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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٠٢
  

 ١٢٨  – در اوکراينروسيه " عمليات ويژۀ"اخبار گزيدۀ 

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تاساعت (

  

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

  

   آماده برای اوکراين ھستند٢٤/٧نيروھای اياالت متحده در اشتوتگارت : امريکاوزير دفاع 

 يی فرماندھی اروپاامريکای به مناسبت تغيير فرماندھی دو ژنرال  روز جمعه در مراسمامريکالويد آستين، وزير دفاع 

(EUCOM) در اشتوتگارت شرکت کرد.  

ھای کنفرانس  اتاق EUCOM .افتخار می کند EUCOM يی درامريکاآستين در سخنرانی خود گفت که به نيروھای 

 را در اوکراين ارائه کند در حالی که "حمايت امنيتی فوری" ساعته تبديل کرده است تا ٢٤خود را به مراکز عملياتی 

  .توانند به جناح شرقی اين کشور اعزام شوند نيروھای ناتو می
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او رئيس جمھور روسيه را ظالمی توصيف . است"صلح ترانس آتالنتيک"به گفته آستين، روسيه بزرگترين تھديد برای 

  . خود ارزش قائل است"ھمسايگان صلح جو" بيشتر از حقوق "اميال امپراتوری"کرد که برای 

يی فرماندھی امريکا روز جمعه در مراسمی به مناسبت تغيير فرماندھی بين دو ژنرال امريکالويد آستين وزير دفاع 

  .در اشتوتگارت شرکت کرد (EUCOM) اروپا

 

   ھمچنان برمخالفت با تحريم انرژی روسيه اصرار داردھنگری

چه مخالفتی با رويکرد تحريمی اتحاديه اروپا عليه روسيه ندارد، اما  اگرھنگریويکتور اوربان نخست وزير 

درخصوص موضوع انرژی، ھمچنان اصرار دارد که تحريم ھا عليه روسيه نبايد شامل موضوع انرژی و به ويژه گاز 

  .شود

گفت که کشورش بر  ھنگریويکتور اوربان نخست وزير : به گزارش تارنمای خبری بلومبرگ با انتشار اين خبر افزود

  .ھای اتحاديه اروپا به جزء موارد حياتی انرژی ، قرار نخواھد گرفت سر راه تحريم

درجريان مصاحبه ھفتگی خود با راديو عمومی گفت که بوداپست ھمچنان با ) جمعه(بنابراين گزارش اوربان امروز 

ين وجود نمی توان بطور دائم در اين بلوک مخالفت خواھد کرد؛ با ا) از روسيه(ھرگونه تحريم واردات گاز طبيعی 

در مواردی به غير از مساله انرژی، بر خالف جريان حرکت کرد، چراکه اين موضوع در چنين ) اتحاديه اروپا(

  .ای که بر ھمکاری، وفاداری، اعتماد دوجانبه بناشده، کاری چندان نامناسبی نيست اتحاديه

به رھبری اوربان يکی از متحدان نزديک روسيه در اتحاديه اروپا بوده و وی  ھنگری: تارنمای خبری بلومبرگ نوشت

تاکنون توانسته است تا اندازه ای از ميزان تحريم ھا عليه روسيه بکاھد، اکنون وی با اظھارات اخيرش، نرمشی نسبت 

  .يف از خود نشان داده است به کی

راين ھستند ھمانطوری که بايد سمت مدافع بود، روسيه نيز ھمه سمت اوک: گفتھنگریبنابراين گزارش نخست وزير 

  .دليلی نداشت تا به کشوری ديگری حمله کند و جنگی را آشکارا آغاز کند، حتی اگر روسيه آنرا جنگ نخواند

 بايد توانايی ھای دفاعی خود را افزايش دھد چرا که جنگ به ھنگریاوربان افزود : تارنمای خبری بلومبرگ نوشت

 . نزديک تر خواھند بودھنگریدريج در داخل اوکراين به سمت سرزمين ھايی می رود که به مرزھای ت

 

  آور است دفاعی خواندن ناتو احمقانه و شرم: الوروف

نباشد، سرگئی ) ناتو(درحاليکه کاخ سفيد بار ديگر تکرار کرده که مسکو نگران سازمان پيمان آتالنتيک شمالی 

  .آور است  به ناتو، احمقانه و شرم"دفاعی"جه روسيه روز جمعه تاکيد کرد که اتالق ويژگی الوروف وزير خار

اخيرا نماينده کاخ :به گزارش خبرگزاری تاس، الوروف امروز در يک ديدار با دانشجويان دانشگاه ملی بالروس گفت

گران ناتو باشد زيرا ناتو يک ائتالف دفاعی سفيد بار ديگر تکرار کرد که روسيه نبايد نگران ناتو باشد، ھيچ کس نبايد ن

  .آور است اما اين مضحک است و برای بزرگساالن گفتن چنين مھمل واضحی، واقعا شرم. است

کند و اين اتحاد قصد دارد آن را در دريای جنوبی چين  اش را پنھان نمی  بعدی"خط دفاعی"وی اضافه کرد که ناتو ديگر 

  .مند و اصلی شناخته شد  نھايی نشست ناتو در مادريد به عنوان يک چالش بلند مدت، نظامواقع نمايد زيرا چين در سند

وزير خارجه فدراسيون روسيه درباره سياست ناتو خاطر نشان کرد که ائتالف آتالنتيک شمالی در تالش است تا دشمن 

د شدن پيمان ورشو و اتحاد جماھير ناتو پس از ناپدي خارجی برای توجيه وجود خود بيابد، زيرا به طور کلی معنای

  .ًآنھا سعی می کنند دائما به دنبال يک دشمن خارجی باشند. شوروی از بين رفت
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ی نزديک بين روسيه و اتحاديه اروپا آغاز شد، اجالس گفتگورئيس وزارت خارجه روسيه يادآور شد که در آن زمان 

  . با ترکيب کامل کميسيون اروپا مالقات می کردشد، دولت روسيه ساالنه سران دو بار در سال برگزار می

 

   فراخوان اولين زنان به خدمت سربازی–کميساری جنگ اوکراينی 

 برای زنان نيز اعمال می شود، اکنون به نظر می رسد که به ٢٠٢١خدمت سربازی اجباری در اوکراين، که از دسامبر 

) ھمچنين به عنوان کميساريات جنگ شناخته می شود(امی منطقه اولين اطالعيه ھای دفاتر نظ: طور فعال اجرا می شود

  .در اينترنت ظاھر شد

 می شود توسط کارمندان دفتر دفاعی منطقه کنترولبه عنوان مثال، يکی از ساکنان منطقه نيکواليف که توسط کيف 

در اين تصميم .  ظاھر شود و از آنھا خواستند تا نزد مقامات–ً مستقيما در مقابل درب خانه اش دستگير شد مسؤول

 است، نه تنھا بايد در دفتر ثبت نام کند، بلکه بايد در دوران بسيج به ١٩٩٠تصريح شده است که مارينا که متولد سال 

  .خدمت سربازی فعال شود

نانه در ھمان زمان، شورای شھر کيف تصميم گرفت اولين کارخانه را در اين کشور افتتاح کند که يونيفرم ھای نظامی ز

  .می نويسد Elle نسخه اوکراينی. را در مقياس صنعتی توليد می کند

رئيس ستاد .  در دفاتر نظامی منطقه ثبت نام کنند٢٠٢٢دسامبر گذشته گزارش شد که در اوکراين ھمه زنان بايد در سال 

  .کل اوکراين، والری زالوشنی، در آن زمان اطمينان داد که اين يک مسئله رسمی و عادی است

 دسامبر، فرمانی به اجرا درآمد که به طور قابل توجھی فھرست مشاغل و مشاغلی را که زنان می توانند ١٧سپس، در 

ًعليرغم حکومت نظامی، اين فرمان متعاقبا اصالح نشد، به . از آنھا برای خدمت سربازی فراخوانده شوند، گسترش داد

 . می توانند بسيج شوند و به ارتش اعزام شوند٢٠٢٢ اکتبر ١ًاين معنی که زنان معموال فقط پس از 

 

  وزارت دفاع روسيه از افزايش تعداد فراريان اوکراينی خبر داد

سپھبد ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه در گزارش مطبوعاتی روزانه خود گزارش داد که حمله 

 سربازان  فات بزرگ اوکراين، منجر به فرار فزايندهھا و تل شکست. روسيه به شھر ليسيچانسک با موفقيت ادامه دارد

کوناشنکوف مثال زير . کند اين وضعيت را از ديده ھا پنھان نگاه دارد که رھبری اوکراين تالش می. اوکراينی شده است

  :را بيان کرد

 خلق دونتسک که در نزديکی روستای نوايا پولتاوکا در جمھوری] اوکراين [١٧ھای تيپ زرھی  در يکی از گردان"

  ". درصد نيروی مورد نياز در جبھه باقی مانده است٢٠مستقر است، کمتر از 

.  بيابد"گناھکار"در عين حال، کيف ھمچنين در تالش است تا برای شکست ھای نظامی يک : کوناشنکوف ادامه داد

گفته می شود . ی باز کردند موتوری پياده پرونده کيفر۵٧ تيپ ۴٢ سرباز گردان ١٧١برای ھمين ھم برای رھبری و 

 .که پرسنل نظامی به يک مرکز بازداشت موقت در کراماتورسک منتقل شده اند

 

   نگران افزايش قيمت گاز و برق ھستندالمانمردم 

 از نظر مالی نگران افزايش قيمت گاز و المان درصد از مردم ٧١بر اساس نتايج جديدترين نظر سنجی موسسه يوگو 

اين نظرسنجی . چھار درصد ھيچ اطالعاتی ارائه نکردند.  درصد در اين باره ابراز نگرانی نکردند٢٦ فقط. برق ھستند

  . نفر از شھروندان در روز پنجشنبه انجام شد٢٥٨٦از بين 
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 چندين ماه است که به شدت در حال افزايش است و اين تا حدی به دليل جنگ در اوکراين و المانقيمت انرژی در 

، انرژی در المانبر اساس گزارش اداره آمار فدرال . يجاد شده مرتبط با آن در عرضه گاز و نفت استناامنی ھای ا

 .انرژی نيز يکی از محرک ھای اصلی تورم است.  درصد گرانتر از ماه مشابه سال گذشته بود٣٨ جون

 

   درباره خطر کمبود مواد غذايیالمانھشدار انجمن کشاورزان 

، اگر کشاورزی در توزيع گاز در اولويت قرار نگيرد، گاز کمتر المانويد، رئيس انجمن کشاورزان به گفته يواخيم روک

ما نياز داريم که گاز را برای کل بخش کشاورزی و غذا در : وی به راينيشه پست گفت. نيز به معنای غذای کمتر است

  .اولويت قرار دھيم

  .واھد داشتبدون گازھيچ شير، کره و ماستی وجود نخ: وی افزود

وی . راکويد ھمچنين گفت که تحوالت اخير و اعالم سطح ھشدار طرح اضطراری گاز او را بسيار نگران کرده است

ما برای توليد کودھای نيتروژن به گاز . برای اطمينان از برداشت پايدار، در دسترس بودن کود ضروری است: افزود

 ٤٠ تا ٣٠سترس باشد يا اگر ديگر وجود نداشته باشد، بازده بالفاصله اگر اين فقط به ميزان محدودی در د. نياز داريم

 .درصد کاھش می يابد

 

   مقصر در بدتر شدن وضعيت کشورھای در حال توسعه استامريکا: پوتين

شنبه در ديدار با جوکو ويدودو، رئيس جمھوری اندونزی اعالم کرد که  والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه روز پنج

 را افزايش داده و در حال خريد مواد غذايی است، در حالی که کشورھای در حال توسعه در دالرت متحده چاپ اياال

  .بدترين وضعيت اقتصادی خود قرار دارند

. کرد کرد، مواد غذايی را به بازار جھانی عرضه می ًپوتين يادآور شد که واشنگتن قبال بيش از آنچه که خريداری می

کنند و کشورھای در حال توسعه را در  ا پول چاپ کرده و محصوالت غذايی بيشتری خريداری میآنھ"ولی اکنون 

  .دارند گرسنگی نگه می

رئيس جمھوری روسيه ھمچنين سياست ھای غلط کشورھای غربی را نتيجه مشکالتی دانست که امروزه در بسياری از 

در نتيجه اين اشتباھات آشکار در عرصه انرژی، قيمت : پوتين توضيح داد. کشورھا از جمله تورم به وجود آمده است

قيمت ھا باال رفته و بسياری از . گاز که يکی از محصوالت اصلی در توليد کود است، به شدت افزايش يافته است

 .اند زيرا توليد اين محصوالت غيراقتصادی شده است ھا به سادگی تعطيل شده شرکت

 

   سورسک پيشروی می کنندنيروھای روسيه و لوگانسک به سمت

واحدھای ارتش روسيه و شبه نظاميان خلق لوھانسک سه شھر در نزديکی ليسيچانسک را به تصرف خود درآورده اند 

. ويتالی کيسليوف گزارش داد LPR اين را دستيار وزير کشور. و برای پيشروی به سمت شھر سورسک آماده می شوند

  :وی در کانال تلگرامی خود نوشت

تھاجم به سوی .  شھرک ھای اسپورنويه، زولوتاروکا و بالجا گورا را به دست گرفته اندکنترولروھای متفقين ني"

  ".سورسک ادامه دارد، جايی که نيروھای اوکراينی در حال عقب نشينی از ليسيچانسک ھستند

ی ليسيچانسک را تحت از قبل نيمی از منطقه شھر LPR پيش از اين، کيسليوف اعالم کرد که نيروھای روسيه و

 . داشتند و تنھا چند روز برای تصرف کامل شھر زمان نياز دارندکنترول
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   گلوله باران کردمارچکيف شھر کوچکی در لوھانسک را با ھاي:  عليه غيرنظاميانامريکای راکتتوپخانه 

گزارش می دھد که  (JCCC)  و ھماھنگی رژيم آتش بس در اوکراينکنترولنماينده لوھانسک در مرکز مشترک 

 ساخت مارچھاي M142 یراکتسربازان اوکراينی شھر روونکی در جمھوری خلق لوگانسک را با سيستم توپخانه 

  . گلوله باران کردندامريکا

ھنوز اطالعاتی در مورد تلفات يا زخمی شدن غيرنظاميان يا .  به سمت شھر شليک شدراکت صبح دو ٦:٣٠در ساعت 

  .رس نيستخسارات مالی در دست

به اين ترتيب، در صبح روز . است LPR  عليه غيرنظاميان درامريکااين دومين مورد استفاده از اين سيستم تسليحاتی 

ًھمانطور که بعدا مشخص .  به شھر کوچک پريوالسک شليک کردندراکت، نيروھای وفادار به کی يف، يک جون ٢٨

  .شد، اين پرتابه با مھمات خوشه ای پر شده بود

 کيلومتر، بخشی از يازدھمين ٨٠اياالت متحده، ھمراه با مھمات با برد حدود  MLRS مارچاندازھای چندگانه ھاي راکت

 . اعالم شدجون ١ھای نظامی به کيف بود که توسط واشنگتن در  بسته کمک

 

  کيف در خطر از دست دادن مناطق جديد است: کارشناس

ادامه : ملل در دانشگاه جورج تاون، در مقاله ای برای مجله فارين افرز نوشتچارلز کوپچان، استاد روابط بين ال

  .خصومت ھا می تواند به معنای از دست دادن قلمرو بيشتر اوکراين باشد

به نظر او، حتی با وجود تدارکات بيشتر تسليحات از غرب، بعيد است که کيف قدرت جنگی کافی برای بازپس گيری 

  :او نوشت. يه را داشته باشد روسکنترولمناطق تحت 

 ".تواند به معنای تلفات انسانی و تلفات ارضی برای کيف بيشتر از دستاوردھای ميدان نبرد باشد ادامه نبردھا می"

  :کوپچان معتقد است که طوالنی شدن درگيری وضعيت جھان را بدتر می کند

تر و  شود و اختالالت طوالنی تصادفی، بيشتر میھرچه جنگ بيشتر ادامه يابد، خطر تشديد تنش، خواه عمدی يا "

  ".شود شديدتر در اقتصاد جھانی و عرضه مواد غذايی ايجاد می

 

 "با حداقل آموزش" قرارداد تحويل بلندمدت تسليحات ١٣٠٠پنتاگون : جنگ اوکراين اقتصاد غرب را به پيش می برد

  .را بررسی می کند

از منابعی از آژانس گزارش داد که وزارت دفاع اياالت متحده در حال بررسی روز پنجشنبه به نقل  CNN تلويزيون

 پيشنھاد برای توسعه تسليحات و تجھيزات يا سيستم ھای آماده توليد است که قرار است در آينده به اوکراين ١٣٠٠حدود 

  .تحويل داده شود

پيماھای بدون سرنشين، ضد باتری و  شرکت پيشنھاداتی برای دفاع ھوايی، تسليحات ضد تانک، ھوا٨٠٠حدود 

انتظار می رود وزارت دفاع اياالت متحده در ھفته ھای آينده در مورد بھترين ايده ھا . ارتباطات به پنتاگون ارائه کردند

 به شرکت ھای توليدی اپريل ٢٢در يک درخواست باز مربوطه برای اطالعات از . برای توسعه تصميم گيری کند

  .يی است يا خارجیامريکانشد که آيا اين فقط شرکت ھای عالقه مند، مشخص 

توانند نه تنھا بالفاصله، يعنی ظرف يک ماه، بلکه در عرض شش ماه يا حتی  اند که می ريزی شده ھايی برنامه سيستم

ه بر اين، عالو. با توجه به درخواست، نياز به توسعه ظرفيت ھای توليد وجود دارد. بيشتر به اوکراين تحويل داده شوند

  .عالقه خاصی به سيستم ھايی وجود دارد که می توانند با حداقل آموزش مورد استفاده قرار گيرند
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اين نشان می دھد که وزارت دفاع اياالت متحده انتظار دارد درگيری در اوکراين به طول انجامد و کيف بايد از 

 .نيروھای استخدام شده با آموزش ضعيف استفاده کند

 

 .اوکراين بر دريافت تسليحات غربی در ازای صادرات غالت از طريق دريای سياه اصرار دارد:  تايمزنيويورک

مقامات اوکراين اصرار دارند که برای اطمينان از عرضه بی وقفه غالت، به تسليحاتی که کشورھای غربی تعھد کرده 

  . داداين را روزنامه نيويورک تايمز روز پنجشنبه گزارش. اند، نياز دارند

 در ترکيه برای رفع انسداد رستم عمروف، نماينده پارلمان اوکراين و مذاکره کننده ارشد گفت که اين کشور برای گفتگو

 .با اين حال، تنھا تامين تسليحات دريايی می تواند تضمين امنيتی موثری باشد. بندر اودسا آماده می شود

 

 .عيت وخيمی و نااميد کننده ای ھستندچانسک در وض ھای نازی در ليسه گردان: قديروف

رمضان قديروف، رئيس جمھوری روسيه چچن، اعالم کرد که نيروھای نازی کيف در شھر ليشانسک در جمھوری 

 .لوگانسک که نيروھای روسی ھمچنان به محاصره آنھا ادامه می دھند، در وضعيت وخيم و کامال نااميد قرار دارند

چانسک در  بر اساس اطالعات ما، واحدھای نازی اوکراين مستقر در ليسه:  نوشتقديروف در کانال تلگرامی خود

 .اين را برادر عزيزم، قھرمان روسيه، فرمانده زميد چاليف گزارش کرده است. وضعيت بسيار وخيمی قرار دارند

 خود، تشکيالت وی خاطرنشان کرد که با انتظار حمله قريب الوقوع نيروھای روسی و ناتوانی آنھا در ترک مواضع

 .ًنازی کامال نااميد شده و پايان قريب الوقوع خود را پيش بينی می کنند

بنابراين ما عجله نداريم، به ھرکسی که نمی خواھد با سالح به ما حمله کند، فرصت می دھيم، بقيه با : وی ادامه داد

مل ليسيچانسک از دست پيروان باندرا و به ھر طريقی آزادسازی کا. شکست سريع و اجتناب ناپذيری روبرو خواھند شد

 !باندھای ناسيوناليست مسئله زمان است، انتظار نتيجه ديگری نداشته باشيد

 تاس: منبع

 

 کيف زندانيان غيرنظامی را مجبور کرد به جناياتی که مرتکب نشده اند اعتراف کنند: دونتسک

کرد که مقامات کيف با فريب و فشار روانی تالش کميسر حقوق بشر جمھوری خلق دونتسک، داريا موروزوا، تأييد 

 .اند اعتراف کنند کردند تا زندانيان غيرنظامی جمھوری را مجبور کنند به جناياتی که مرتکب نشده

 . شھروند جمھوری خلق دونتسک آزاد شدند٤٧در جريان تبادل زندانيان اخير بين روسيه و اوکراين، ": او گفت

گفتند که اگر  ًکردند که به جرم خود اعتراف کنند تا بعدا محکوم شوند و به آنھا می تقاعد میًعمال ھمه را م: وی افزود

 ".مبادالت. افتد، نام شما در ليست افراد مجاز نخواھد بود شويد و اگر اين اتفاق نمی اعتراف کنيد، معاوضه می

ھارشنبه به دستور مستقيم فرمانده عالی نيروھای مسلح روسيه، رئيس  نفر ديروز چ١٤٤ به ١٤٤تبادل اسرای جنگی از 

 .جمھور والديمير پوتين، انجام شد

 سرباز ١٤٤به نوبه خود، رئيس جمھوری خلق دونتسک، دنيس پوشيلين، از مبادله اسيران با اوکراين و پذيرش 

 .دونتسک و انتقال ھمين تعداد به اوکراين خبر داد

 جنگجو از جمھوری خلق دونتسک و روسيه به اسارت دشمن ١٤٤امروز : لگرامی خود نوشتپوشيلين در کانال ت

 .درآمدند

 ".بيشتر افرادی که توسط کيف منتقل می شوند آلوده ھستند و به مراقبت ھای پزشکی فوری نياز دارند": وی افزود
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 .ی شرکت کردندوظيفه اصلی ما نجات رزمندگانی است که در عمليات ويژه نظام: وی تاکيد کرد

 نووستی: منبع

 

 ما درباره اعزام نيروھای صلح سازمان ملل به ترانس نيستريا بحثی نداشتيم: وزارت خارجه روسيه

موضوع اعزام نيروھای "پيتر ايليشف، مدير دپارتمان سازمان ھای بين المللی در وزارت خارجه روسيه تاکيد کرد که 

 ."ا موضوعی برای بحث نبوده و نخواھد بودحافظ صلح سازمان ملل به ترانس نيستري

ماوراء : داند، پاسخ داد  که آيا روسيه ضرورتی برای طرح اين موضوع در سازمان ملل میسؤالوی در پاسخ به اين 

بيانيه . زمينه است النھر در دستور کار شورای امنيت نيست و موضوع لزوم اعزام نيروھای حافظ صلح به آنجا در پس

 .نسکی، رئيس جمھور اوکراين، در سازمان ملل مورد بحث نيستوالديمير زل

موضوع ماموريت حافظ صلح سازمان ملل در ترانسنيستريا شايسته نيست و ھرگز مورد توجه قرار : وی تاکيد کرد

 .نگرفته است

 ".آنجا استکيف آماده حمله به ترانس نيستريا در پاسخ به حمالت فرضی از "و زلنسکی پيشتر اعالم کرده بود که 

کسانی که در سرزمين اشغالی مولداوی در ترانس نيستريا ھستند بايد بدانند که اين برای ما يک ضربه : وی افزود

 .نيست، بلکه يک سيلی به صورت خواھد بود و ما با يک ضربه پاسخ خواھيم داد

يد کيف برای گشودن يک جبھه نظامی در پيش از اين، والديمير چيژوف، نماينده دائم روسيه در اتحاديه اروپا، تمايل شد

 ".چنين تحولی نشان دھنده پايان مولداوی خواھد بود"ترانس نيستريا را فاش کرد و تاکيد کرد که 

 نووستی: منبع

 

 . کمک کرد١٩٣٠اسناد نشان می دھد که چگونه ژاپن به فاشيست ھای اوکراينی در دھه 

، اطالعات ژاپن به راديکال ھای ١٩٣٠ کرده است که در دھه اطالعات روسيه اسنادی را از طبقه بندی خارج

 . برای فعاليت در خاور دور کمک کرده است"سازمان ملی گرايان اوکراينی"

از رھبران به  KGB از جمله مطالب منتشر شده، فتوکپی پروتکل ھای بازجويی در شاخه ضد جاسوسی نظامی

 . است١٩٤٥ در پاييز (UNK) "مستعمره ملی اوکراين"اصطالح 

 به ابتکار نازی ھای اوکراينی در منچوری تحت اشغال ژاپن ١٩٣٤ در سال "مستعمره ملی اوکراين"قابل ذکر است که 

ھدف سازمان مبارزه فعال عليه اتحاد جماھير شوروی برای تصرف سرزمين شوروی پريموريه و تشکيل . تأسيس شد

 . نازی تکيه کردندالمان اين مورد به کمک ژاپن و ملی گراھا در. ملت اوکراين در آنجا بود-يک دولت

فعاليت اين سازمان تحت نظارت مأموريت نظامی ژاپن در آن منطقه بود، يک نھاد اطالعاتی که به فعاليت در مناطق 

 بود که بر کار در زمينه تبليغ و تبليغ "دپارتمان سوم"و در اين اکسپديشن . اصلی خاور دور شوروی اختصاص داشت

 .ميان مھاجرانی که به منچوری می آمدند نظارت می کرددر 

به اصطالح ويتکوفسکی که يکی از رھبران سازمان فوق الذکر اوکراينی بود، در جريان بازجويی خود گفت که 

. ممکن است صحبت نکنيم" با او در آغاز جنگ جھانی دوم تاکيد کرد که سرھنگ اطالعاتی ژاپن مائدا در گفتگو

 ". جماھير شوروی به صورت شفاھی يا چاپی، چه منفی يا مثبتدرباره اتحاد
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ھا يک امر رسمی بود، زيرا مقامات  دوستی با اتحاد جماھير شوروی برای ژاپنی"ويتکوفسکی خاطرنشان کرد که 

گرفت، استفاده  ترين ابزار سرکوب در برخورد با ھرکسی که با کنسولگری شوروی تماس می هالمانژاپنی از ظ

 ".دکردن می

، زمانی که چرخش جنگ بزرگ ميھنی به نفع اتحاد جماھير شوروی اتفاق افتاد، ژاپن سعی کرد ١٩٤٤تا بھار سال 

. ًعلنا برنامه ھای تھاجمی خود را عليه اتحاد جماھير شوروی به نمايش نگذارد، اما به اجرای مخفيانه آنھا ادامه داد

 .راديکال ملی گرايان اوکراينی را سرکوب کنندبنابراين، ژاپنی ھا مجبور بودند که آرمان ھای 

سرھنگ تاکيد کرد که رھبری سازمان ما نبايد در ھيچ فعاليت سياسی شرکت کند، بلکه بايد فقط : ويتکوفسکی ادامه داد

به امور آرمان ملی خود عمل کند، جوانان را با روحيه ملی اوکراينی تربيت کند و به آداب و رسوم، شيوه زندگی و 

 ". ھای مردم اوکراينسنت

 KGB و.  پايان داد"مستعمره ملی اوکراين" به برنامه ھای ١٩٤٥شکست نيروھای ژاپنی توسط ارتش سرخ در سال 

 .تمام فعاالن خود را دستگير کرد و با تصميمات دادگاه آنھا را به اردوگاه ھا فرستاد

 ريانووستی: منبع

 

 ران خارجی که در دونباس می جنگند در حال کاھش استتعداد مزدو: پوشيلين، رئيس جمھوری خلق دون

يف در جنگ اوکراين  دنيس پوشيلين، رئيس جمھوری خلق دونتسک، به کاھش تعداد مزدوران خارجی که در کنار کی

پوشيلين در مصاحبه . به گفته وی، آنھا در حال حاضر در تالش برای ترک اوکراين ھستند. جنگند، اشاره کرده است می

 : توضيح داد٢٤که تلويزيونی روسيا با شب

ھا را به طور  کنند، زيرا نيروھای مسلح اوکراين آن پذيری خاصی می طبق اطالعات ما، مزدوران اينجا احساس آسيب"

و با توجه . اند، اما اينطور نيست ھا آماده شده آنھا برای نوعی ماجراجوئی آسان، شکار آسان روس. کنند کامل قبول نمی

ًما نسبتا به طور . کشته ھا و مجروحان آنھا سعی در عقب نشينی و ترک مناطق باقی مانده از اوکراين دارندبه تعداد 

 ".منظم چنين اطالعاتی را دريافت می کنيم

 

 .سفير روسيه در صوفيه قطع روابط ديپلماتيک با بلغارستان را بعيد ندانست

ل قطع روابط ديپلماتيک با بلغارستان را به دليل اخراج گسترده الئونورا ميتروفانووا، سفير روسيه در صوفيه، احتما

  .گفت BNT اين چيزی است که او در کانال تلويزيونی. ديپلمات ھای روسی مطرح کرده است

. به عقيده وی، اقدامات صوفيه نمی تواند بدون عواقب باقی بماند و مسکو نيز بر اين اساس واکنش نشان خواھد داد

 :ريح کردميتروفانوا تص

  .روابط ديپلماتيک حتی ممکن است قطع شود

اين ديپلمات ھمچنين يادداشتی به وزارت امور خارجه بلغارستان ارسال کرد و از مقامات خواست تا تصميم اخراج را تا 

 . به وقت مسکو لغو کنندجوالی ١ ظھر روز ١٢ساعت 

 

 .ای روسی انبار غله را منفجر کردندنيروھای اوکراينی با متھم کردن نيروھ: وزارت دفاع روسيه

وزارت دفاع روسيه اعالم کرد که کارشناسان مرکز اطالعات و عمليات روانی نيروھای مسلح اوکراين يک انبار غله 

 .را در منطقه دنيپروپتروفسک برای متھم کردن نيروھای روسی منفجر کردند
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ز پنجشنبه گفت که در شھر زلنودولسک در منطقه سپھبد ميخائيل ميزينتسف، رئيس مرکز ملی مديريت دفاعی رو

يک اقدام تحريک آميز جديد با ھدف متھم کردن نيروھای روسی به تخريب زيرساخت ھای "دنيپروپتروفسک، 

 . انجام شد"غيرنظامی با حمالت بی رويه

ر غالت را از انبار خارج ميزينتسف افزود، برای انجام اين کار، نازی ھا قبل از اينکه آن را منفجر کنند، تمام ذخاي

 .کرده بودند

مقامات محلی تصاوير و فيلم ھای ساختگی را در رسانه ھای اوکراينی و غربی منتشر کرده اند و : وی خاطرنشان کرد

 .اين دروغ ھا ھميشه توسط تبليغات اوکراينی با حمايت کشورھای غربی تبليغ می شود

کنيم که نيروھای روسی در طول عمليات نظامی خود، اھداف و مناطق  میما بار ديگر بر اين واقعيت تمرکز ": او گفت

 ".کنند دھند و با غيرنظاميان در اوکراين با انسانيت رفتار نمی زيرساختی غيرنظامی را ھدف قرار نمی

 تاس: منبع

 

 يی کشورھای دوست استکيمياھای  روسيه آماده تامين تقاضای نھاده: پوتين

مسکو آماده است تا به طور کامل تقاضای کود توليدکنندگان محصوالت : جمھور روسيه گفتوالديمير پوتين رييس 

 .کشاورزی از کشورھای دوست را برآورده کند

ما در مورد : به گزارش خبرگزاری تاس، پوتين پنجشنبه شب بعد از گفت و گو با ھمتای اندونزيای خود گفت

منظور من عرضه مواد غذايی، ساير کاالھای کشاورزی از . موضوعات مورد عالقه برای کل جھان صحبت کرديم

 .جمله کود به بازارھای جھانی است

ما آماده پاسخگويی کامل به تقاضای توليدکنندگان کشاورزی از اندونزی و ساير کشورھای : پوتين در ادامه افزود

 .مواد خام برای توليد آنھا ھستيم دوست برای نيتروژن، فسفات، کودھای پتاس و

ًبه گفته رييس جمھور روسيه، ما مطمئنا قصد داريم با حسن نيت به اجرای تعھدات قراردادی خود در زمينه تامين مواد 

ھای  ًدقيقا به ھمين دليل است که بازگرداندن زنجيره. غذايی، کودھا، منابع انرژی و ساير کاالھای حياتی ادامه دھيم

 . بسيار حياتی استاند ھا مختل شده تامينی که به دليل تحريم

جوکو ويدودو رئيس جمھور اندونزی روز پنجشنبه با سفر به مسکو گفت پيامی از سوی ولوديمير زلنسکی رئيس 

 .جمھور اوکراين به والديمير پوتين رھبر روسيه داده است

 .ويدودو از آمادگی کشورش برای ارتباط و برقراری مجدد صلح ميان روسيه و اوکراين خبر داد

 را در سال جاری بر عھده دارد و خود را برای ميزبانی نشستی در بالی در ماه ٢٠زی رياست دوره ای گروه اندون

 .کند نوامبر آماده می

 

 ستامريکااتحاديه اروپا تسليم تصميمات : الوروف

 ماکی به گزارش شبکه تلويزيونی روسيا اليوم، سرگئی الوروف در کنفرانس خبری مشترک در مينسک با والديمير

ھا در چارچوب  وزير خارجه بالروس گفت روسيه و بالروس درباره ادامه ھماھنگی سياسی و فعالسازی ھمکاری

الوروف و ماکی در اين کنفرانس خبری، نگرانی مسکو و مينسک را از . ھای بين المللی توافق کردند سازمان

 .شود ه به ادامه تنش منجر میاعالم کردند ک) ناتو(ھای سازمان پيمان آتالنتيک شمالی  فعاليت
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ھای غرب برای مداخله در امور روسيه و بالروس و مقابله با  الوروف بر عزم و اراده برای جلوگيری از تالش

 .ھا تأکيد کرد تحريم

بينيم که  می. ما شاھد تھديد عليه امنيت ملی دو کشور ھستيم”:الوروف در کنفرانس خبری اش با والديمير ماکی گفت

ما توافقی در چارچوب پيمان امنيت . ھای بيولوژيکی ندارد  تمايلی برای تعامل شفاف درباره موضوع فعاليتامريکا

جمعی برای تعامل شفاف در خصوص اين موضوعات داريم تا با ھرگونه تالشی برای استفاده مبھم از استقرار چنين 

موضوع ديگری وجود دارد که در خصوص آن ھای ماست مقابله کنيم و ھمچنين  ھايی که موجب نگرانی کشور طرح

تصميم . برند ھای غربی از آن بھره می ای کثيفی است که کشور کنيم و آن موضوع نيز مقابله با جنگ رسانه ھمکاری می

اين مذاکرات به ارتقای . ما از اين مذاکرات خرسند ھستيم. ای در اين چارچوب ھمکاری کنيم گرفتيم در زمينه رسانه

  .کند ياسی بر اساس شراکت و وحدت و مصلحت دو کشور و دو ملت کمک میھماھنگی س

اتحاديه اروپا استقالل خودش را از دست داده است و تسليم تصميمات تحميلی : الوروف در پاسخ به پرسشی گفت

ن چيزی که ھای اقتصادی و مخالفت با واردات از روسيه و نيز ويرانسازی ھمه آ ست از جمله در زمينه تحريمامريکا

ھای کنونی که اروپا به روسيه و بالروس تحميل  اگر به فھرست تحريم. ھای مالی بنا، شده است ھا سال از زنجيره طی ده

ھايی که به  کند به صورت فعاالنه به زمينه کند و تالش نمی  به خودش در اين زمينه رحم میامريکاکرده است نگاه کنيم 

ھای ما و  برد بنابراين مسئله فقط کشور  شود، اما اروپا در اين زمينه، بيشتر رنج میکند وارد اقتصادش لطمه وارد می

 .کنند اتحاديه اروپا را نيز تضعيف کنند ھای ما نيست بلکه تالش می تضعيف کشور

 

 استفاده اوکراين از زنان به عنوان سپر انسانی

مناطق درگيری از زنان به عنوان سپر انسانی استفاده نظاميان اوکراينی در : شبکه تلويزيونی راشا تودی گزارش داد

 .کنند می

در حالی که زندگی عادی به مناطق دونباس بازمی گردد برخی از افراد محلی جزئيات جديدی : مجری شبکه گفت

 .کنند درباره استفاده از مردم به عنوان سپر انسانی توسط نظاميان اوکراينی بيان می

شدند و اين تسليحات را  نظاميان اوکراينی در پشت سر غيرنظاميان و از جمله زنان پنھان می: يکی از افراد محلی گفت

در آن ھنگام . خواست وارد حياط منزلش شود، ايستاد يکی از ھمسايگان ما در برابر تانکی که می. کردند شليک می

 .شمار زيادی از کودکان در منطقه در حال دويدن بودند

 .تانک از روی صاحب اين خانه عبور کرد. خانه شد و به گوشه حياط شليک کردتانک وارد : وی افزود

 

  به شکست انجاميدامريکا مافوق صوت راکتتازه ترين آزمايش 

 راکت درحالی که نگران عقب ماندن قدرت نظامی اين کشور در قبال روسيه و چين در زمينه فناوری امريکاکنگره 

 . با شکست مواجه شدراکتنجام آزمايش اين ھای مافوق صوت است، بارديگر درا

   دستگاه با امريکا مافوق صوت راکتدرنخستين آزمايش : به گزارش شبکه خبری سی ان ان با انتشار اين خبر افزود

 .کامل آن به شکست انجاميد

بود تا بدنه اين ی اقيانوس آرام در ھاوايی به عمل آمد، قرار راکتبنابراين گزارش اين آزمايش که در تاسيسات برد 

بر روی يک بوستر  (Common Hypersonic Glide Body)   "کمن ھايپرسونيک گاليد بادی" تحت عنوان راکت
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 بدون اين بوستر قادر به رسيدن به سرعت حدود راکتتقويت کننده دو مرحله ای مورد آزمايش قرار گيرد، اين بدنه 

 .ماخ نشد۵

رخ داد، افزود که قادر به جمع آوری اطالعات الزم ) به وقت محلی( پنجشنبه پنتاگون با اعالم اين شکست که در روز

 . مورد نظر خود نشدراکتدراين پرتاب مافوق صوت 

 کامل آن با دستگاه مافوق صوت خود با راکت در انجام نخستين امريکادرحالی ارتش : سی ان ان درادامه گزارش داد

 از دو کشور چين و روسيه امريکای راکتا است بر عقب ماندن فناوری شکست مواجه شد، که کنگره اين کشور مدت ھ

 . ھای اسکند و خنجر خود بھره برده استراکتابراز نگرانی کرده چراکه روسيه ھم اکنون از اين فن آوری در 

 خبر  مافوق صوتراکت از آزمايش موفقيت آميز يک فروند   ارديبھشت ماه گذشته٢٧ در امريکاپيشتر نيروی ھوايی 

 بدون بوستر تقويت کننده که راکتی که پرتاب آزمايشی آن در گذشته سه بار با شکست مواجه شده بود؛ اين راکتداد؛ 

 .پنتاگون روز گذشته قصد آزمايش آنرا داشت، مورد امتحان قرار گرفته بود

 

 کند غرب از اوکراين برای مھار روسيه سوء استفاده می

 و مھار روسيه، از کنترولھای ژئوپولتيک خود با ھدف  غرب در بازی: روسيه گفتوالديمير پوتين رئيس جمھور 

 .کند ھا سوء استفاده ابزاری می اوکراينی

ھای حاشيه  رئيس جمھور روسيه شامگاه چھارشنبه نيز ھنگام عزيمت به ترکمنستان برای شرکت در نشست کشور

ھای امپرياليستی خود مھر  خواھند بر سلطه طلبی و جاه طلبی ھای ھدايت کننده ناتو می کشور: دريای خزر اظھار داشت

تاييد بزنند؛ اينکه از اوکراين خواسته شود به نبرد ادامه دھد و از مذاکره خودداری کند، تاييد اين فرضيه ماست که 

 .شده اندبرای دفاع از منافع خود بدل ) غرب(ھا  اوکراين و مردمش ھدف غرب و ناتو نيستند بلکه به آلت دست آن

اميدوارم تقابل بين روسيه و غرب : در ھمين حال؛ يکی از مشاوران رئيس جمھور روسيه در مصاحبه با الميادين گفت

ھا ھر چه بيشتر به يکديگر گوش دھند و  اميدوارم کشور. به صورت مسالمت آميز و با کمترين خسارت به پايان برسد

 .تگاه ھستيمدرک کنند که ما در حال نزديک شدن به لبه پر

 .يت مشترک داريممسؤولھا متوجه باشند که ھمه ما در قبال سرنوشت جھان  اميدوارم غربی: وی ادامه داد

معتقدم چين به عنوان يک کشور بزرگ که ملت متمدنی دارد، تمام توان خود را برای عادی : مشاور پوتين تصريح کرد

 .گيرد سازی روابط بين المللی به کار می

ھا  ھای ميدانی به ميز مذاکرات و مرحله دستيابی به توافق بين کشور بايد نزاع و درگيری از جبھه: ان، گفتوی در پاي

 .منتقل شود

 

  سناريو ممکن برای پايان درگيری در اوکراين را تشريح می کند٣کيسينجر 

 درگيری در اوکراين را ، سه سناريوی ممکن برای پايان دادن بهامريکاھنری کيسينجر، وزير امور خارجه سابق 

 .تشريح کرد

اگر روسيه در نقطه ای که تاکنون به ": گفت "The Spectator" يی در مصاحبه با مجلهامريکااين ديپلمات بازنشسته 

 درصد اوکراين، بخش بزرگ دونباس و منطقه اصلی صنعتی و کشاورزی و بخشی ٢٠آن رسيده است متوقف شود، به 

 ".در آن نقطه، اين يک پيروزی برای او خواھد بود. و اگر متوقف شود. ياه دست يافته استاز زمين در ساحل دريای س

 .آنطور که در گذشته تصور می شد مھم نخواھد بود) در چنين موردی(نقش ناتو : وی افزود
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  روسيه از سرزمين ھايی است که در عمليات نظامی خود تصرف"اخراج"وی افزود که سناريوی دوم تالش برای 

 .کرده است، از جمله کريمه

 .به جنگ مستقيم با روسيه افزايش خواھد يافت) غرب(خطر ورود "اگر اقدامات نظامی ادامه يابد، 

در اين صورت اوکراين :  بوده است، افزودفبروری ٢۴وی با اشاره به اينکه سناريوی سوم بازگشت به آنچه قبل از 

 . خواھد داشت يا ممکن است در آينده عضو اين ائتالف شودمجددا مسلح می شود و ارتباط نزديکی با ناتو

 .اين سناريو فرض می کند که درگيری برای مدت معينی متوقف شود: وی افزود

 ستا: منبع

 

 


