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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جون ٣٠

 ١٢۶  – در اوکراينروسيه " عمليات ويژۀ"اخبار گزيدۀ 

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تا ساعت (

  

شود و  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 می آنھاۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

يی را برنامه ريزی می کند و می خواھد حمالتی را کيميارھبری اوکراين عمليات پرچم دروغين با سالح ھای : مسکو

  عليه غيرنظاميان تحريک کند

قدامات تحريک آميز است که برای متھم ساختن روسيه به جنايات دولت اوکراين در حال آماده سازی مجموعه ای از ا

  .يی نيز می شودکيمياارتش روسيه روز سه شنبه ھشدار داد که اين شامل حمله . جنگی و جنايات طراحی شده است

 را  دفاع ملی روسيه، که مأموريت بشردوستانهکنترولبر اساس بيانيه سرھنگ ژنرال ميخائيل ميزينتسف، رئيس مرکز 

ی از شھر کريووی روگ در منطقه راکتنيز ھدايت می کند، کيف قصد دارد از جمله اقدامات تحريک آميز با توپخانه 

او توضيح داد که در . ازتحت نظارت ارتش روسيه به عنوان بخشی از عمليات اوکراين. دنپروپتروفسک انجام دھد
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تانی در يک شھرداری تحت مارچک منطقه مسکونی به بيگرايان اوکراينی قصد دارند از مکانی در ي جزئيات، ملی

  . روسيه شليک کنندکنترول

رويه به  خواھند آتش متقابل را تحريک کنند و سپس نيروھای روسيه را به حمالت بی ھای اوکراينی می نئونازی"

  ".ھای غيرنظامی و غيرنظاميان اوکراينی متھم کنند زيرساخت

در حال حاضر با مقامات بھداشتی در منطقه اودسا  (SBU)  سرويس امنيتی اوکراينميزينتسف ھمچنين اشاره کرد که

يی سمی آسيب ديده اند را روشن کيميامشکالت مربوط به پذيرش و درمان افرادی که توسط مواد "در تماس است تا 

يه شھروندان خود ترتيب يی علکيميا ارتش روسيه اين را نشانه ای ميداند که کيف قصد دارد يک حمله تسليحاتی ".کند

 .دھد يا جعل کند، که سپس روسيه را مقصر می دانند

 

  .ک جديد ناتو، روسيه رسما بزرگترين و فوری ترين تھديد استستراتيژيدر مفھوم 

ک جديد ستراتيژي کشور ناتو در مورد يک مفھوم ٣٠در نشست سران خود در مادريد، سران کشورھا و دولت ھای 

اين را ينس استولتنبرگ دبيرکل ناتو روز چھارشنبه پس از اولين جلسه کاری تاييد . ی تصميم گرفتندبرای اتحاد نظام

  .کرد

 با روسيه را فرض "کستراتيژيمشارکت " است که ھدف ٢٠١٠ک جديد جايگزين نسخه قبلی از سال ستراتيژيمفھوم 

بزرگترين و فوری ترين تھديد " را به عنوان سند اساسی جديد برای برنامه ريزی سياسی و نظامی روسيه. گرفته بود

چالش "در ھمين حال، چين متھم به .  توصيف می کند"برای امنيت متحدان و صلح و ثبات در منطقه يورو آتالنتيک

  . است"ھای سيستمی

  .بودمسکو بارھا اين ائتالف را به بی توجھی به منافع امنيتی روسيه و اعمال استانداردھای دوگانه متھم کرده 

 

  مسکو گسترش شمال ناتو را عاملی بی ثبات کننده می خواند

نظر روسيه درباره پيوستن : سرگئی ريابکوف، معاون وزير امور خارجه روسيه روز چھارشنبه به خبرنگاران گفت

شرق ھنگامی که از او در مورد موضع مسکو در مورد گسترش اتحاد نظامی به .  به ناتو منفی استسويدنفنالند و 

  :سؤال شد، او پاسخ داد

ً ما گسترش اتحاد آتالنتيک شمالی را عاملی صرفا بی ثبات کننده –موضع ما مشخص است و تغييری نمی کند . منفی"

چه برای آنھايی که در حال گسترش ھستند و جزو کشورھای الحاق شده ھستند و چه برای . در امور بين المللی می دانيم

  ".اتحاد را يک تھديد می دانند، امنيت ايجاد نمی کندبقيه کشورھايی که اين 

به گفته اين ديپلمات، تصميمات نشست سران ناتو در مادريد مسير اين ائتالف را به سمت بازدارندگی تھاجمی روسيه 

ريابکوف گفت، با اين حال، آنھا ھيچ تأثيری بر سياست روسيه نخواھند داشت و مسکو در ھر صورت . تعيين می کند

 .می تواند امنيت خود را تضمين کند

 

  .يی فرماندھی می شودامريکاپادگان سورسک توسط مزدوران : جمھوری خلق لوھانسک گزارش می دھد

به گفته سرويس اطالعاتی جمھوری خلق لوگانسک، واحدھای اوکراينی مستقر در شھر سورسک در شمال استان 

اين را ويتالی کيسليوف، دستيار وزير کشور جمھوری . شوند ی میيی فرماندھامريکاًدونتسک عمال توسط مزدوران 

  :او توضيح داد. خلق لوھانسک به خبرگزاری تاس گزارش داد
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در حال حاضر حدود شش گردان تاکتيکی از نيروھای مسلح اوکراين در سورسک وجود دارد که روز آينده برای 

يی امريکاًعمليات رزمی کامال توسط مزدوران .  کردحمايت از اسالويانسک به سمت کراماتورسک حرکت خواھند

  ".آنھا به گردان ھا می گويند کجا و چگونه حرکت کنند: ھدايت می شود

گفته می شود اکثر آنھا .  نفر تخمين زده بود٢٠٠کيسليوف پيش از اين تعداد مزدوران خارجی در سورسک را کمتر از 

 نظامی اوکراينی ھستند که روز گذشته از ليسيچانسک ۵٠٠يان حدود ساير مزدوران نيز در م.  آمده اندپولنداز 

 .محاصره شده گريختند

 

 وزارت دفاع روسيه از سرنگونی سه ھواپيمای اوکراينی خبر داد

. سپھبد ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه، از سرنگونی سه جنگنده اوکراينی در روز گذشته خبر داد 

 ٩و  Mi-8 عالوه بر اين، يک ھليکوپتر. ھستند Su-25 و دو ھواپيمای تھاجمی زمينی MiG-29 اينھا يک جنگنده

  .پھپاد سرنگون شدند

 ١٣٩١ ھليکوپتر، ١٣٤ ھواپيما، ٢٢١به گفته وزارت دفاع، از آغاز عمليات نظامی روسيه در اوکراين در مجموع 

  . خودروی زرھی منھدم شده است٣٨٥٣پھپاد و 

 نی متحمل تلفات سنگين شدندنيروھای اوکراي

سپھبد ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه اعالم کرد که نيروھای مسلح اوکراين متحمل خسارات 

ًتيپ حمله کوھستانی در نزديکی ليسيچانسک بايد تقريبا به طور کامل ١٠ از ١٠٨گردان . پرسنلی قابل توجھی شده اند

  . سرباز از اين يگان باقی مانده اند٣٠ سرباز تنھا ٣٥٠از به گفته اسرا . از بين رفته باشد

 حمله ھوايی و تيپ ٧٩ مکانيزه اوکراين که در نزديکی ليسيچانسک می جنگند، تيپ ١١٥به گفته کوناشنکوف، تيپ 

  .اين امر منجر به فرارھای متعدد سربازان شده است.  ھوابرد نيز از کمبود شديد مواد غذايی رنج می برند٢٥

 نفر از گردان نئونازی ١٠٠گفته می شود که در نزديکی شھرک پيتومنيک در منطقه خارکف، توپخانه روسيه 

پس از آن، گردان مواضع خود را ترک کرد و به خارکف عقب .  را به ھمراه حدود ده خودرو از بين برد"کراکن"

  .نشينی کرد

 

   بشر متھم کرد را به نقض حقوقناروینايب رئيس شورای فدراسيون روسيه 

 را به نقض حقوق بشر و توافقات بين المللی نارویکنستانتين کوزاچف، معاون سخنگوی شورای فدراسيون روسيه، 

بارد کار سؤالاشاره او به امتناع اسلو از تحويل غذا برای معدنچيان روسی بود که در بارنتسبورگ در . متھم کرده است

  :خود نوشتکوزاچف در کانال تلگرامی . می کردند

 با تصميم خودسرانه خود تالش می کند معدنچيان روسی را بدون غذا رھا کند که اين خود غيراخالقی نارویدولت 

  .اين اقدام ناقض حقوق بشر و اصول انسانی است. است

ده از  اشاره کرد که استفاده اقتصادی برابر کشورھای امضاکنن١٩٢٠کوزاچف ھمچنين به معاھده اسپيتسبرگن در سال 

پس از انحالل اتحاد جماھير .  به اين معاھده پيوست١٩٣٥اتحاد جماھير شوروی در سال . جزيره را تضمين می کند

  .شوروی، روسيه به عنوان جانشين قانونی آن به عضويت دولت درآمد
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 قلمرو جزيره  کنوانسيون به ھمه شھروندان کشورھای متعاھد حقوق مساوی برای کار، تجارت و کشتيرانی در٣ماده 

ھای ضد روسيه،   از ارسال غذا به بارنتسبورگ، بر اساس اجرای تحريمنارویبه گفته کوزاچف، امتناع . اعطا می کند

 .ناقض اين ماده است

 

  .حدود يک سوم جنگنده ھای اوکراينی در حومه ليسيچانسک تسليم شدند:  خلق لوھانسکجمھوریسفير 

 ستيزه جويان اوکراينی در نزديکی حومه ليسيچانسک در جمھوری خلق لوھانسکگفته می شود که حدود يک سوم از 

(LPR) اين را روديون ميروشنيک، سفير. تسليم شده اند LPR در روسيه، روز چھارشنبه به برنامه پخش زنده 

Solovyov.Live او گفت. گفت:  

ست که بسيار خونين است و در آن تعداد ھای فعال در حومه ليسيچانسک در جريان ا ھا، درگيری طبق آخرين داده"

  " .زيادی قربانی وجود دارد

متاسفانه، من ھنوز ھيچ شماره ای ندارم، اما در حال حاضر گزارش ھايی وجود دارد که تعداد زيادی از جنگجويان "

  ".حدود يک سوم تسليم شدند، دو سوم سقوط کردند. تسليم شده اند

يل شده و نيروھای اوکراينی به سمت سورسک حرکت می کنند، اين پايان عمليات اکنون که عمليات ليسيچانسک تکم"

 ".خواھد بود LPR آزادسازی

 

  تسليحات غربی اھداف قانونی برای نظاميان روسيه ھستند: ديپلمات روس

يحات ارائه ديميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم روسيه در سازمان ملل به کشورھای غربی ھشدار داد که تسل

يف و ھمچنين مزدوران خارجی که برای جنگيدن در برابر روسيه به اوکراين اعزام شدند، اھداف  شده از سوی به کی

يف تنھا  به گفته وی، ارسال مداوم تسليحات نظامی به کی. نظامی قانونی برای نيروھای مسلح روسيه ھستند

  . و فصل ديپلماتيک مناقشه در ميز مذاکره را از بين خواھد بردکند و امکان حل تر می ھای نظامی را طوالنی درگيری

طرف اوکراينی به عمد ": پوليانسکی در سخنرانی خود در نشست شورای امنيت سازمان ملل متحد ھمچنين گفت

به اندازد و آن را  کند و مردم را به خطر می تسليحات نظامی را در مرکز شھرھا و در جوار مناطق مسکونی ذخيره می

  ".کند سپر انسانی تبديل می

اين ديپلمات خواستار رجوع به اظھارات شاھدان عينی و نظرات کارشناسان نظامی شد که به عنوان مثال تاييد کردند 

 کروز روسی، بلکه در نتيجه عمليات ناموفق دو سيستم دفاع راکتيف نه توسط  که يک ساختمان مسکونی در شھر کی

ھای  ھای ضد ھوايی خود را بر فراز ساختمان راکتبه گفته وی، ارتش اوکراين . ه استھوايی اوکراين آسيب ديد

 .کنند  روسيه را متھم میمسألهمسکونی ساقط کردند و بعد برای پنھان کردن اين 

 

  کند  قوانين بازی اقتصادی را نقض میامريکاھای جديد  تحريم: آنتونوف

ھای گروھی درباره بسته   رسانهسؤال صبح امروز، چھارشنبه در پاسخ به آناتولی آنتونوف، سفير روسيه در واشنگتن

 اعالم کرد که اقدامات محدودکننده جديد اياالت متحده عليه روسيه که از جمله بر امريکاھای ضدروسی  جديد تحريم

  .کند ض میگذارد، قوانين بازی موجود برای ھمه اقتصادھای جھان را نق گردش طال و صادرات صنعتی تأثير می
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گذارد،   تأثير میامريکا عليه روسيه نه تنھا بر اقتصاد امريکاھای اعمال شده توسط اياالت متحده  به عقيده وی، تحريم

بازارھا شاھد ھستند که اقدامات دولت ": آنتونوف گفت. کند بلکه بحران اقتصادی جھانی را تا حد زيادی تشديد می

  ".کند ج و مرج و وحشت ايجاد می غيرقابل پيش بينی است و ھرامريکا

 و متحدانش با روسيه، بحران موجود در اقتصاد جھانی را تا امريکاقطع روابط اقتصادی ": اين ديپلمات روس تاکيد کرد

ھای حمل و نقل و لجستيک، کاھش  ھای تجاری، نابودی زنجيره در ھمه جا کاھش فعاليت. حدود زيادی تشديد کرده است

  " .اری، مشکالت در بازار کار، کاھش درآمد واقعی کسب و کار و مردم وجود داردجريان سرمايه گذ

 

  رسما برای پيوستن به ناتو دعوت ميکنيم  و فنالندسويدناز : استولتنبرگ امروز عنوان شد؛

روز رسما از ام:  و فنالند به ناتو، گفتسويدن در سخنانی با اشاره به موافقت ترکيه با پيوستن "ناتو"دبيرکل سازمان 

  کنيم  و فنالند برای پيوستن به ناتو دعوت میسويدن

 سويدن در سخنانی با اشاره به موافقت ترکيه با پيوستن "ناتو" دبيرکل سازمان "ينس استولتنبرگ"به گزارش الجزيره، 

  .کنيم  و فنالند برای پيوستن به ناتو دعوت میسويدنامروز رسما از : و فنالند به ناتو، گفت

پس از :  و فنالند در ناتو افزودسويدناستولتنبرگ، دبير کل ناتو در جمع خبرنگاران درباره روند عضويت رسمی 

  .طی شود) اعضای ناتو( پارلمان ٣٠دعوت ، فرآيند تأييد و تصويب عضويت بايد در 

ای سازمان آمادگی دارند اين بر است، اما انتظار دارم سريعتر انجام شود، زيرا اعض اين فرآيند زمان: وی عنوان کرد

 .روند تأييد ھر چه سريعتر انجام شود

 

  شود خرسون برای برگزاری ھمه پرسی الحاق به روسيه آماده می: تاس

 و برنامه ريزی ھا برای  خبرگزاری تاس به نقل از مقام ھای منطقه خرسون اوکراين گزارش داد که اين منطقه آمادگی

  . روسيه را آغاز کرده استبرگزاری ھمه پرسی الحاق به

غيرنظامی تحميلی از سوی مسکو در منطقه خرسون -دولت نظامی: به گزارش خبرگزاری تاس روز چھارشنبه نوشت

  . و برنامه ريزی ھا برای ھمه پرسی الحاق به روسيه را آغاز کرده است اوکراين اعالم کرد که آمادگی

 تصرف شد و اکنون توسط مارچر جريان جنگ توسط روسيه در ماه منطقه خرسون در جنوب اوکراين واقع است که د

  .شود يک دولت تحميلی از سوی روسيه مديريت می

رود تا پايان سال  غيرنظامی خرسون اواخر خرداد ماه گفته بود که انتظار می- کريل استرموسوف معاون حکومت نظامی

  .ت فدراسيون روسيه درآيدپرسی عمومی به عضوي جاری، اين منطقه بعد از برگزاری ھمه

پرسی خواھان پيوستن به فدراسيون  وی با ابراز اطمينان از اينکه اکثر مردم خرسون که روس تبار ھستند، در ھمه

ای که اوکراين به عنوان يک  پيوستن به روسيه برای ما نويدبخش آينده بھتری است؛ آينده: روسيه خواھند شد، افزود

  .پروژه غربی از ما گرفت

 

  واحد خرابکاران اوکراينی در خرسون افشا شد

ھای اوکراينی را در منطقه خرسون بازداشت  ھای مجری قانون روسيه يک گروه خرابکار از تروريست سازمان

ھای ضدتانک و  ھای ضدھوايی قابل حمل، مين ھای دستی، سيستم شان شامل تفنگ اند که زرادخانه کرده

  .اين را خبرنگار ريانووستی گزارش داده است. حمل بوداندازھای ضدتانک قابل  نارنجک
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نيروھای ويژه روسيه از کراسنودار که در خرسون فعاليت می کردند، موفق شدند ھمه اعضای گروه خرابکاران 

اينھا اکنون در مورد اقدامات خرابکارانه برنامه ريزی شده اظھاراتی دارند که . اوکراينی را شناسايی و دستگير کنند

يک افسر . نظامی منطقه باشد- دف آنھا از جمله، بايد محل استقرار پرسنل نظامی روسيه و نمايندگان اداره غيرنظامیھ

  :اطالعاتی روسيه به ريانووستی گفت

افسران اطالعاتی روسيه طی اقدامی ھدفمند در خرسون، يک انبار اسلحه، مھمات، مواد منفجره و يونيفرم ھايی را که 

 . مخرب و تروريستی در نظر گرفته شده بود، کشف و ضبط کردندبرای اقدامات

 

  .مزدوران گرجستانی، انگليسی و ارمنی در نيروگاه آزوف می جنگيدند: گزارش رسانه ھا

يی آزوت در سورودونتسک کيمياگفته می شود مزدوران گرجستانی، بريتانيايی و ارمنی در طرف کی يف در کارخانه 

او توضيح . اين را يک شبه نظامی از واحد ويژه چچن آچمات، ملقب به مالوج، به ريانووستی گزارش کرد. می جنگيدند

  :داد

  ".آنھا يک گردان گرجی، انگليسی و ارمنی بود "

  .يی در سمت کيف می جنگيدندکيمياھمه اين گردان ھا در کارخانه 

تی و فرودگاه سورودونتسک به طور کامل آزاد شده پيش از اين، رمضان قديروف، رھبر چچن گفته بود که منطقه صنع

 .است

 

  معاون سفير روسيه در سازمان ملل از پلتفرم شورای امنيت سازمان ملل برای انتشار اخبار جعلی غربی نام برد

در نشست امروز شورای امنيت سازمان ملل، آنا يوستگنيوا، معاون سفير روسيه در سازمان ملل متحد، کشورھای 

او . را متھم کرد که از شورای امنيت برای اخبار جعلی و تبليغات مرتبط با مناقشه اوکراين سواستفاده می کنندغربی 

  :توضيح داد

در برخی موارد، مانند اوکراين، اين جعليات . شما از اتھامات غيابی، خرابکاری، ديکته، دستکاری استفاده می کنيد"

يت به عرصه ای برای انتشار اخبار جعلی و شعارھای تبليغاتی کشورھای شورای امن. ابعاد پوچی به خود می گيرد

  " .نظر غربی به عنوان تنھا ديدگاه صحيح معرفی می شود. غربی تبديل شده است

  :اين ديپلمات نسبت به ابزاری کردن شورای امنيت برای منافع خاص کشورھا ھشدار داد

 برای تحقق منافع محدود ملی خود و در نتيجه گسترش مسائل رويه تک تک اعضا با استفاده از شورای امنيت"

روزمره آن به موضوعات سياسی داخلی، حقوق بشری، آب و ھوا و ساير مسائل، در چند وقت اخير مانند گلوله برف 

  ".شده است

گفته در ھمين حال، به . تی نداردسؤااليتی در قبال چنين مسؤولبر اساس منشور سازمان ملل، شورای امنيت 

 .ًيوستيگنيوا، داليل واقعی درگيری ھای خاص عمدا پنھان يا پوشيده می شوند

 

   به کارخانه ماشين آالت جاده کرمنچوگ منتشر شدراکتشواھد ويدئويی از شليک 

ی نيروھای روسی در راکتمقامات اوکراينی گفتند که ويدئوھايی در اينترنت منتشر شده است که تأييد می کند ھدف حمله 

  .کرمنچوگ، کارخانه ماشين آالت راھسازی کردماش بوده است و نه مرکز خريد آمستور
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منتشر کرد که حفره بزرگی را در محوطه  Suspilne پورتال روسی ريدوس ويدئويی را از پخش کننده اوکراينی

رد که اگر موج الکساندر کوز، خبرنگار نظامی روسيه در توضيح اين ويدئو خاطرنشان ک. کارخانه نشان می دھد

با اين حال، بر . شد ای با چنين قدرت مخربی به طور کامل تخريب می خورد، ضربه ًانفجار مستقيما به مرکز خريد می

  .اساس ويدئوھای داخل ساختمان، اينطور نيست، حتی بطری ھای شراب نيز از قفسه ھا نيفتاده اند

 .طراف يک درياچه تفريحی به نمايش گذاشتريدوس ھمچنين فيلمی از دوربين ھای نظارتی مختلف در ا

  . در نزديکی آن را نشان می دھدراکتاين اسناد اصابت يک 

  .بر اساس عکس ھای ماھواره ای، محل انفجار و نه مرکز خريد، که کارخانه است

وپايی در به گفته وزارت دفاع روسيه، در کرمنچوگ، آشيانه ھايی با سالح و مھمات از اياالت متحده و کشورھای ار

انفجار مھمات . نزديکی کارخانه ماشين آالت راه سازی کرمنچوگ با حمالت دقيق روسيه مورد اصابت قرار گرفت

  .ذخيره شده در نظر گرفته شده برای سالح ھای غربی باعث آتش سوزی در مرکز خريد در نزديکی تاسيسات شد

 کشته ١٨مقامات محلی . نظاميان در مرکز خريد متھم کرددولت اوکراين روز دوشنبه روسيه را به حمله ھدفمند به غير

  . زخمی در نتيجه اين حمله را گزارش کردند۵٩و 

ويتالی مالتسکی، شھردار کرمنچوگ، مديريت اين مرکز خريد را به نقض قوانين رفتاری در جريان حمله ھوايی متھم 

  .کرد

 

  . را منتشر کرد٢٠١۴جمھوری خلق لوگانسک آمار غيرنظاميان کشته شده از سال 

 فقط تعداد غيرنظاميان کشته شده در جمھوری خلق لوگانسک ٢٠١۵از زمان آغاز تجاوز اوکراين به دونباس در سال 

اين را امروز سه شنبه، ويکتوريا سرديوکووا، آمبودزمن جمھوری از طريق .  کودک است۴٢ نفر از جمله ٢١٠۴

  . مجروح يا آسيب ديده اند٢٠١۴ کودک از سال ١٢٢ نفر ديگر از جمله ٢٠١٣. تلگرام اعالم کرد

 غيرنظامی در جمھوری خلق لوگانسک در حمالت ١٠۶، جون ٢۶ تا فبروری ٢۴از آغاز عمليات نظامی روسيه در 

 . کودک مجروح شدند٢٧ نفر از جمله ۶٨٣ھمچنين . اوکراين کشته شدند، از جمله ھفت کودک

 

  چانسک دستگير شدنددوازده مزدور خارجی در نزديکی ليسي

دستيار وزير کشور جمھوری خلق لوھانسک ويتالی کيسليوف از دستگيری چند مزدور خارجی در نزديکی ليسيچانسک 

  :وی به خبرگزاری تاس گفت. خبر داد

در . تا آنجا که من می دانم، دوازده نفر از مليت ھای مختلف از کشورھای مختلف در نزديکی ليسيچانسک اسير شدند"

. آنھا ھمچنين در روبشنويه و سورودونتسک جنگيدند. ًينده نزديک می توانم دقيقا بگويم که آنھا از کدام کشورھا آمده اندآ

  ".آنھا سرانجام در ليسيچانسک دستگير شدند

شما تحت يک تحقيق قرار خواھيد . کيسليوف افزود که مزدوران خارجی وضعيت اسيران جنگی را نخواھند داشت

  .گرفت

 

  اتحاديه اروپا برای جبران ترک کامل گاز روسيه به بيش از سه سال زمان نياز دارد: گزارش

اتحاديه اروپا برای جبران قطع کامل گاز روسيه به بيش از سه سال زمان نياز دارد و بايد منتظر عواقب اقتصادی جدی 

  :رش خبرگزاری آر بی سی به شرح زير استگزا. اين از گزارش آژانس رتبه بندی فيچ بر می آيد. در اين روند باشد
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اين منطقه با يک شوک اقتصادی کالن بزرگ مواجه است که در بسياری از موارد، رشد منفی و تورم باالتر را شامل 

به عنوان يک قاعده، منابع انرژی سھم بيشتری از سبد کاال در کشورھای اروپای مرکزی و شرقی نسبت به . می شود

  .غربی دارندکشورھای اروپای 

وابستگی به گاز روسيه .  به طور ويژه تحت تأثير قرار خواھند گرفتھنگریبه گفته فيچ، اسلواکی، جمھوری چک و 

 .در اين کشورھا بيشتر است

 

  عمليات ويژه تا رسيدن به اھدافش ادامه خواھد داشت: سفير روسيه در سازمان ملل

اين را معاون اول سفير روسيه در سازمان ملل، . فش ادامه خواھد داشتعمليات ويژه در اوکراين تا رسيدن به اھدا

  :او توضيح داد. ديميتری پوليانسکی، در نشست شورای امنيت سازمان ملل اعالم کرد

و اطمينان حاصل شود که . ما يک عمليات نظامی ويژه را برای توقف گلوله باران اوکراين از دونباس آغاز کرديم"

ه به تحريک چندين کشور غربی و رھبری ناسيوناليست آن به کشوری ضد روسيه تبديل شده است، خاک اين کشور ک

و تا رسيدن به اين اھداف، ما به کار خود ادامه .ديگر تھديدی برای روسيه و ساکنان جنوب و جنوب شرق اوکراين نباشد

 ".خواھيم داد

 

  کھای روسيه و لوھانسک بر بخشی از ليسيچانس سيطره نيرو

  .ھای روسيه و لوھانسک يک سوم شھر ليسيچانسک را تحت سيطره خود در آوردند نيرو

ھای  به گزارش شبکه تلويزيونی روسيااليوم، روديون ميروشنيک سفير جمھوری لوھانسک در مسکو از سيطره نيرو

  .اين جمھوری و روسيه بر يک سوم شھر ليسيچانسک خبر داد

 .ھای اوکراينی است ی لوھانسک است که ھنوز تحت سيطره نيروليسيچانسک آخرين شھر بزرگ جمھور

ھای اوکراينی اين شھر را به  ھای مختلف در اين منطقه، نيرو ھای روسيه از محور به گفته وی پس از پيشروی نيرو

  .ی کنندکنند و از مردم به عنوان سپر انسانی سوء استفاده م مقصد اماکن مسکونی مردم ترک و از آنجا عقب نشينی می

 

  ای روسيه به بالروس تکذيب شد ھای ھسته راکتانتقال 

  .ای روسيه را به بالروس تکذيب کردند ھای ھسته راکتمقامات مسکو انتقال 

ھای خود استقرار  صحبتبه گزارش شبکه تلويزيونی روسيااليوم، کاخ کرملين گفت مقامات روسيه و بالروس در 

  .روس بررسی نکردندای روسيه را در بال ھای ھسته سالح

ھای ھفته گذشته والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه و  صحبتدميتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملين اعالم کرد در 

ای به مينسک مطرح نشد  ھای ھسته راکت انتقال مسألهالکساندر لوکاشنکو ھمتای بالروسی وی در سن پترزبورگ، 

ای را به  ھای ھسته ھای دارای کالھک راکتھای مختلف از جمله  الھکھای قادر به حمل ک راکتبلکه دو طرف انتقال 

 .بالروس بررسی کردند

 

  تبادل زندانيان ميان اوکراين و روسيه

ھای اطالعاتی اوکراين روز سه شنبه اعالم کرد در تبادل زندانيان با روسيه، ھفده نفر که اکثرشان نظاميان  سرويس

  .آزاد شدنداوکراينی بودند، از اسارت روسيه 
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 سرباز و يک غيرنظامی ١۴ھای اطالعاتی وزارت دفاع اوکراين، افرادی که آزاد شدند دو افسر،  طبق اعالم سرويس

  .ھای فوری دارند ھا مجروح شده اند و نياز به مراقبت پنج نفر از آن. ھستند

  . زندانی روس را آزاد کرد١۵سرويس اطالعات اوکراين افزود اوکراين نيز 

 تا کنون چندين عمليات تبادل فبروریو مسکو از زمان آغاز تھاجم نظامی روسيه به اوکراين در بيست و چھارم يف  کی

  .اند زندانيان انجام داده

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آخرين مورد تبادل زندانيان بين دو کشور که به طور رسمی اعالم شد، به اوايل ماه مه 

  .نی آزاد شدند اوکراي۴١برمی گردد که طی آن 

 جنگجوی ۶۴در آن زمان بقايای .  مبادله کردندجوندو کشور ھمچنين اجساد سربازان کشته شده خود را در اواسط 

 .اوکراينی که در کارخانه فوالد آزوفستال در ماريوپل پناه گرفته بودند، در اختيار اوکراين قرار گرفت

 

  . طوالنی خواھد شدبا ارسال تسليحات غرب به اوکراين جنگ: الوروف

تر شدن جنگ  وزير امور خارجه روسيه بار ديگر تاکيد کرد ادامه ارسال تسليحات غربی به اوکراين موجب طوالنی

  .شود می

تر شدن جنگ  وزير امور خارجه روسيه بار ديگر تاکيد کرد ادامه ارسال تسليحات غربی به اوکراين موجب طوالنی

  .شود می

ھای غربی بيشتری به اوکراين  ھر چه کشور: شنبه تصريح کرد امور خارجه روسيه، روز سهسرگئی الوروف، وزير 

  .تر خواھد شد سالح ارسال کنند، درگيری طوالنی

. خواند، متھم کرده است  می"عمليات ويژه نظامی"ھا غرب را به طوالنی کردن درگيری که مسکو آن را  روسيه بار

ھا قرار دارند،   و اروپا در آنامريکاھای تسليحاتی اوکراين که تسليحات ارسالی  ری به انباراکتھا حمالت  روسيه بار

  .انجام داده است

الوروف در کنفرانس مطبوعاتی در جريان سفر به ترکمنستان تاکيد کرد، روسيه روز دوشنبه يک مرکز خريد را در 

 . نفر کشته شده اند١٨ار دست کم در حمله به اين باز.  اوکراين را ھدف قرار نداده است"کرمنچوک"شھر 

ای که صبح روز سه شنبه وزارت دفاع روسيه صادر کرد، به خبرنگاران گفت در زمان وقوع  الوروف با تکرار بيانيه

  .سوزی در پی حمله روسيه به انبار تسليحات غربی در مجاورت مرکز خريد، اين مرکز خالی از جمعيت بود آتش

 

   نظامی اوکراين را منھدم کرده است زيرساخت٨٠٠روسيه بيش از 

 زيرساخت نظامی اوکراين را ٨٠٠يک مقام نظامی روسيه اعالم کرده است که نيروھای مسلح اين کشور بيش از 

  .منھدم کرده اند

، سخنگوی وزارت دفاع روسيه اعالم کرد که نيروھای مسلح روسيه "ايگور کوناشنکوف"به گزارش خبرگزاری تاس، 

  .ھای نظامی اوکراينی انجام داده اند ھای کروز ھوايی و دريايی به زيرساخت راکتی دقيق از طريق تراکيک حمله 

ھای کروز دريايی و  راکتدر طول شب، نيروھای مسلح روسيه يک حمله دقيق دوربرد از طريق ": کوناشنکوف گفت

  ".ھای نظامی اوکراين انجام دادند ھوايی به زيرساخت

  . زيرساخت نظامی اوکراين را منھدم کردند٨٠٠نيروھای مسلح روسيه تا کنون بيش از : کوناشنکوف افزود
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 مرکز ١٩ فرودگاه نظامی، ١۴ زيرساخت نظامی اوکراينی از جمله ٨٢١نيروھای مسلح روسيه در مجموع : وی گفت

  .ری را ھدف قرار دادند ايستگاه رادا۴٨ و اوسا، ٣٠٠- ی اس راکت پدافند ھوايی دستگاه ٢۴ و گره ارتباطی، کنترول

او .  درآوردندکنترولًکوناشنکوف اعالم کرد که نيروھای مسلح روسيه ھمچنين شھر مليتوپل اوکراين را کامال تحت 

نظاميان روسی ھمه اقدامات را .  کامل شھر مليتوپل را به دست گرفتندکنتروليگان ھای نيروھای مسلح روسيه ": گفت

ظاميان و رد اقدامات تحريک آميز از سوی اطالعات اوکراين و ملی گرايان انجام برای اطمينان از ايمنی غيرن

  ".دھند می

، معاون اول نمايندگی روسيه در سازمان ملل در سخنانی در آستانه "ديميتری پوليانسکی"از سوی ديگر، ھمزمان، 

 تسليحات بيشتر از طريق نشست کی يف در تالش تا": نشست شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد اوکراين گفت

جلسه شورای امنيت سازمان ملل به درخواست ":  پوليانسکی در اين ارتباط در وبالگ خود نوشت".ناتو بدست آورد

 ".اوکراين برگزار خواھد شد و ھمانطور که مشخص است غرب بدنبال اعمال فشار بيشتر است

 

  دچين و روسيه از عضويت ايران در بريکس حمايت کردن

سخنگوی وزارت امورخارجه چين با اشاره به ابراز تمايل ايران به عضويت در بريکس، اعالم کرد کشورش از روند 

وزير امور خارجه روسيه نيز .  به شکل فعاالنه حمايت می کند"بريکس پالس"افزايش عضو و گسترش ھمکاری ھای 

  .انستايران را ميزبانی شايسته و ارزشمند برای عضويت در بريکس د

ھمچنين سرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه درخصوص تمايل ايران برای عضويت در بريکس، ايران را 

وی گفت در . کشوری شايسته نامزدی اين گروه دانسته و گفته است که عضويت تھران در بريکس، ارزشمند خواھد بود

 روند مقدماتی برای توسعه گروه بريکس آغاز شده گفت و گو با خبرنگاران اعالم کرد مھم ترين موضوع اين است که

  .است

 سخنگوی وزارت امورخارجه اين کشور در تازه "ژائو ليجيان"به گزارش تارنمای رسمی وزارت امور خارجه چين، 

 برای ارجنتاين خبرنگار خبرگزاری تاس درخصوص ابراز تمايل ايران و سؤالترين نشست خبری خود در پاسخ به 

 برای پيوستن به بريکس ارجنتاينگفت ما متوجه شديم بسياری کشورھا از جمله ايران و : ريکس گفتعضويت در ب

ای سال جاری بريکس، چين فعاالنه از روند گسترش و افزايش عضوپذيری  به عنوان رئيس دوره. ابراز تمايل کردند

  .کند  حمايت می"بريکس پالس"بريکس و گسترش ھمکاری 

ن به ھمراه ساير شرکای بريکس با قاطعيت پيرامون پيشرفت روند گسترش اين گروه ، کار وی ھمچنين افزود چي

  .خواھد کرد و بدين ترتيب شرکای بيشتری به خانواده بريکس ملحق خواھند شد

 خواستار عضويت در بريکس ھستند که چين و روسيه در تازه ترين موضع گيری ھای رسمی، از ارجنتاينايران و 

  .ت ھر دو کشور حمايت کرده اندتمايل عضوي

گروه بريکس در حال حاضر متشکل از پنج قدرت اقتصادی نوظھور جھان شامل چين، روسيه، ھند، برزيل و آفريقای 

 .نام اين گروه، يک کلمه اختصاری برگرفته از حروف اول نام پنج کشور عضو کنونی آن است. جنوبی است

 

 


