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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: دهفرستن
  ٢٠٢٢ جوالی ٠١

 ١٢٧  – در اوکراين روسيه" عمليات ويژۀ "اخبارگزيدۀ 

 ) 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

  

 رساندم پوتينبه زلنسکی را پيام : رئيس جمھور اندونزی

ونزی، که اندکی قبل از سفرش به مسکو به کيف سفر کرده بود، پيامی از والديمير جوکو ويدودو، رئيس جمھور اند

وی روز پنجشنبه در يک کنفرانس . زلنسکی، ھمتای اوکراينی خود به والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه ارائه کرد

 :مطبوعاتی در حاشيه مذاکرات با پوتين در کرملين گفت

 بين دو رھبر صحبترئيس جمھور پوتين منتقل کردم و تمايل خود را برای احيای من پيام پرزيدنت زلنسکی را به 

  .ابراز کردم
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 صحبت کرد، اما بر لزوم حرکت به سمت راه حل "وضعيت بسيار دشوار"ويدودو در رابطه با بحران اوکراين از 

  .مسالمت آميز و آغاز گفت و گو تاکيد کرد

  .ر مورد محتوای اين پيام ارائه نکردرئيس دولت اندونزی اطالعات بيشتری د

 

  اقدامات کی يف در دونباس جنايت عليه بشريت است: پوتين

اين را والديمير پوتين رئيس . اقدامات رژيم کی يف در دونباس را تنھا می توان جنايت عليه بشريت توصيف کرد

مللی حقوقی در سن پترزبورگ اعالم جمھور روسيه در سخنرانی خود برای شرکت کنندگان در دھمين مجمع بين ال

  :وی تاکيد کرد. کرد

 ".ھيچ تعريفی از آنچه رژيم کی يف انجام می دھد جز جنايت عليه بشريت وجود ندارد"

 

   می کنندکنترول درصد از منطقه شھری ليسيچانسک را ٥٠جمھوری خلق لوھانسک و روسيه 

در حال حاضر  LPR ليوف گفت که نيروھای مسلح روسيه ودستيار وزير کشور جمھوری خلق لوھانسک ويتالی کيس

  :او در يک پخش از شبکه اول روسيه گفت.  دارندکنترولحدود نيمی از شھر ليسيچانسک را تحت 

نيروھای ما در حال .  می کنيمکنترولما شھر را از شمال و جنوب و ھمچنين از شرق . اين اطالعات موثق است

  ".مسکونی ھستندپيشروی به داخل شھر و مناطق 

به گفته کيسليف، ليسيچانسک تا چند روز ديگر به طور کامل تصرف خواھد شد، اگرچه ضدحمالت اوکراينی از 

 .شھرھای ديگر قابل انتظار بود

 

  . نفر در محل کارخانه آزوت در سورودونتسک ھستند٨٠٠تا  ۶٠٠

يی آزوت در کيميارادی که در کارخانه رومن ودمدنکو، معاون وزير کشور جمھوری خلق لوھانسک تعداد اف

خبرگزاری ريانووستی اظھارات ودمدنکو را .  نفر تخمين زده است٨٠٠ تا ۶٠٠سورودونتسک باقی مانده اند را بين 

  :به شرح زير نقل می کند

 تا ۶٠٠ نفر باقی مانده اند، حدود ١٠٠٠اطالعات در مورد کارخانه آزوت متفاوت است، اما فکر می کنم کمتر از "

غيرنظاميانی نيز در گروگان فاشيست . نيروھای ما در اين راستا کار می کنند، مردم بيرون آورده می شوند.  نفر٨٠٠

  ".ھا ھستند

ًقبال پادگان اوکراينی نيروگاه آزوت را متھم کرده بودند که از غيرنظاميان باقی مانده در محوطه نيروگاه  LPR مقامات

ودمدنکو تاکيد کرد که تالش ھا . رابکاری در ايجاد کريدورھای بشردوستانه استفاده می کندبه عنوان سپر انسانی و خ

 .برای تخليه غيرنظاميان ادامه خواھد يافت و افراد آسيب ديده از کمک ھای روانی و پزشکی برخوردار خواھند شد

 

  .کراين می کند شروع به کار سناريوھايی برای تجزيه اوپولند: رئيس اطالعات خارجی روسيه

سرگئی ناريشکين، مدير سرويس .  شروع به توسعه طرح ھايی برای تجزيه واقعی اوکراين کرده استپولندرھبری 

به گزارش ريانووستی، سرويس مطبوعاتی اين . اطالعات خارجی روسيه روز پنجشنبه به اين موضوع اشاره کرد

  :آژانس به نقل از ناريشکين به شرح زير است
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 شروع به بررسی سناريوھايی برای تجزيه واقعی اوکراين پولندس اطالعات دريافتی توسط سرويس ما، رھبری بر اسا

  .کرده است

با تجزيه و تحليل وضعيت، ورشو به اين درک دردناک رسيد که برخالف اظھارات سياستمداران و نظاميان غربی، نمی 

عمليات ويژه با موفقيت حل و مانع از . شد LPR و DPRيه، توان مانع از انجام وظايف محوله توسط نيروھای روس

  :رئيس پليس اطالعات افزود. پيروزی روسيه در ميدان نبرد شود

ورشو معتقد است . ی متقاعد شده اند که اياالت متحده و بريتانيا مجبور به حمايت از اين طرح خواھند شدپولندمقامات 

ھمبستگی بی قيد و " اوکراين، واشنگتن و لندن چاره ای جز نشان دادن که با پيشروی نيروھای روسی به عمق خاک

  ".آماده برای نخواھند داشت] پولند[ با متحد "شرط

 ".شود  ارزيابی می"نااميدکننده"ھا  یپولندانداز بقای سياسی رژيم زلنسکی نيز توسط  از اين نظر، چشم"

 

  نيروھای روسی جزيره مار را ترک می کنند

اين را سپھبد ايگور کوناشنکوف، . روسيه پادگان خود را از جزيره مار در دريای سياه خارج کرده استارتش 

  :عقب نشينی نشانه ای از حسن نيت ما ميباشد که کوناشنکوف چنين اظھار نظر کرد. سخنگوی وزارت دفاع، اعالم کرد

ھای سازمان ملل برای ايجاد يک کريدور   مانع تالشدھيم که فدراسيون روسيه ما با اين کار به جامعه جھانی نشان می"

  ".شود بشردوستانه برای صادرات محصوالت کشاورزی از اوکراين نمی

ًروسيه با اين تصميم سوءاستفاده رژيم اوکراين از حضور نظامی روسيه در اين جزيره را در غرب دريای سياه عمال "

  :کوناشنکوف افزود. کند غيرممکن می

ت غله ديگر به اوکراين بستگی دارد چرا که آنھا ھنوز آب ھای ساحلی خود از جمله بنادر را از مين پاک اکنون صادرا

 ".نکرده است

 

   جنگنده را در دونباس از بين برد٣٠گارد ملی روسيه يک جوخه با بيش از 

 جنگنده اوکراينی ٣٠ يک جوخه متشکل از بيش از (Rosgwardiya) يک جوخه نارنجک انداز از گارد ملی روسيه

. اين را سرويس مطبوعاتی روزگوارديا خبرگزاری تاس گزارش داد. را در جريان عمليات جنگی در دونباس نابود کرد

  :در اين اطالعيه آمده بود

مختصات به جوخه نارنجک انداز .  نفر شناسايی شد٣٠در جريان شناسايی، يک گروه پياده اوکراينی متشکل از "

 ".در نتيجه شليک ھدفمند جوخه روزگوارديا، جوخه اوکراينی منھدم شد.  داده شدروزگوارديا

 

  واشنگتن پست آينده تيره ای را برای ناتو در اوکراين پيش بينی می کند

ديويد ايگناتيوس در واشنگتن پست می نويسد، استراتژی اتحاد آتالنتيک شمالی ممکن است به دليل تاخير در تحويل 

  :وی بيان می کند.  به کيف و خستگی سياسی کشورھای غربی در قبال اوکراين شکست بخوردتسليحات

  .اوکراين معتقد است که پنتاگون تنھا بخشی از کمک ھای وعده داده شده را ارائه کرده است

ر اياالت متحده و ھای ضد روسيه نيز تأثير منفی بر انگيزه د به گفته اين نشريه، البته بحران اقتصادی ناشی از تحريم

  :نويسنده تأکيد می کند. اتحاديه اروپا خواھد داشت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

تعداد اعتراضات عمومی در اياالت متحده ھمچنان افزايش خواھد يافت زيرا قيمت بنزين ھمچنان باالست، ذخاير گاز "

ور خرج نمی طبيعی در اروپا تمام شده است و رای دھندگان ممکن است تعجب کنند که چرا اين پول در داخل کش

  ".شود

عالوه بر اين، به گفته ايگناتيوس، تحريک بدون فکر روسيه توسط اعضای ائتالف می تواند به تشديد تنش ھسته ای 

 .منجر شود

 

  بسياری از مسيرھای خروج از ليسيچانسک مسدود شده است: جمھوری خلق لوگانسک گزارش می دھد

ری ماروچکو اعالم کرد که اکثر مسيرھايی که نيروھای اوکراينی می سرھنگ دوم شبه نظاميان خلق لوھانسک آند

  :وی به خبرگزاری ريانووستی گفت. توانند برای عقب نشينی از آنھا استفاده کنند مسدود شده است

  ".کنيم  میکنترولکنند  نشينی می ھايی را که آنھا عقب ما اکثر راه"

به گفته . ليسيچانسک اوکراين دستور عقب نشينی را دريافت کرده استًماروچکو قبال خاطرنشان کرده بود که پادگان 

، رھبری اوکراين در Solovyov Live در روسيه در برنامه ای از کانال تلويزيونی LPR روديون ميروشنيک سفير

  .حال حاضر در تالش است تا شھر را ترک کند

  

  ا ترک کرداولين کشتی با غالت به مقصد کشورھای دوست بندر برديانسک ر

 Zaporozhye غيرنظامی-اين را رئيس اداره نظامی. گفته می شود اولين کشتی با غالت از بندر برديانسک خارج شد

  :او توضيح داد. اوگنی بالتسکی اعالم کرد

ھفت ھزار تن غله در راه کشورھای . پس از چند ماه توقف، اولين کشتی تجاری بندر تجاری برديانسک را ترک کرد

 . استدوست

 

 در تاريخ توصيف کرده "يکی از بزرگترين سرقت ھا"شورای امنيت روسيه مسدود شدن دارايی ھای روسيه را 

 .است

مسدود کردن دارايی ھای روسيه يکی از : الکساندر ونديکتوف معاون دبير شورای امنيت روسيه به ريانووستی گفت

  :داداو توضيح . بزرگترين سرقت ھا در تاريخ است

و تناقض . ھای تاريخ است ترين سرقت ھای روسيه يکی از بزرگ  مسدود کردن دارايی"بيايد بچه را به اسمش صدا کنيم

يت حفظ معماری اقتصادی جھانی را بر مسؤولًاين است که سازمان دھندگان اين جنايت ھمان افرادی ھستند که قبال 

  ".اری نگھبانی می کندمثل داشتن روباھی است که از مرغد. عھده گرفتند

  :او اضافه کرد. به نظر او، ھمه اينھا منجر به خود ويرانگری سيستم بدنام برتون وودز می شود

امروز وظيفه اولويت جامعه بين المللی اين است که اطمينان حاصل کند که اين فروپاشی با . اين روند قابل انکار نيست"

 " .جديد منجر نمی شودحداقل تلفات رخ می دھد و به جنگ جھانی 

 

  کنند نظاميان روسيه به مناطق مسکونی اوکراين حمله نمی: پوتين
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جمھوری روسيه شب گذشته، چھارشنبه در پايان نشست سران کشورھای حاشيه دريای خزر در  والديمير پوتين، رئيس

نيروھای مسلح اين کشور به ترکمنستان در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ايزوستيا، چاپ مسکو تأکيد کرد که 

  .کنند زيرساختارھای غيرنظامی در اوکراين حمله نمی

  . گفت که ھيچ حمله تروريستی در شھر کريمنچوگ رخ نداده استمسألهوی با اعالم اين 

قت کند و تنھا اھداف نظامی با د کس بدون ھدف به جايی حمله و تيراندازی نمی در ميدان نبرد، ھيچ": پوتين اضافه کرد

  ."گيرند مورد حمله قرار می

پوتين ھمچنين گفت که نيروھای نظامی روسی در جريان عمليات ويژه در دونباس در حال پيشروی و رسيدن به اھداف 

  .شده برای آنھا ھستند تعيين

 برای وی در عين حال يادآور شد که نبايد درباره زمان تکميل عمليات صحبتی کرد و تعيين چنين زمانی اشتباه است،

اينکه ھدف عمليات آزادسازی منطقه و تضمين امنيت ملی خود روسيه است و تا دستيابی به اين اھداف عمليات ادامه 

  .خواھد داشت

ديميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم روسيه در سازمان ملل پيش از اين گفته بود که روسيه به مرکز خريد شھر 

ھای  شونده بسيار دقيق آشيانه ھای ھدايت گفته وی، نيروھای مسلح روسيه با سالح هب. کريمنچوگ حمله نکرده است

ھا و مھمات ساخت غرب را که از اياالت متحده و کشورھای اروپايی در نزديکی کارخانه خودروسازی  سالح

  .کريمنچوگ ذخيره شده بود ھدف قرار دادند

بل مدعی شد که در شھر کريمنچوگ، نيروھای نظامی روسيه جمھوری اوکراين چند روز ق  والديمير زلنسکی، رئيس

 "اند  ھدف قرار دادهراکتھزار غيرنظامی در آن حضور داشتند با  يک مرکز خريد را که بيش از يک"ًظاھرا 

 

  ی پيشرفته در انگليس آموزش ديدندراکتھای  دستگاهنظاميان اوکراينی برای استفاده از 

ی پيشرفته را در انگليس فرا راکتھای  دستگاهھای نظامی برای استفاده از   اوکراينی آموزشرويترز خبر داد که نظاميان

  .گيرند می

نظاميان . ادامه دارد) لوگانسک(حمالت روسيه عليه اوکراين در منطقه لوھانسک: رويترز روز پنجشنبه نوشت

را در  Grad ٢١-BM گانه راکت پرتاب چنددستگاه، يک ٢٠٢٢ جون ١٢اوکراينی در بحبوحه اين حمالت در 

  .نزديکی شھر ليسيچانسک در منطقه لوھانسک فعال کردند

 (MLRS)  چندگانهراکتھای پرتاب  دستگاهھای نظامی را از جمله  به نوشته رويترز، صدھا نظامی اوکراينی آموزش

  .گليس به پايان رساندندکند، در ان ای روسيه ارائه می ھای توپخانه که دولت انگليس برای مقابله با تاکتيک

انگليس از زمان آغاز جنگ اوکراين، به بازيگر فعالی در عرصه اين نبرد تبديل شده و با اتخاذ مواضع ضد روسی، 

اين . ھا دامن زده است ارسال تسليحات و تجھيزات نظامی و با اعمال تحريم عليه روسيه به تنش و گسترش درگيری

  .کند ھای جديدی را عليه روسيه وضع می ريمای يک بار تح کشور تقريبا ھفته

کند در اظھاراتی مدعی  وگو می وزير انگليس که تقريبا ھر ھفته با رئيس جمھوری اوکراين بصورت تلفنی گفت نخست

ھای جديدی را عليه روسيه  ھای اقتصادی عليه روسيه را افزايش خواھيم داد و ھر ھفته تحريم فشارھا و تحريم": شد

  ."کنيم اعمال می

ھای جديدی را عليه تعدادی از نزديکان والديمير پوتين رئيس   تحريم– چھارشنبه –وزارت امور خارجه انگليس ديروز 

  .جمھوری روسيه وضع کرد
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  کامل پااليشگاه نفت ليشانسک را به دست گرفتندکنتروللوگانسک و نيروھای روسيه 

 کامل منطقه پااليشگاه نفت در کنترولنيروھای متفقين ": و گفتروديون ميروشنيک، سفير جمھوری لوگانسک در مسک

 ."اند و پاکسازی کارخانه محصوالت الستيکی در اين شھر به پايان رسيده است ليسيچانسک را به دست گرفته

نيروھای متفقين توانستند تمام قلمرو پااليشگاه نفت ليشانسک را که يکی از ": سفير در کانال تلگرامی خود نوشت

ھا برای چند روز در منطقه صنعتی اين  درگيری.  کامل درآورندکنترولھای اوکراين است به  بزرگترين پااليشگاه

و اکنون کل تشکيالت اوکراينی از قلمرو تشکيالت اخراج شده اند و افراد مسلح فرار کرده و . شرکت ادامه داشت

 ".پناھگاه ھا و تجھيزات خود را ترک کرده اند

   .ن کرد که روند پاکسازی بقيه شھر از بقايای نيروھای اوکراينی ادامه داردسفير خاطرنشا

ديروز چھارشنبه، وزارت دفاع روسيه گزارش داد که ارتش روسيه موفق شده است يک گردان از نيروھای اوکراينی 

 .را در منطقه پااليشگاه نفت ليشانسک درھم بشکند

 ريانووستی: منبع

 

 .ک را اعالم کرد و اطمينان داد که آزادسازی آن طوالنی نخواھد شدقديروف يورش به ليشانس

رمضان قديروف، رئيس جمھوری چچن روسيه اعالم کرد که گروه ھای نظامی پيشرفته به شھر ليشانسک که به زودی 

 .از نيروھای کی يف آزاد می شود، يورش بردند

. که به زودی از دست مھاجمان اوکراينی آزاد می شوداولين گروه ھای پيشرفته وارد ليشانسک شدند ": قديروف گفت

 ".زمان زيادی نمی برد

آپتی عالالدينوف، دستيار رئيس جمھور جمھوری چچن پيشتر اعالم کرده بود که روند محاصره شھر ليشانسک به 

روج نيروھای اوکراينی از اين شھر به شدت کاھش می سرعت در حال انجام است و ھر ساعت که می گذرد احتمال خ

 .يابد

 ريانووستی: منبع

 

 اھداف عمليات ويژه نظامی در اوکراين تغيير نکرده است: پوتين

 .رئيس جمھور روسيه گفت، اھداف عمليات ويژه نظامی در اوکراين تغيير نکرده است

وسيه در کنفرانس خبری در عشق آباد، پايتخت به گزارش خبرگزاری فرانسه، والديمير پوتين رئيس جمھور ر

 ."  و فنالند مشکلی نداريمسويدن ما آن طور که با اوکراين مشکل داريم، با "ترکمنستان، گفت 

 و فنالند به ناتو سويدنما اختالفات ارضی نداريم، ھيچ چيزی که باعث ناراحتی ما به لحاظ پيوستن "وی اطمينان داد 

 ."شود، وجود ندارد

 می خواھند به ناتو بپيوندند، به خود آنھا مربوط است و سويدنچنانچه فنالند و "جمھور روسيه خاطرنشان کرد رئيس 

 ."می توانند به ھر جا که می خواھند بپيوندند

ھای نظامی در آنجا، ما مجبور خواھيم  با وجود اين، والديمير پوتين ھشدار داد در صورت استقرار نيروھا و زيرساخت

ھايی که تھديدھا از آنجا عليه ما نشأت گرفته است،  ر متقارن پاسخ دھيم و ھمان تھديدھا را برای سرزمينشد به طو

 .بوجود آوريم
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 خود را از طريق "سلطه گری" ناتو را که به اعتقاد او قصد دارد "جاه طلبی ھای امپرياليستی"رئيس جمھور روسيه 

 .جنگ اوکراين به اثبات برساند، محکوم کرد

فراخوان برای آنکه اوکراين به جنگ ادامه دھد و با گفت و گو مخالفت کند، تنھا تائيدی بر فرضيه ما و اين ": گفتوی 

 ".است که اوکراين و منافع مردم اوکراين ھدف غرب و ناتو نيست، بلکه وسيله ای برای دفاع از منافع شخصی آنھاست

 ".ی و جاه طلبی ھای امپرياليستی خود را اثبات کنندسران کشورھای ناتو می خواھند سلطه گر": پوتين گفت

، مدت ھاست به يک دشمن خارجی نياز دارند تا بتوانند امريکاناتو و در صدر آنھا ": رئيس جمھور روسيه گفت

 ".گرداگرد آن ھم پيمانان خود را جمع کنند

 ".ايران برای اين کار مناسب نيست": او افزود

 ". آنھا اين بخت را داده ايم، بخت آنکه بتوانند ھمه را دور خود جمع کنندما به": پوتين با تمسخر گفت

وی گفت، ھيچ تاريخ پايانی برای عمليات ويژه . پوتين گفت، اھداف عمليات ويژه نظامی در اوکراين تغيير نکرده است

 .نظامی در اوکراين وجود ندارد

 مرکز خريد اوکراين گفت، روسيه به اھداف غيرنظامی پوتين در رابطه با ادعای غرب مبنی بر حمله روسيه به يک

 حمله نمی کند

 ميالدی در حال آماده سازی خود ٢٠١۴ از سال "ناتو"رئيس جمھور روسيه اعالم کرد سازمان پيمان آتالنتيک شمالی 

 .برای رويارويی با روسيه است

 ميالدی در حال آماده سازی خود ٢٠١۴ سال  از"ناتو"رئيس جمھور روسيه اعالم کرد سازمان پيمان آتالنتيک شمالی 

 .برای رويارويی با روسيه است

 تبديل شده است و درخواست از اوکراين برای امريکاھای  والديمير پوتين تأکيد کرد ناتو به ابزاری برای اجرای سياست

 .دھد اين کشور ابزار تحقق اھداف غرب است ادامه جنگ نشان می

گفت؛ افزود با دولت اوکراين در حال مذاکره بوديم و درباره برخی  تخت ترکمنستان سخن میپوتين که در عشق آباد پاي

از اوکراين ) غرب(ما اطمينان پيدا کرديم درخواست . ھا از مذاکرات خارج شدند مسائل نيز توافق کرده بوديم، اما آن

ب و ناتو از اين ملت به عنوان ابزاری دھد ھدف غرب و ناتو، ملت اوکراين نيست بلکه غر برای ادامه جنگ نشان می

ھا از اوکراين برای تثبيت نقش خود در جھان و تأکيد بر سلطه و اھداف  آن. کنند برای تحقق منافع خاص خود استفاده می

 .کنند امپرياليستی خود بھره برداری می

ھر کس با ما نيست، ”ی قبوالندن منطق ھا برا ھای آن وی ادامه داد از نظر ما ھيچ نکته جديدی وجود ندارد، ما به تالش

 .به جامعه بين المللی عادت کرده ايم“ عليه ماست

پوتين گفت ھدف از عمليات نظامی ويژه روسيه در اوکراين آزادی دونباس و حمايت از مردم آن و تحقق امنيت روسيه 

 .رود است و اين عمليات طبق برنامه از پيش تعيين شده به پيش می

ھدف نھايی عمليات نظامی ويژه روسيه شامل آزاد کردن دونباس و حمايت از مردم آن و ايجاد شرايط پوتين افزود 

ھای ما به پيش  بينيد نيرو ھمانطور که می. ھا به تدريج ادامه دارد پيشرفت. مناسب برای تأمين امنيت روسيه است

. شخصی برای اجرای آن مشخص کنيمخواھيم ضرب االجل م رود و نمی روند و عمليات طبق برنامه پيش می می

بر . ھا را افزايش دھيم، زيرا اين کار خسارات احتمالی را به دنبال خواھد داشت خواھيم شدت درگيری ھمچنين نمی

 .ھای خودمان را حفظ کنيم کنيم در درجه اول جان نيرو ھمين اساس تالش می
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 ماده شده است برای رويارويی با روسيه آ٢٠١٤ناتو از سال : استولتنبرگ

 آماده شدن برای ٢٠١٤ينس استولتنبرگ دبيرکل ناتو در يک کنفرانس مطبوعاتی در مادريد اعالم کرد که ناتو در سال 

 .رويارويی با روسيه را آغاز کرد

شويم، بنابراين حضور نظامی خود را در   برای رويارويی با روسيه آماده می٢٠١٤در واقع ما از سال : وی افزود

ايم و ھمچنين سطح آمادگی را افزايش  ايم، شروع به خرج کردن پول بيشتر برای دفاع کرده وپا تقويت کردهشرق ار

 .استولتنبرگ گفت نيروھای ما. ايم داده

يکی .  توافق کردند٢٠٣٠در نشست مادريد، رھبران ناتو بر روی يک مفھوم استراتژيک جديد برای اين ائتالف تا سال 

 . بود"تھديد مستقيم امنيت ائتالف"م، اشاره به روسيه به عنوان از محورھای اين مفھو

 ريانووستی: منبع

 

 الوروف با دبيرکل سازمان ملل درباره امنيت غذايی رايزنی کرد

ی تلفنی وزير خارجه اين کشور با آنتونيو گوترش دبيرکل صحبتوزارت امور خارجه روسيه با صدور بيانيه ای از 

 .امون امنيت غذايی در جھان درپی اوضاع اوکراين خبر دادسازمان ملل متحد پير

 دبيرکل "آنتونيو گوترش" وزير امور خارجه روسيه به صورت تلفنی با "سرگی الوروف"به گزارش روسيا اليوم، 

 .سازمان ملل متحد پيرامون امنيت غذايی در جھان در پی اوضاع اوکراين و دونباس رايزنی کرد

يه در بيانيه ای اعالم کرد که دو طرف در اين تماس تلفنی پيرامون شماری از موضوعات وزارت امور خارجه روس

 . کردندصحبتبين المللی 

ی تلفنی ديدگاه ھای روسيه پيرامون اوضاع اوکراين و جمھوری ھای صحبتالوروف در اين : اين بيانيه می افزايد

 .زی و کود به بازارھای جھانی را تشريح کردلوھانسک و دونتسک از جمله مشکالت واردات توليدات کشاور

. تاکيد شد که مانع صادرات غالت اوکراين، کاشت مين از سوی کی يف در دريای سياه است: در اين بيانيه آمده است

ھمچنين بر آمادگی روسيه برای تداوم عمل به تعھداتش پيرامون صادرات مواد غذايی و کودھای کشاورزی تاکيد شد 

 .رای اين امر به دليل تحريم ھای يکجانبه و غيرقانونی غرب بسيار پيچيده استھرچند که اج

ی تلفنی بر پايبندی به تالش بيشتر برای جلوگيری از صحبتوزارت خارجه روسيه ھمچنين افزود که الوروف در اين 

 .تھديدات بحران غذا با ھماھنگی سازمان ملل متحد تاکيد کرد

تحد ھم پيش از اين بر تمايل اين سازمان نسبت به توافق جامع برای تضمين صادرات سخنگوی دبيرکل سازمان ملل م

 .غالت اوکراين از طريق دريای سياه و صادرات غالت و کودھای روسيه در سريعترين زمان ممکن تاکيد کرد

 .استفان دوجاريک در عين حال افزود که مذاکرات برای دستيابی به اين توافق در جريان است

عمليات ويژه نظامی خود در )  اسفند سال گذشته۵( سال جاری ميالدی فبروری ٢۴ به ذکر است که روسيه در الزم

اين اقدام روسيه در حالی صورت گرفته است . اوکراين را با ھدف غيرنظامی و نازی زدايی کردن اين کشور آغاز کرد

ھای خصمانه غرب و ائتالف نظامی ناتو  له با سياستکه به گفته مقامات اين کشور چاره ديگری در برابر مسکو در مقاب

 .نمانده بود

مقامات روسيه بارھا اعالم کرده اند که اگر اوکراين تمايل خود را برای بازگشت به ميز مذاکره اعالم کند، مسکو نيز به 

 .شانده است پاسخی مثبت خواھد داد و اين فقدان اراده اوکراين است که مذاکرات را به بن بست کمسألهاين 
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 خوشحالی مردم سيورودونتسک و آزادی نيمی از شھر ليسيچانسک: روسيااليوم

ھای روسيه به اين شھر، مقامات لوھانسک از آزادی نصف  ھمزمان با خوشحالی مردم سيورودونتسک از ورود نيرو

 .شھر ليسيچانسک خبر دادند

ھای خود بر نيمی از شھر  انسک از سيطره نيروبه گزارش شبکه تلويزيونی روسيااليوم، مقامات جمھوری لوھ

 .ھای روسيه خبر دادند ليسيچانسک با حمايت و پشتيبانی نيرو

ھای روسيه به اين شھر اعالم و تاکيد کردند  از سوی ديگر اھالی شھر سيورودونتسک خوشحالی خود را از ورود نيرو

ھای نظامی تبديل کرده   و مناطق مسکونی را به پايگاهھای اوکراينی اين شھر را ھدف گلوله باران قرار دادند نيرو

 .بودند

اھالی سيورودونتسک پس : مکسيم الطوری خبرنگار شبکه در گزارشی از سيورودونتسک در جمھوری لوھانسک گفت

 قدم توانند آزادانه در شھر ھای اوکراينی و برقراری امنيت در شھر نفس راحتی کشيدند و اکنون اھالی می از فرار نيرو

 .بزنند

ھا در دو طرف شھر مستقر بودند و از  آن. ھا شھر را ويران کردند اوکراينی. اوضاع آرام است: گويد يکی از اھالی می

اوضاع اآلن آرام است، اما صدای گلوله باران از سمت ليسيچانسک شنيده . کردند ھر دو طرف شھر را گلوله باران می

 .شود می

ھايی ھم که  شود و ساختمان ھای شھر ديده می ھا روی بسياری از ساختمان آثار درگيری: در ادامه گزارش آمده است

 .ھدف حمله قرار نگرفته اند به پايگاه نظامی تبديل شده بودند

ھای اوکراينی داخل شھر سيورودونتسک حفر کرده بودند اشاره کرد و گفت  ھا که نيرو خبرنگار شبکه به يکی از کانال

شھروندان ھنوز با کمبود مواد غذايی . شود ھای مسکونی در اين شھر منتھی می ما به يکی از ساختماناين کانال مستقي

 .شود ھای انسانی برای اھالی شھر ارسال می ھا خالی ھستند، اما کمک مغازه. روبرو ھستند

ھا را  وھانسک اين کمکداوطلبان ل. ھای انسانی را دريافت کرده ايم کمک. اوضاع اآلن خوب است: يکی از اھالی گفت

 .خواھم به منازل خود بازگردند از اھالی شھر که اينجا را ترک کرده اند می. برای ما آورده اند

ھا اکنون به ليسيچانسک به  گردد و ھمه نگاه اوضاع شھر به تدريج به حال عادی بر می: در پايان گزارش آمده است

 .وری لوھانسک دوخته شده استھای اوکراينی در جمھ عنوان آخرين پايگاه نيرو

 

 انھدام پايگاه آموزشی مزدوران خارجی در نيکواليف: سخنگوی وزارت دفاع روسيه

 و وارد "نيکواليف"ھای مزدور خارجی در استان  سخنگوی وزارت دفاع روسيه از انھدام يک پايگاه آموزشی نيرو

 . خبر داد"چانسکليسي"ھای اوکراينی در شھر  ھای چشمگير به نيرو آوردن خسارت

ھای  ھای ما به منطقه پااليشگاه نفت در شھر ليسيچانسک، خسارت در يورش نيرو:  تصريح کرد"ايگور کوناشنکوف"

ھای  ھايی از اين لشکر که به اسارت در آمده اند، نيرو بر اساس اظھار نظر نيرو. شديدی به لشکر دھم اوکراين وارد شد

. شده اند تا حدی که از سيصد و پنجاه نيروی اين يگان، تنھا سی تن باقی ماندند لشکر دھم به کلی نابود ١٠٨يگان 

ھای اوکراينی در منطقه ليسيچانسک بسيار دشوار و سخت است و بسياری از نظاميان از گرسنگی  غذايی نيرو وضعيت

 .موضع خود را ترک و به نوعی فرار کرده اند

ھای تندروی اوکراينی را در نزديک  ھای يگان کراکن از نيرو د تن از نيروھای توپخانه ما نزديک به ص نيرو: او افزود

 .خارکيف از ميان بردند و فرماندھی اين يگان، نيروھايش را به سمت شھر خارکيف عقب کشيد
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ھای گذشته تسليحات دقيق ما چھار مرکز فرماندھی را ھدف قرار داد، ضمن اينکه يک  در ساعت: کوناشنکوف افزود

ھای اوکراينی، مرکز تجھيزات و تعمير   موضع نيرو٣٢ آموزشی مزدوران خارجی در نزديک شھر نيکواليف، پايگاه

ھای  ھای اوکراينی در نزديک ليسيچانسک، ھشت انبار سالح و مھمات در استان و نگھداری ادوات نظامی نيرو

 .يف ھدف قرار گرفتندخرسون، نيکواليف و جمھوری دونتسک و يک مرکز تامين سوخت در نزديک نيکوال

 

  ھيچ تاريخ پايانی برای عمليات در اوکراين وجود ندارد: والديمير پوتين

به گزارش خبرگزاری رويترز، والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه گفت، ھيچ تاريخ پايانی برای عمليات ويژه نظامی 

 .در اوکراين وجود ندارد

 .ه نظامی در اوکراين تغيير نکرده استرئيس جمھور روسيه افزود، اھداف عمليات ويژ

 

  با سوريه قطع رابطه کرديم: رئيس جمھور اوکراين

. ديگر روابطی بين اوکراين و سوريه وجود نخواھد داشت"ولوديمير زلنسکی در ويديويی که در تلگرام منتشر شد گفت 

 ."ھا عليه دمشق، متحد روسيه، باز ھم بيشتر خواھد شد فشار تحريم

ھايی که از اوکراين وارد   برای بار"حمل و نقل بدون رواديد" دستگاهاره به امضای توافقنامه با بروکسل برای وی با اش

 ."اين موضوع بی اھميت است"شوند، گفت  اتحاديه اروپا می

 ھای جدايی طلب حامی روسيه را سوريه پيش از اين چھارشنبه اعالم کرده بود استقالل دونتسک و لوگانسک، جمھوری

 .به اين ترتيب سوريه نخستين کشور خارجی است که چنين موضوعی را اعالم کرد. شناسد به رسميت می

 و چند روز پيش از حمله روسيه به اوکراين، استقالل اين دو منطقه، واقع در فبروریتاکنون فقط مسکو آن ھم در ماه 

 .شرق اوکراين، را به رسميت شناخته بود

شناسد، حمايت  ھا را به عنوان مستقل به رسميت می ھايی که روسيه آن وريه از سرزميناين نخستين بار نيست که س

، دمشق استقالل مناطق جدايی طلب آبخاز و اوستيای جنوبی در گرجستان را به رسميت شناخته ٢٠١٨در سال . کند می

 .بود

 

 س سايه انداخته استاظھارات وزير دفاع انگليس درباره پوتين بی ادبانه است و بر انگلي: پسکوف

ديميتری پسکوف، سخنگوی کرملين، اظھارات بن واالس، وزير دفاع بريتانيا در مورد والديمير پوتين، رئيس جمھور 

 .روسيه را بی ادبانه توصيف کرد و تاکيد کرد که چنين رفتاری بر بريتانيا سايه افکنده است

متأسفانه، ما در اينجا شاھد سطح ": گفت TASS اریپسکوف روز چھارشنبه در توضيح اظھارات واالس به خبرگز

اين بی ادبی، که نمی توان آن را غير از اين ناميد، بر کشوری که او نمايندگی . پايين فرھنگ شخصی و سياسی ھستيم

 ".می کند سايه افکنده است

انی مانند او را می بينيم، آنھا اين وزير باز ھم متأسفانه در بی فرھنگی تھاجمی خود تنھا نيست، ما ديگر: پسکوف افزود

 .نمی توانند مشکالت را حل کنند، آنھا فقط آنھا را ايجاد می کنند

 .پيش از اين، واالس چندين حمله لفظی را عليه والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه انجام داد

 ستا: منبع

 


