کاخ سفيد اعالم کرد

ھای اقتصاد جھانی که ناشی از تھاجم نظامی  تنھا به نحوه برخورد با چالش  در اين نشست نه٧رھبران گروه: کربی گفت

) جمھوری روسيه رئيس(وجود آمده است، بلکه ھمچنين به موضوع مجبور کردن والديمير پوتين  روسيه به اوکراين به

پذيری و عواقب جدی و بھای اقداماتش، توجه خاص خواھند داشت و اطمينان حاصل خواھد شد که او اين  يتمسؤولبه 

 .ًھشدارھا را بشنود، بنابراين قطعا اظھاراتی در اين رابطه وجود خواھد داشت

 

  متيازی بدھدليتوانی قصد ندارد درباره ترانزيت کاال به کالينينگراد به روسيه ا
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گيتاناس نائوسدا، رئيس جمھوری ليتوانی، روز شنبه از مقامات محلی خواست تا بالفاصله رايزنی با کميسيون اروپا را 

ھای ضدروسی به منافع داخلی آسيبی نرساند، ولی در عين حال   مطمئن شوند که اجرای تحريممسألهآغاز کنند تا از 

  .دبرای روسيه عواقب دردناکی داشته باش

 کاالھای حمل شده از طريق خاک خود را حفظ کند و به اين کار ادامه کنترولليتوانی بايد : رئيس جمھوری ليتوانی گفت

وی ھمچنين افزود که ليتوانی خود را موظف .  نمی توان صحبت کرد"کريدوری"خواھد داد و در خصوص وجود ھيچ 

  .ين کار را انجام خواھد دادھای اتحاديه اروپا را اجرا کند و ا ميداند که تحريم

الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمھوری بالروس روز شنبه پس از ديدار با والديمير پوتين، ھمتای روسی خود در سن 

پترزبورگ اعالم کرد که در محاصره قرار دادن منطقه کالينينگراد توسط جمھوری ليتوانی يک اعالن جنگ واقعی 

 . مغاير با توافقات بين المللی در زمينه حمل و نقل در منطقه استاست و اين اقدام مقامات ويلنيوس،

 

 


