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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٠٣

 ١٢٩  –  در اوکراينروسيه " ۀعمليات ويژ"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  ترتيب از خوانندگان عذرخواھی می آنھا وجود داشته باشد، به اينۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

  در اوکراين OSCE  اظھار نظر وزارت خارجه لوگانسک در مورد بسته شدن دفتر– "ارگان تبليغاتی بسته شد"

سازمان امنيت و ھمکاری اروپا . فعاليت ھای خود در اوکراين را پايان داد (OSCE) سازمان امنيت و ھمکاری اروپا

اقداماتی برای بستن دفتر . "يابد ھای دستوری پايان می از اول جوالی، تمام فعاليت": م کردسايت خود اعال در وب

به مدت ھشت سال، سازمان امنيت و ھمکاری اروپا با صدھا ناظر . ھماھنگ کننده پروژه در اوکراين انجام شده است

  .س حضور داشتدر منطقه درگيری دونبا SMM بين المللی به عنوان بخشی از يک مأموريت ناظر

 سازمان امنيت و ھمکاری اروپا بارھا به دليل يک جانبه بودن آن توسط جمھوری ھای خلق دونتسک و لوگانسک

)DPR و LPR( والديسالو دجنگو، وزير امور خارجه. مورد انتقاد قرار گرفته است LPR و نماينده تام االختيار 

LPR  سخنان محکمی در مورد اين حرکت اين سازمان ٢٠٢٢ فبروری تا ٢٠١٤مبر در مذاکرات مينسک از نو ،

 :داشت

  . ساله سازمان امنيت و ھمکاری اروپا در اوکراين به پايان شرم آوری رسيد٢٣، حضور جوالی ١در 
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OSCE-SMM   رژيم جنايتکار "فقط وانمود کرد که از حل مناقشه در دونباس حمايت می کند و فعاالنه در حمايت از

  . تبليغات انجام می دھد"نئونازی اوکراين

بيان  SMM ھای کننده در گزارش گاھی که توسط ھماھنگ رغم اظھارات يا تزھای گاه علی": ای نوشت دژنگو در بيانيه

 .المللی بود کردن جامعه بين ھای اين مأموريت با ھدف تحريف اصل رويدادھا و گمراه شود، تمام فعاليت می

 

 (LPR) نيروھای اتحاديه ارتش روسيه و جمھوری خلق لوھانسک: گفتخبرنگار خبرگزاری روسی ريانووستی 

، تصرف شھر را در شامگاه شنبه به LVR آندری ماروچکو، نماينده.  شھر ليسيچانسک را به دست گرفتندکنترول

  .آژانس روسی اينترفاکس تاييد کرد

. ژگون شده در مرکز شھر مسدود شده بوددر ويدئويی، ساختمانی در خيابانی را نشان داد که توسط خودروھای پليس وا

 کرده زده "آتش" و "منفجر کرده"او در ويدئوی ديگری به ساکنان نشان داد که ارتش اوکراين ھمه چيز را در شھر 

  .است

روزنامه نگار اين خبرگزاری گفت که شبه نظاميان اوکراينی ھنگام خروج از شھر، برخی ساختمان ھای مھم اداری از 

  .ان شھرداری را منفجر کرده و ويران کردندجمله ساختم

مبارزان جمھوری خلق لوگانسک ويدئوھايی را در کانال ھای تلگرامی به اشتراک می گذارند که نشان می دھد يک 

پرچم پيروزی بر فراز ورودی تاالر شھر به . گروه مھاجم در مقابل ساختمان شھرداری منفجر شده عکس گرفته اند

به گفته يکی از .  اوکراين در جمھوری خلق لوھانسک بودکنتروليچانسک آخرين شھر تحت ليس. اھتزاز درآمد

مبارزانی که ريانووستی با او صحبت کرده است، بعيد است که ھنوز جمجمه ھای مقاومت در منطقه شھر وجود داشته 

  .باشد

گجوی اوکراينی محاصره شده  جن٢٠٠٠ھای قبلی از حومه شھر حاکی از آن بود که شھر ليساچانسک توسط  گزارش

تاييد رسمی تصرف کامل ليسيچانسک توسط . ًظاھرا نيروھای باقی مانده موفق به عقب نشينی از شھر شدند. است

ًطرف اوکراينی اخيرا از درگيری شديد صحبت کرد، اما ھمچنان شھر را . وزارت دفاع روسيه ھنوز در انتظار است

 .مورد مناقشه توصيف می کند

 

  (ويدئو(تحاد جماھير سوسياليستی شوروی در مرکز ليسيچانسک برافراشته شد پرچم ا

بر اساس ويدئويی که ساکنان شھر گرفته اند، سربازان شبه نظامی خلق لوگانسک به ھمراه يک غيرنظامی پرچم اتحاد 

شی دفاع اوکراينی اين نشانه ديگری از فروپا. شوروی را در يک بنای يادبود جنگ در مرکز ليسيچانسک برافراشتند

  .اين ويدئو توسط کانال تلگرامی خبرگزاری ريانووستی منتشر شده است. شھر است

ھنوز نقاط مقاومت محلی ":  مطبوعاتی شبه نظاميان خلق لوگانسک، به ريانووستی گفتمسؤولآندره ماروچکو، 

 ناسيوناليست ھا کارايی –يز ھستند نيروھای امنيتی اوکراين در ليسيچانسک وجود دارد، اما آنھا در حال حاضر ناچ

 ."ً خود را کامال از دست داده اندکنترولرزمی و 

169568/ru_rian/me.t://https 

 

  ًليسيچانسک کامال محاصره شده است: قديروف رھبر چچن
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 که شھر ليسيچانسک به طور کامل توسط رمضان قديروف، رئيس جمھوری روسيه چچن در تلگرام اعالم کرد

به زودی يک حمله گسترده آغاز . حلقه محاصره به سرعت بسته شد. نيروھای روسی و لوگانسک محاصره شده است

  .خواھد شد

آنھا نمی توانند از محاصره شديد . دشمن نمی تواند بگريزد زيرا ھمه ورودی ھا و خروجی ھای شھر مسدود شده است

  . حتی اگر تالش زيادی کنندما عبور کنند،

در صفوف جنگنده ھای روسی اين يک سنت است که کارھا : قديروف افزود.  نژاد پرست سفيد گرفتار شدندینازی ھا

 .با سرعت برق انجام دھيم

 

  .اوکراين از سر نا اميدی و ناتوانی دست به دامن راسموسن بازنشسته شد

 !اتو به عنوان سرپرست گروه کارشناسی برای پيروزی در برابر روسيهراسموسن، دبيرکل سابق ن: ديدار از اوکراين

صدر . آندرس فوگ راسموسن، دبيرکل سابق ناتو روز جمعه از حومه ايرپين کی يف ويران شده از جنگ بازديد کرد

ر اينجا ًاعظم اوالف شولتس، امانوئل ماکرون رئيس جمھور فرانسه و ماريو دراگی نخست وزير ايتاليا نيز اخيرا د

  .حضور داشتند و اجازه دادند تا از آنھا به رسم يادگار توسط دوربين ھا عکس بگيرند

جمھور  ًاو گفت که بعدا با والديمير زلنسکی، رئيس. ھمانطور که خود راسموسن توضيح داد اين ديدار بی دليل نبود

للی از کارشناسان را برعھده بگيرد که الم اوکراين مالقات خواھد کرد، زيرا او قرار است سرپرستی يک گروه بين

 .در آينده ارائه خواھند کرد] روسيه[ درباره چگونگی مقابله اوکراين با تھاجم "ھايی توصيه"

 

  وزارت دفاع روسيه از تلفات سنگين در ميان پرسنل ارتش اوکراين خبر داد

 بعدازظھر شنبه از تلفات سنگين ژنرال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه در نشست خبری خود در

  .ھای جبھه خبر داد نيروھای اوکراينی در تمام بخش

 درصد از پرسنل خود ۵٠، سه گردان اوکراينی بيش از Zolotarevka و Verkhnekamenka در نزديکی شھرھای

  . ساعت از دست دادند٢۴را در عرض 

به يک پايگاه نظامی موقت در نزديکی آرژوموفسک ی با دقت باال راکت عضو ارتش اوکراين در حمله ١٢٠بيش از 

  .کشته شدند

  .نيروی ھوايی روسيه به يک انبار تسليحات موقت در خارکف حمله کرد

  . پرسنل ارتش اوکراين کشته و ده تانک و ساير خودروھا منھدم شدند٣٠بيش از 

ندھی نيروھای مسلح اوکراين در قلمرو به گفته کوناشنکوف، سه انبار مھمات در منطقه زاپوروژيه و پنج نقطه فرما

  .جمھوری خلق دونتسک و در منطقه نيکواليف در حمالت دقيق بيشتر منھدم شدند

 در نزديکی نوولوگانسکويه، ژالننويه، برديچی و وزدويژنکا از کار افتادند که راکتعالوه بر اين، چندين پرتابگر 

  .کونی در جمھوری خلق دونتسک استفاده کردطرف اوکراينی از آنھا برای گلوله باران مناطق مس

 اوکراينی را در نزديکی ٢٩ پدافند ھوايی روسيه يک فروند جنگنده ميگ دستگاه: سخنگوی مقامات ھمچنين گفت

  .روستای ياوکينو در منطقه نيکواليف سرنگون کرد

جمھوری خلق دونتسک و  ھواپيمای بدون سرنشين دشمن در مناطق خارکف و زاپوروژيه و در ١٩عالوه بر اين، 

  .لوگانسک منھدم شدند
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  .عالوه بر اين، در مجموع چھار پرتابه واکنشی در جمھوری خلق دونتسک و در منطقه کرسون رھگيری شد

، اوکراين اين کار را انجام داده استدر ماه مارچ ٢۴به گفته وزارت دفاع روسيه، از زمان آغاز عمليات ويژه در 

ی ضدھوايی، راکت مجتمع ٣۵٣ ھواپيمای بدون سرنشين، ١۴٣٠ ھليکوپتر، ١٣۴پيما،  ھوا٢٢٧ً مجموعا فبروری

  .،انداز از دست داده است, تفنگ و خمپاره ٣٠٧٣ تانک و ساير خودروھای زرھی، پرتابگرھای راکت متعدد و ٣٨٨۶

 

  ھامبورگ می تواند آب گرم را در صورت کمبود گاز جيره بندی کند

زيست ھامبورگ، محدوديت آب گرم برای خانوارھای خصوصی را در صورت بروز ينس کرستان، سناتور محيط 

  :ولت آم سونتاگ به نقل از اين سياستمدار می گويد. اضطراری گاز در شھر رد نمی کند

 ".ھای خاصی از روز در مواقع اضطراری قابل دسترسی است در شرايط کمبود گاز حاد، آب گرم فقط در زمان"

کرستان گفت که تنھا به . مای اتاق در شبکه گرمايش منطقه ای نيز می تواند در نظر گرفته شودکاھش کلی حداکثر د

  .داليل فنی، در ھمه جای ھامبورگ نمی توان بين مشتريان تجاری و خصوصی در صورت کمبود گاز تمايز قائل شد

گ تا اوايل ماه مه آينده قابل بھره در بندر ھامبور LNG به گفته سناتور برای محيط زيست، يک پايانه احتمالی موقت

نتايج بررسی کامل سايت در ماه اکتبر .  می توان گاز را در آنجا جابجا کرد٢٠٢٣ًاحتماال از می . برداری نخواھد بود

  .در دسترس خواھد بود

 

 جنگجو در دفاع ارضی اوکراين در ليسيچانسک حضور ٢٠٠٠جمھوری خلق لوگانسک فرض می کند که حدود 

 .دارند

 ستيزه جو از دفاع ٢٠٠٠دستيار وزير کشور جمھوری خلق لوگانسک، ويتالی کيسليوف، احتمال ميدھد که حدود 

به گفته وی، گفته می شود که آنھا از مناطق لووف، رونو، اودسا و . ارضی اوکراين در ليسيچانسک حضور دارند

خبرگزاری روسی تاس به نقل . اعزام شده انددنپروپتروفسک برای محافظت از مزدوران خارجی به اين شھر درگير 

  :از کيسليوف گفت

اينھا کسانی ھستند که به .  در ليسيچانسک و اطراف آن وجود دارد"جنگنده يک طرفه" ٢١۵٠در حال حاضر حدود "

  ".زور در آنجا رھا شدند

زادسازی کل ليسيچانسک در اين مقام افزود که شبه نظاميان خلق لوھانسک و ارتش روسيه در حال آماده شدن برای آ

  .چند روز آينده ھستند

پيش از اين، روديون ميروشنيک، سفير جمھوری خلق لوگانسک در روسيه گفته بود که حومه شمالی ليسيچانسک تحت 

وزارت دفاع روسيه به نوبه خود اعالم کرد که شبه نظاميان خلق لوگانسک و ارتش روسيه .  کامل روسيه استکنترول

 .پااليشگاه نفت، يک معدن و يک کارخانه ژالتين را به دست گرفته اند يک کنترول

 

   روسيه استکنترولجزيره مار ھمچنان تحت : دومای دولتی روسيه

 و نيروی ھوايی روسيه بحری نيروی کنترول سياه ھمچنان تحت بحيرۀريانووستی گزارش می دھد که جزيره مار در 

  .ای کريمه به ريانووستی گفته استاين را الکسی چرنياک، معاون دوم. است

وزارت دفاع روسيه روز پنجشنبه اعالم کرد که روسيه نيروھای خود را از جزيره مار به عنوان يک ژست حسن نيت 

روسيه با انجام اين کار نشان داد که مانع تالش ھای سازمان ملل برای ايجاد يک کريدور بشردوستانه . خارج کرده است
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ًبعدا، الکسی گروموف، معاون اداره عمليات ستاد کل . ت کشاورزی از خاک اوکراين نخواھد شدبرای تخليه محصوال

  . جزيره را به دست گيردکنترولاوکراين اظھار داشت که کيف قصد دارد 

ھای اوکراينی آزاد کردند،  ھای ما از نيروھای ويژه نيروھای مسلح روسيه جزيره مار را از دست ناسيوناليست جنگنده"

ندين حمله و تالش برای فرود نيروھای فرود اوکراينی را دفع کردند و تعداد زيادی ھواپيما و پھپاد را سرنگون چ

 ". خواھد شدکنترولی و نيروی ھوايی ما بحيرۀھا، نيروی  راکتسپس اين جزيره توسط . کردند

  .چرنياک گفت

ين، عمليات موفقيت آميز عقب نشينی از جزيره  کشورھای غربی به اوکراراکتبه گفته وی، پس از انتقال اسلحه و 

  .برای نجات جان سربازان انجام شد

روسيه ھنگام انجام يک عمليات نظامی قبل از ھر چيز به نجات . تواند متفاوت باشد ھای نظامی می ھا در عمليات تاکتيک

  .کند جان سربازان خود فکر می

  .چرنياک تاکيد کرد

ھا از  تواند روسيه را به ايجاد مصنوعی قحطی با ممانعت از خروج کشتی  جھان نمیعالوه بر اين، ديگر ھيچ کس در

 .بنادر اوکراين و به خطر انداختن آنھا متھم کند

 

  آژانس شبکه فدرال از شکست کامل عرضه گاز روسيه می ترسد: ترس المان

خواھد تا در مصرف انرژی  مردم میترسد و از  رئيس آژانس شبکه فدرال، کالوس مولر، از قطع کامل گاز روسيه می

سؤال اين است که آيا تعمير و نگھداری منظم خط : ای فونکه گفت ھای گروه رسانه مولر به روزنامه. جويی کنند صرفه

دوازده ھفته قبل از شروع فصل سرما بايد .  تبديل خواھد شد"مدت تعميرات سياسی طوالنی" به ١لوله گاز نورد استريم 

مولر از ھمه صاحبان خانه ھا و آپارتمان ھا به سرعت بررسی روش ھای کم مصرفی . زی استفاده شودبرای آماده سا

  .فکر کنند

  . درصد کاھش دھد١۵ تا ١٠تعمير و نگھداری وسايل گرمايشی می تواند مصرف گاز را 

در امر گرمايش و وی به منظور رفع تنگناھا در انتصابات صنعتگران از ھمه صنعتگران خواست تا تمرکز خود را 

تان ھا و خانه ھای سالمندان در مارچبه گفته مولر، خانواده ھای خصوصی و ھمچنين بي. تامين آب گرم داشته باشند

  .صورت قطع گاز از حفاظت ويژه برخوردار خواھند بود

در اين . می شود جوالی آغاز ١١ً، که معموال ده روز طول می کشد، از ١کار تعمير و نگھداری ساالنه نورد استريم 

 .مدت ھيچ گازی از طريق خط لوله جريان نمی يابد

 

  . پشت اوکراين است و روسيه را محکوم می کندچيلی

.  کردصحبت، شامگاه جمعه با ھمتای اوکراينی خود، والديمير زلنسکی تلفنی چيلیگابريل بوريچ فونت، رئيس جمھور 

وی آمادگی خود را برای حمايت از . کی اعالم کرده استبوريچ در توييتر نوشت که ھمبستگی خود را با زلنس

  .محکوميت تھاجم روسيه توسط سازمان ھای بين المللی ابراز کرد

  .کشته امروز در اودسا در نتيجه حمله روسيه غيرقابل قبول است ١٨

  . در مسائل بشردوستانه را دادچيلیبوريچ به اوکراين قول حمايت 
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 . چه امروز و چه زمانی که جنگ تمام شده است–جنوبی دارد ی امريکااوکراين يک دوست در 

 به چيلیاين سياستمدار از رھبر . زلنسکی در توييتر نوشت که فاصله جغرافيايی مانعی برای کشورھای دوست نيست

 در به گفته زلنسکی، آنھا ھمچنين. خاطر حمايتش در سازمان ملل و ارائه کمک ھای بشردوستانه به اوکراين تشکر کرد

 . کردندصحبتايی برای پاکسازی مين در اوکراين چيليمورد امکان استفاده از کارشناسان 

 

   برای بکارگيری ديپلماسی در جنگ اوکراينارجنتايندرخواست 

فرناندز .  کردصحبت عصر جمعه با ھمتای اوکراينی خود والديمير زلنسکی ارجنتاينآلبرتو فرناندز رئيس جمھور 

اين . نس آيرس به طور فزاينده ای بر ديپلماسی برای پايان دادن به جنگ اوکراين تکيه می کنداعالم کرد که بوي

حمايت خود را از ھمه مذاکرات با ھدف پايان دادن به خصومت ھا و دستيابی به صلح "ی جنوبی امريکاسياستمدار 

  . به زلنسکی ابراز کرد"نھايی

  . را برای حل مناقشات تشويق می کندصحبتو ی التين استفاده از زور را رد می کند امريکا

وی از فرناندز برای .  ادامه می دھد–ی التين امريکا –زلنسکی در توييتر نوشت که به ايجاد روابط با يک منطقه مھم 

ارائه کمک ھای بشردوستانه، محکوميت تجاوز روسيه و تعليق عضويت روسيه در شورای حقوق بشر سازمان ملل 

 .تشکر کرد

 

   پھپاد اوکراين١١گونی دو جنگنده و سرن

ُايگور کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه امروز جمعه، اعالم کرد دو : وبسايت خبری روسيا اليوم گزارش داد

 پدافند ھوايی مناطق پارونکوو و کورولکا در منطقه خارکيف دستگاه نيروی ھوايی اوکراين توسط ٢۵-جنگنده سوخو

  .سرنگون شدند

در سه روز گذشته، پااليشگاه . دھند  مسلح روسيه به حمالت موفقيت آميز خود در منطقه ليسيچانسک ادامه میھای نيرو

  .نفت ليسيچانسک، معدن ماتروسکايا، کارخانه ژالتين و روستای توپوليوکا تصرف شدند

  .يازده پھپاد اوکراينی نيز در مناطق مختلف خارکيف و پرموژنايا سرنگون شدند

 انداز در مناطق نيکولسکويه در منطقه خارکيف، استاخانوف در لوھانسک و پرومايسکی در راکتھشت ھمچنين 

  .دونتسک رھگيری شدند

 :خسارات اوکراين از زمان آغاز عمليات نظامی شامل اين موارد است

 ھواپيما ٢٢۶

 بالگرد ١٣۴

 پھپاد ١۴١١

 ی ضد ھوايیراکت دستگاه ٣۵٣

 ھا تانک و ساير زرھپوش ٣٨٧٣

  اندازراکت ۶٩٩

 قبضه توپ صحرايی و خمپاره ٣٠۶٧

 خودروی ويژه نظامی ٣٩۴٨
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  امريکا با ھدف گسترش ناتو، به مدت ھشت سال سالح به اوکراين سرازير کرد: خبرنگار امريکايی

 ٢٠١۴از سال : در يادداشتی نوشت (Glenn Greenwald) به گزارش خبرگزاری تاس از نيويورک، گلن گرينوالد

مند درصدد افزايش نفوذ خود در آن   با سرازير کردن مقادير بسيار زياد سالح به اوکراين به طور نظامامريکا تاکنون

  .کشور با ھدف گسترش ناتو بدون تضمين دادن به عضويت رسمی اوکراين در اين ائتالف بود

در . ھای طوالنی تالش کردند چھره نامطلوبی از روسيه ارائه دھند يی مدتامريکاھا و سياستمداران  او تاکيد کرد رسانه

ھای  که برای دستيابی به يک راه حل سياسی در موضوع) يیامريکااين سياستمداران (ھا  ھمان زمان مخالفان سياسی آن

 وھمچنين رويکرد روسيه ھا درباره وفاداری و ميھن پرستی ای از اتھام مربوط به اوکراين تالش کرده اند، با مجموعه

  .گرايانه رو به رو شده اند

 ٢٠١۴ در اوکراين بود که از سال امريکابه نوشته اين خبرنگار، باالترين تابو، ھرگونه بحث درباره مشارکت سنگين 

دن  بر سياستمداران اوکراينی، تامين تسليحات و فرستاامريکااين شامل نفوذ ) اين خبرنگار(به اعتقاد او . آغاز شد

  .مستشاران نظامی و افسران اطالعاتی بود

ھای پيچيده را به اوکراين   جنگ افزاردالرھا   در کنار ھم پيمانانش در ناتو ميلياردامريکا: او در ادامه نوشته است

 ھا به دستان ستيزه جويان به واقع نئونازی متحد با دولت و ارتش اوکراين رسيده سرازير کرده که دست کم بخشی از آن

  .است

 به شکلی به گسترش بالقوه ناتو بدون عضويت جديد امريکاھای اخير سياست  در سال: گرينوالد در ادامه آورده است

 يک جنگ نيابتی را عليه روسيه ترتيب داده که در آن امريکاتوان گفت که  به نوعی می. رسمی ارتقا يافته است

 .ز آن، پايان دادن به اين جنگ نيست بلکه طوالنی کردن آن استھای آن ھستند و ھدف ا ھا به منزله ابزار اوکراينی

 

   به ناتو بدترين اتفاق در توسعه امنيت اروپاستسويدنالحاق فنالند و : وزارت خارجه روسيه

 به سويدنبه نظر من، گسترش ائتالف ناتو و ورود فنالند و ":  معاون وزير خارحه روسيه گفت"الکساندر گروشکو"

  ."ھا در زمينه امنيت اروپاست بارترين رويدادآن، از تاسف 

 . و فنالند به عضويت خود شدسويدنناتو در نشست رسمی خود در مادريد پايتخت اسپانيا خواستار الحاق 

 .، روسيه را تھديدی اساسی برای امنيت ناتو معرفی کرد٢٠٣٠ناتو ھمچنين با اتخاذ يک مفھوم راھبردی جديد تا سال 

 

  ھای اوکراين بازداشت کردند سک يک مزدور اسرائيلی را از صفوف نيروھای لوھان نيرو

ھای جمھوری خلق لوھانسک ديروز جمعه از دستگيری اين  به گزارش پايگاه اينترنتی شبکه تلويزيونی الميادين، نيرو

  .مزدور اسرائيلی خبر دادند

خواست به  از عمليات نظامی ويژه روسيه میوالديمير کوزلوفسکی مزدور اسرائيلی به اسارت در آمده گفت که در آغ

برای اين کار از سرکنسولگری اسرائيل در کی يف مجوز گرفت تا به ھمراه ھمسر و فرزندش . سمت اسرائيل برود

اوکراين را ترک کند، اما مرزبانان اوکراينی مانع از رفتن او شدند، و او را به جای آن به جنگ در جبھه ليسيچانسک 

  .فرستادند

ھای اوکراينی کامال فرو  روحيه نيرو: ن اسير اسرائيلی در مورد روحيه سربازان اوکراينی نيز صحبت کرد و گفتاي

ريخته است، و از نظر نظامی و تسليحاتی نيز بسيار ضعيف ھستند و فرماندھان ھميشه اولين کسانی ھستند که فرار 

  .شوند ای مواجه می رخورد ويژهکنند، در حالی که مزدوران که تعدادشان زياد است با ب می
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گفتنی است ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسيه، پيشتر گفته بود که مزدورانی از اسرائيل در کنار تيپ 

ھا و مستنداتی  تواند اين موضوع را ناديده بگيرد، به ويژه اينکه فيلم اسرائيل نمی: جنگند، وی افزود افراطی آزوف می

  .کند ت میاين مطلب را ثاب

ھای ضبط شده را ديده و با  ھا و صحنه اين امر بدون اطالع اسرائيل امکان پذير نيست و اسرائيل فيلم: وی افزود

 .ھا نيز آشنا شده است محتوای آن

 

  روسيه از چندين توافق با شورای اروپا خارج شد

 .ا شورای اروپا خارج شده استبا فرمان ميخائيل ميشوستين نخست وزير روسيه اين کشور از چندين توافق ب

به گزارش خبرگزاری تاس، بر اساس اين دستور روسيه از گروه ھمکاری بين المللی شورای اروپا در زمينه مبارزه با 

  .شود مواد مخدر و اعتياد، توافقنامه ھمکاری برای پيشگيری و حفاظت در برابر باليای طبيعی خارج می

دوق حمايت فرھنگی شورای اروپا و رصدخانه سمعی و بصری اروپا حضور عالوه بر اين، روسيه ديگر در صن

  .نخواھد داشت

ھای متعددی با اين شورا امضا   تاکنون اين کشور توافقنامه١٩٩۶از سال .  سال پيش به شورای اروپا پيوست٢۶روسيه 

  .کرده است

 روند مارچ ١۵در اوکراين، مسکو در ھا ميان روسيه و کشورھای اروپايی به دليل آغاز جنگ  در پی افزايش تنش

  .خروج از شورای اروپا را آغاز کرد

در ميان افزايش فشارھا برای سلب عضويت روسيه در شورای اروپا، مسکو در ماه اسفند اعالم کرد که از اين شورا 

  شود خارج می

دھد تا در صورت  جازه میدھد و ھمچنين به مسکو ا اين تصميم به عضويت ربع قرن روسيه در اين شورا پايان می

  .تصميم مقامات، مجازات اعدام را دوباره اعمال کند

 اصطالحا به اين معنی است که روسيه ديگر امضاکننده کنوانسيون اروپايی حقوق بشر نخواھد بود و "روکسيت"

  .توانند در دادگاه اروپايی حقوق بشر درخواستی ارائه کنند شھروندان اين کشور نيز ديگر نمی

 

  اقری و ريابکوف در مسکو ديدار کردندب

 معاونان وزيران امور خارجه ايران و روسيه در مسکو ديدار و گفت و گو "سرگئی ريابکوف" و "علی باقری کنی "

  .کردند

نمايندگی روسيه در سازمان ھای بين المللی در وين ساعاتی پيش در توييتی اعالم کرد که مذاکره کننده ارشد ايران در 

  .با سرگئی ريابکوف معاون وزير امور خارجه روسيه ديدار کرده است)  تير١٠(گوھای رفع تحريم ھا ديروز گفت و 

بر اساس اين توييت، ميخائيل اوليانوف نماينده دائم روسيه نزد سازمان ھای بين المللی در وين و مذاکره کننده ارشد 

  .مسکو در گفت و گوھای ھسته ای نيز حضور داشته است

اين يک تبادل نظر بسيار : نوف ديشب پيرامون ديدار با باقری کنی با انتشار پيامی در حساب توئيتری خود نوشتاوليا

  .وگوھای وين بود انداز گفت ای در مورد وضعيت فعلی برجام و چشم حرفه

رای تحقق اين امر، ب. ای ھنوز قابل احيا است ارزيابی من اين است که به رغم ھمه مشکالت، توافق ھسته: وی ادامه داد

  . بايد انعطاف بيشتری از خود نشان دھدامريکا
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ھا با حضور علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ايران، انريکه مورا معاون دبيرکل سرويس اقدام  مذاکرات رفع تحريم

دوحه قطر برگزار در )  تير٧(شنبه   در امور ايران روز سهامريکاخارجی اتحاديه اروپا و رابرت مالی نماينده ويژه 

  .شد

دکتر باقری با جديت و در ھماھنگی کامل با اينجانب به : حسين اميرعبداللھيان وزير امور خارجه ديروز توييت کرد

واقع . دھيم ھا ادامه می ما با قدرت و منطق به تالش. دھد ھا ادامه می مذاکرات منطقی، مستدل و فعال برای لغو تحريم

  .تواند نتيجه مذاکرات را ثمربخش کند  پايدار در نفع کامل اقتصادی ايران از توافق، می و اخذ تضمينامريکابينی 

انريکه مورا معاون دبيرکل سرويس اقدام خارجی اتحاديه اروپا نيز پس از مذاکرات دوحه گفت که به تالش برای 

  .بازگرداندن توافق ادامه خواھيم داد

متاسفانه ھنوز پيشرفتی که تيم اتحاديه اروپا . د برجام در دوحه قطر داشتيمدو روز مذاکرات فشرده در مور: مورا افزود

ما با فوريت بيشتر برای بازگرداندن يک توافق مھم در . به عنوان ھماھنگ کننده اميد به آن داشت بدست نيامده است

  .ای تالش خواھيم کرد زمينه عدم اشاعه و ثبات منطقه

 

  کند سازی می صحنه" يف کی/ "به مناطق مسکونی حمله نکرديم

ھا  اوکراينی: وزارت دفاع روسيه ضمن رد ادعاھا درباره حمالت روسيه به مناطق مسکونی در اوکراين، اعالم کرد

  .برای مقصر جلوه دادن مسکو در اين زمينه اقدام به صحنه سازی می کنند

ت ھوايی به مناطق مسکونی در نزديکی رسانه ھای غربی مدعی شدند که روسيه در روز جمعه اقدام به انجام حمال

  . نفر کشته شده اند٢١ در جنوب غربی اوکراين نموده که در پی آن دست کم "اودسا"شھر بندری 

خبرگزاری آسوشيتدپرس در رابطه با اين حمله ادعايی گزارش داد که ويديوھای منتشر شده از اين حمله که زمان آن 

 کيلومتری ۵٠ در حدود "سرھيوکا" سوخته ساختمان ھا در شھر کوچک اوايل صبح روز جمعه است، ويرانه ھای

 شليک راکتدفتر رئيس جمھور اوکراين نيز اعالم کرد که ھواپيماھای جنگی روسيه سه فروند . اودسا را نشان می دھد

  .کردند که به يک ساختمان مسکونی و يک اردوگاه اصابت کرده اند

ات اوکراينی در اين باره اعالم کرده اند که اين حمله به عنوان نوعی جبران کردن آسوشيتدپرس در ادامه افزود که مقام

  .اقدام روز پنجشنبه ارتش روسيه مبنی بر تخليه نيروھای خود از جزيره مار است

اين در حالی است که خبرگزاری تاس به نقل از وزارت دفاع روسيه اعالم کرد دولت کی يف در حال آماده سازی يک 

تحريک آميز در اودسا است تا نيروھای روسيه را به کشتار غيرنظاميان و تخريب زيرساخت ھای غيرنظامی با اقدام 

  .مھمات ممنوعه خوشه ای متھم کند

ِ دفاع روسيه، مقامات اودسا قصد دارند يک صحنه سازی کنترول رئيس مرکز "ميخائيل ميزينتسف"طبق گفته ژنرال 
  .تيب دھندآسيب به يک محل غيرنظامی را تر

ھای جعلی در مورد  دھيم که گزارش المللی ھشدار می ھای بين المللی و سازمان ما پيشاپيش به جامعه بين: وی افزود

طور  اند، به  که توسط مقامات کی يف و با حمايت ناظران غربی ساخته و پرداخته شده"ھای روسيه جنايت"ادعای 

  .ھا منتشر خواھند شد گسترده در رسانه

 متھم کرده بودند "کرمنچوک"ت اوکراينی پيشتر نيز روسيه را به حمله به يک مرکز خريد شلوغ در مرکز شھر مقاما

 "ديميتری پوليانسکی".  نفر زخمی شدند٣٠ نفر کشته و ١٨ در حمله مذکور حداقل "ولوديمير زلنسکی"که به گفته 

ه روسيه به ھيچ مرکز خريدی در شھر کرمنچوک معاون نماينده روسيه در سازمان ملل در ھمين رابطه گفته بود ک
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 و اروپا برای امريکا ھای نقطه زن روسيه آشيانه ھای تسليحات و مھماتی را که از راکتحمله نکرده است، بلکه 

نظاميان اوکراينی در دونباس تامين شده و در کارخانه ساخت ماشين آالت راھسازی در اين شھر نگھداری می شد، 

 .ھدف قرار دادند

 

  اند ھمه رھبران اروپايی، به جز ماکرون، رھبری امريکا بر اتحاديه اروپا را پذيرفته: الوروف

سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه روز جمعه در سخنرانی برای دانشجويان و اساتيد دانشگاه دولتی بالروس 

ديه اروپا، به استثنای امانوئل ماکرون، در مينسک اعالم کرد که جای تاسف دارد تمامی رھبران کشورھای عضو اتحا

  .رئيس جمھوری فرانسه، امروزه راضی ھستند که اياالت متحده و نه آنھا، نقش رھبری در اتحاديه اروپا را ايفا کند

.  صحبت شده بود"تامين استقالل راھبردی اتحاديه اروپا"پيش از اين در اروپا درباره لزوم ": الوروف توضيح داد

و ساير رھبران اروپايی از اين . شود، ولی فقط از سوی رئيس جمھور امانوئل ماکرون  اين باره صحبت میھنوز ھم در

 ھمه چيز ھستند و ھمه تصميماتی که در اتحاديه اروپا گرفته می شود، مسؤولھا  يیامريکاوضعيت رضايت دارند که 

  ".ھا ندارندبه طور کلی تحميل شده توسط واشنگتن است و آنھا نقش موثری در آن

وزير خارجه روسيه تاکيد کرد که اتحاديه اروپا بايد تصميم بگيرد که آيا می خواھد ھمچنان نوکر واشنگتن باقی بماند يا 

  .به منافع خود تکيه خواھد کرد

الوروف ھمچنين يادآور شد که امروزه کشورھای غربی مشغول ساختن پرده آھنين ھستند، ولی روسيه حتی در 

 .ھای تاريخ، روابط خود را با غرب قطع نکرده و ھمواره آماده ادامه مذاکرات با آنھا بوده و ھست دورهترين  حساس

 

  پيام زلنسکی برای والديمير پوتين کتبی نبود: کرملين

جمھوری اوکراين که  ديميتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی کاخ کرملين اعالم کرد که پيام والديمير زلنسکی، رئيس 

   جمھوری اندونزی در جريان سفر روز پنجشنبه وی به مسکو، به والديمير پوتين، رئيس  ويدودو، رئيستوسط جوکو

  .جمھوری روسيه تحويل داده شد، مکتوب نبوده و پيامی شفاھی بود

صحبت بر سر يک پيام مکتوب نبود و ":  خبرنگاران درباره جزئيات اين پيام گفتسؤالسخنگوی کرملين در پاسخ به 

  ". اين تنھا چيزی است که می توانم در اين خصوص به شما بگويمًفعال

 کردند و پس از آن رئيس جمھور اندونزی اعالم کرد صحبتپوتين و ويدودو در کرملين با يکديگر ديدار  شنبه  روز پنج

وگو بين ايجاد شرايط گفت "وی ھمچنين آمادگی خود برای . که پيام زلنسکی را به ھمتای روسی خود رسانده است

  . را اعالم کرد"رھبران روسيه و اوکراين

 .يف بازديد کرده و در آنجا با رئيس جمھوری اوکراين مذاکره کرده بود ويدودو قبل از سفر به مسکو از کی

 

  حذف روسيه از شورای امنيت تنھا با انحالل اين ارگان ممکن است: پوليانسکی

فدراسيون روسيه در سازمان ملل صبح امروز، شنبه در واکنش به ديميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم 

درخواست والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين مبنی بر اخراج روسيه از شورای امنيت سازمان ملل و مجمع 

اد عمومی سازمان ملل، تاکيد کرد که حذف روسيه از شورای امنيت سازمان ملل تنھا به شرط انحالل اين ارگان و ايج

  .مجدد آن امکان پذير خواھد بود
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 اعضای "تکان دادن"يف از مطرح کردن چنين مسائلی تنھا تالش برای  به عقيده اين ديپلمات روس، مھمترين ھدف کی

شورای امنيت سازمان ملل و برانگيختن احساسات آنھا و درخواست انجام کاری عليه مسکو بعد از گذشت حدود چھار 

 .اند يژه است که در حال حاضر از موضوع اوکراين خسته شدهماه از آغاز عمليات و

 

  واکنش ديپلمات روس به شکايت ديگری از سوی اوکراين عليه مسکو به دادگاه سازمان ملل

ديميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم روسيه در سازمان ملل صبح امروز، شنبه اعالم کرد که اظھارات ديميتری 

المللی دادگستری عليه روسيه  يف به ديوان بين مور خارجه اوکراين درباره شکايت ديگری از سوی کیبا، وزير ا کوله

  .ارزش توجه چندان زيادی ندارد

ًبا مبنی بر اينکه اوکراين مجددا عليه روسيه به دادگاه سازمان ملل شکايت کرده،  اين ديپلمات بدين ترتيب به سخنان کوله

يف مسکو را به نقض کنوانسيون جلوگيری از نسل کشی متھم کردند، در  شد که، مقامات کیواکنش نشان داد و يادآور 

 را نشان داده و اين "افکار توھمی"ھای طرف اوکراينی برای ارائه پرونده مربوطه تنھا تمايل آنھا به  حالی که تالش

  .غربی استاقدامات در وھله نخست به منظور نشان دادن اشتباھات روسيه به افکار عمومی 

 

  ھشدار روسيه درباره به راه اندازی يک مسابقه تسليحاتی جديد توسط ناتو

الکساندر گروشکو، معاون وزير امور خارجه روسيه شب گذشته، جمعه، در يک نشست مباحثاتی در باشگاه بين المللی 

ه و چنين روند افزايش ساختارھای  اعالم کرد که پيمان آتالنتيک شمالی مسابقه تسليحاتی جديدی را آغاز کرد"والدای"

  .نظامی تھاجمی، نيازمند توھم درباره وجود اجباری يک دشمن خارجی است

وی تاکيد کرد که روسيه تصميمات نشست سران ناتو در مادريد از لحاظ سياسی و نظامی را ارزيابی کرده و در اين 

  .کرد.ھای نظامی ناتو بی معنا خواھد بود یراستا اقدامات الزم را انجام داده است، بنابراين، تمام آمادگ

 ١٠٠نتايج اين اجالس مورد تجزيه و تحليل بسيار دقيق قرار خواھد گرفت و تمامی تدابير الزم که بايد : گروشکو گفت

  .درصد منافع مشروع امنيتی و توانايی دفاعی روسيه را تضمين کند، اتخاذ خواھد شد

 به پيمان آتالنتيک شمالی ممکن است به وخامت سويدن احتمالی فنالند و معاون وزير خارجه روسيه افزود، ورود

البته توان بالقوه نظامی روسيه اين امکان را فراھم کرده که مشکل .  بالتيک منجر شودبحيرۀاوضاع نظامی در منطقه 

  . حل و فصل شود به ناتو به روشی قابل اعتماد و ارزانسويدنتضمين امنيت اين کشور پس از پيوستن فنالند و 

ای در  الکساندر گروشکو تاکيد کرد که اکنون روسيه بايد با شرايطی دست و پنجه نرم کند که در آن شرايط جديد بالقوه

وی يادآور شد که چشم انداز پيوستن . کند امتداد مرزھايش بوجود آمده که واقعا امنيت نظامی اين کشور را تھديد می

  .ھای تکامل امنيت در قاره اروپا خواھد بود از غم انگيزترين دوره به ناتو يکی سويدنفنالند و 

اگر منطق تصميمات نشست سران مادريد را دنبال کنيم، پس از نھايی ": معاون وزير امور خارجه روسيه توضيح داد

کيلومتری  ١٣٠٠ًشدن اين الحاق، ناتو قطعا مطرح خواھد کرد که بزرگترين آسيب پذيری مرزی اين ائتالف، مرزھای 

و ھمه . روسيه و فنالند است که بايد از آن محافظت شود، بنابراين الزم است در آنجا نيروھا و تسليحات مستقر شوند

اينھا منجر به وخامت امنيت منطقه می شود، اين وضعيت به طور کلی وضعيت امنيتی در شمال اروپا را به طور قابل 

ميز که اکنون در اين بخش بسيار مورد تقاضا است، را محدودخواھد توجھی پيچيده کرده و امکان ھمکاری صلح آ

  ".کرد
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 بالتيک را بدتر خواھد کرد که در نتيجه بحيرۀ به طور جدی وضعيت نظامی در منطقه مسألهبه گفته وی، و اين 

ه رويارويی ترين منطقه اروپا از لحاظ نظامی، به يک منطق گسترش ناتو، توسعه نظامی قلمرو اعضای جديد از آرام

 .ًنظامی تبديل خواھد شد که کامال غيرضروری و غيرسازنده است

  

 


