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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٠٤

 ١٣٠  – 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 اين ۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

 روسيه تحقيقات در مورد حمله بلگورود را آغاز کرد

کميته تحقيقات فدراسيون روسيه که به دادستانی کل گزارش می دھد، روز يکشنبه اعالم کرد که در پی بمباران ادعايی 

 :در اطالعيه آمده است. م به قتل باز کرده استبلگورود توسط سربازان اوکراينی، پرونده جنايی را در مورد قتل و اقدا

 قانون جزايی ١٠٥، ماده ٢بخش (اداره اصلی تحقيقات کميته تحقيقات روسيه پرونده جنايی را برای قتل دو يا چند نفر "

 پس)  ققانون جنايی روسيه١٠٥ماده . باز کرد) ٢ و قسمت ٣٠، ماده ٣قسمت (و تالش برای قتل دو يا چند نفر ) روسيه

 ".از گلوله باران بلگورود توسط نيروھای اوکراينی

 :اين مقام افزود

ھای غيرنظامی در يک شھرک در منطقه بلگورود با ھدف کشتن   به زيرساختجوالینيروھای اوکراينی در سوم 

  .غيرنظاميان تيراندازی کردند
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بنا بر گزارش ھا، چھار غيرنظامی . شدنددر نتيجه گلوله باران سه نفر کشته و دو نفر ديگر از جمله يک کودک مفقود 

 .سی و نه خانه شخصی و يازده آپارتمان آسيب ديده و يک خانه ويران شده است. از جمله يک کودک زخمی شده اند

 

   نفر به ترکيه را رد کرد٧٣وزير سويدن ھم وعده استرداد  نخست

ھيچ :  گفت" تروريست٧٣سينکی با استرداد موافقت ھل" امروز با رد ادعای اردوغان مبنی بر سويدننخست وزير 

  . ايم تعھدی برای استرداد افراد نداده

 امروز يکشنبه از رد ادعای رجب طيب سويدنبه گزارش خبرگزاری رويترز، ماگدالنا اندرسون، نخست وزير 

  . خودداری کرد" تروريست٧٣ با استرداد سويدنموافقت "اردوغان رئيس جمھور ترکيه مبنی بر 

 سال وزير بوده ام و ھرگز در اين دوران در مورد ٨من :  در جمع خبرنگاران در اين باره گفتسويدنوزير نخست 

  .آنچه در پای ميز مذاکره گفته شده است، صحبت نکرده ام

 و فنالند پيش از نشست ناتو در مادريد با امضای تفاھم نامه ای با ترکيه، موافقت کردند که سويدنبنا به گزارش ھا، 

  . می نامد را بررسی کنند"تروريست"رخواست آنکارا برای استرداد افرادی که د

 و فنالند نه تنھا در تفاھم نامه خود با ترکيه، ھيچ سويدنگزارش ھای منتشر شده ھمچنين بر اين نکته تأکيد دارد که 

  .نظر دادگاه ھای مستقل بستگی داردتعھدی برای استرداد افراد نداده اند؛ بلکه ھمواره اعالم کرده اند که اين روند به 

به گزارش يورو نيوز، رجب طيب اردوغان رئيس جمھور ترکيه پنج شنبه گذشته در پايان نشست سران ناتو در مادريد 

 سخن گفت و تھديد کرد که آنکارا در صورت عدم پايبندی طرف " تروريست٧٣استرداد " برای "سويدنوعده "از 

  .ويت استکھلم در ناتو خواھد شدمقابل به تعھداتش، مانع عض

  . و فنالند برای عضويت در سازمان پيمان آتالنتيک شمالی، موسوم به ناتو به موافقت ترکيه نياز دارندسويدن

با وجود اين اندرسون که امروز در يک نشست خبری در جزيره گوتالند حاضر شده بود، در پاسخ به پرسش 

 به سويدن: برای پيوستن به ناتو چنين وعده ای به ترکيه داده است يا خير، گفت سويدنخبرنگاران مبنی بر اينکه آيا 

 مسترد نخواھد شد و تصميم گيری بر عھده دادگاه ھای سويدنھيچ تبعه . قوانين ملی و بين المللی احترام می گذارد

  .مستقل خواھد بود

  .جای نگرانی نداريداگر شما در فعاليت ھای تروريستی دخالت نداريد، : وی در ادامه گفت

 

  ماريا زاخارووا در مورد حمله به بلگورود اظھار نظر کرد

. ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسيه درباره حمله اوکراين به شھر بلگورود در روسيه اظھار نظر کرد

 ھزينه تحريکات خود  گفت که دولت کيف و مستشاران غربی آن٢٤- اين ديپلمات در مصاحبه با شبکه تلويزيونی روسيا

  .را در خاک روسيه پرداخت خواھند کرد

ما تا کنون تمايلی به انجام چنين اقداماتی نداشته ايم، اما توسعه اوضاع را به دقت زير نظر خواھيم : وی ادامه داد

ربه را خوبی را تج داشت، کسانی که به اين شکل عمل می کنند بايد بدانند که در صورت ادامه تحريکات، چيزی

  .نخواھند کرد

ًکيف احتماال حتی . مسکو درک می کند که اوکراين اين اقدامات را با مستشاران غربی خود ھماھنگ کرده است

زاخارووا افزود که ھدف از اين حمله تحريک مسکو به ضدحمله و . اطالعات و راھنمايی مناسب را دريافت کرده است

  .در نتيجه دامن زدن به ھيستری ضد روسيه است
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به گفته مقامات بلگورود، چھار نفر از جمله سه شھروند . يت اين حمله را بر عھده نگرفته استمسؤولاوکراين ھنوز 

در . چھار نفر ديگر از جمله يک کودک مجروح شدند. اوکراينی در نتيجه حمله راکتی اوکراين بامداد يکشنبه کشته شدند

 .ر اين شھر آسيب ديدند خانه شخصی د۴٠ ساختمان آپارتمانی و ٢١مجموع 

 

  تحريم ھای غرب با ھدف مجازات و تحت سلطه درآوردن کسانی است که متفاوت فکر می کنند: الوروف

سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه گفته است که ھدف تحريم ھای غرب مجازات مخالفان و تسليم کردن آنھا 

 تاکيد کرد که مشکالت اقتصادی و اجتماعی کنونی غرب ساخته اين ديپلمات ارشد روسيه بار ديگر. به ميل خود است

  :الوروف افزود. خودش است

اند و ھدف آن مجازات افرادی است که  کند که از ديروز برقرار نشده ھايی نيز صدق می اين امر در مورد تحريم"

  ".گيرند ن را ناديده میکنند، آنھا را تابع اراده و منافع خود قرار داده و نيازھای ديگرا متفاوت فکر می

 "دکترين و سياست نئوليبرال"وزير خارجه روسيه ھمچنين اظھار داشت که ديگر در غرب ليبراليسم وجود ندارد، بلکه 

  .وجود دارد

  

  غرب روی ادامه جنگ حساب می کند: پسکوف سخنگوی کرملين

 گفت که غرب روی ١يونی روسيا سخنگوی رئيس جمھور روسيه، ديميتری پسکوف، در مصاحبه ای با شبکه تلويز

او بدين ترتيب در مورد افزايش روزافزون اعالميه ھای ستيزه . تداوم خصومت ھا در اوکراين حساب باز کرده است

  .جويانه سران دولت ھا و دولت ھای غربی اظھار نظر کرد

درباره صلح صحبت کنند و ھا به صلح فکر کنند،  دھند اوکراينی ھای غربی به رھبری واشنگتن اجازه نمی دولت"

  ".درباره صلح مذاکره کنند

سپس نوبت به مذاکره می رسد که در آن . با اين حال، مسکو ترديدی ندارد که دير يا زود عقل سليم پيروز خواھد شد

  .پسکوف افزود که دولت در کيف اين شرايط را به خوبی می داند. اوکراينی ھا بايد تمام شرايط روسيه را بپذيرند

، سرگئی الوروف، ديپلمات ارشد روسيه، گفت که دولت بريتانيا به دنبال بھانه ای است تا ١ر ھمان پخش روسيا د

 . کندکنترولنيروی دريايی خود را به دريای سياه بفرستد تا تمام صادرات غالت اوکراين را 

 

   را از دست داد٢٥- اوکراين دو فروند جنگنده ديگر سوخو

ف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه صبح يکشنبه از حمالت بيشتر روسيه به اھداف نظامی در ژنرال ايگور کوناشنکو

ی با دقت باال به راکت دفاع سرزمينی اوکراين در جريان يک حمله ١٢٧يک پادگان موقت از تيپ . اوکراين خبر داد

 ١٢٠بيش از . دند پرسنل ارتش اوکراين کشته ش١٠٠بيش از . بخش شرقی شھر خارکف مورد اصابت قرار گرفت

 شبه نظامی اوکراينی در نزديکی روستای اسپورنويه کشته ١٨.  در حمله به يک پايگاه کشته شدند"مزدور خارجی"

  .شدند

به گفته کوناشنکوف، در مجموع ده حمله با دقت باال به نقاط فرماندھی اوکراين در قلمرو جمھوری خلق دونتسک و در 

عالوه بر اين، ھفت انبار مھمات در قلمرو جمھوری خلق دونتسک و .  انجام شدنيکواليف و دنپروپتروفسک معروف

  .ھمچنين در مناطق بدون تغيير خرسون و نيکواليف منھدم شد
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 اوکراينی را بر فراز خارکف و ٢٥- سخنگوی ارتش ھمچنين گفت که پدافند ضد ھوايی روسيه دو فروند جنگنده سوخو

 ٢٤پدافند ضدھوايی روسيه نيز در . ن ده ھواپيمای بدون سرنشين نيز منھدم شدعالوه بر اي. نيکواليف سرنگون کرد

  .بوده است HIMARS  واکنشی را رھگيری کرده است که چھار فروند از آنھاراکت ٨ساعت گذشته 

 ١٣٤ ھواپيما، ٢٢٩، اوکراين در مجموع فبروری ٢٤به گفته وزارت دفاع روسيه، از آغاز عمليات نظامی در 

 انداز راکت ٧٠٤ تانک و ساير خودروھای زرھی و ٣٨٩٣ی ضد ھوايی، راکت دستگاه ٣٥٣ پھپاد، ١٤٤٠ر، ھليکوپت

  . .متعدد را از دست داده است

 

  .لوگانسک رسما آزاد شد

  .وزير دفاع روسيه، شويگو، رسما جمھوری خلق لوگانسک را آزاد شده اعالم کرد

ن، رئيس دولت و فرمانده کل روسيه درباره آزادی جمھوری خلق سرگئی شويگو وزير دفاع روسيه به والديمير پوتي

بر اساس بيانيه مطبوعاتی اين وزارتخانه، نيروھای مسلح روسيه و شبه نظاميان خلق لوگانسک . لوگانسک گزارش داد

ت  ساع٢٤مساحت کل اراضی آزاد شده در .  شھر ليسيچانسک و چندين شھر در مجاورت آن را به دست گرفتندکنترول

  . کيلومتر مربع است١٨٢گذشته 

 

  .ما تنھا کشوری ھستيم که از روس ھا در اين مبارزه حمايت می کنيم: لوکاشنکو رئيس جمھور بالروس

الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمھور بالروس، در مراسمی به مناسبت روز استقالل بالروس، از دولت روسيه حمايت 

  .کرداو روسيه را يک کشور برادر توصيف . کرد

  ".ما از روسيه حمايت کرده ايم و به اين کار ادامه خواھيم داد"

اما حقيقت قوی تر است و .  درگير شدند– روس ھا و اوکراينی ھا –فاجعه بالروس اين است که امروز دو ملت خواھر 

  .حقيقت در سمت روسيه است

 کشور در اوکراين در ۵٠ً از سوی ديگر، تقريبا و. کنيم ھا در اين مبارزه حمايت می ما تنھا کشوری ھستيم که از روس"

  ".حال جنگ با روسيه ھستند

اما نبايد به غرب اجازه داد که نازيسم را .  نه بالروس ھا، نه روس ھا و نه اوکراينی ھا–ھيچ کس به جنگ نياز ندارد 

  .به عنوان سالحی عليه جھان اسالو دوباره بکار بگيرد

 در روز اول عمليات ويژه، زمانی که گفتم اجازه – در عمليات ويژه تعريف کردم ھا پيش مشارکت خود را من مدت"

  ".ھا شليک کند دھيم کسی از پشت به روس نمی

 .شما برای استقامت و پيروزی دست به ھر کاری خواھيد زد. بالروس از روسيه در برابر حمله ناتو محافظت می کند

 

   گزارش دادوزارت دفاع روسيه از درگيری در ليسيچانسک

ژنرال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه صبح يکشنبه در نشست خبری خود از درگيری در شھر 

 بر اين اساس، واحد مرکزی به فرماندھی سرھنگ الکساندر الپين موفق شد روستاھای. ليسيچانسک خبر داد

Verkhnekamenka ،Zolotaryovka و Belogorovka  رودخانهرا تصرف کند و به Seversky Donets برسد .

بدين ترتيب، با کمک يگان نيروھای جنوبی به فرماندھی ژنرال ارتش سرگئی سوورکين، شھر ليسيچانسک به طور 

 پرسنل ارتش ٣٨تنھا در دو روز گذشته، . ًنيروھای اوکراينی در آنجا کامال محاصره شده اند. کامل محاصره شد
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سخنگوی ارتش ھمچنين گفت که سه . نھا ساکنان محلی ھستند که به زور بسيج شده انداکثر آ. اوکراين تسليم شده اند

 .دشمن در تمام بخش ھای جبھه تلفات قابل توجھی متحمل شد. شھر نزديک ليسيچانسک روز شنبه آزاد شد

اين شھر پيش از اين، رمضان قديروف، رئيس جمھوری روسيه چچن ويدئوھای متعددی را با پرسنل ارتش روسيه در 

 .در تلگرام منتشر کرده بود

 

  روسيه و بالروس به تقويت اتحاد خود ادامه می دھند: پوتين

والديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه به مناسبت روز استقالل بالروس ، از ادامه تحکيم و تقويت اتحاد بين مسکو و 

  .مينسک خبر داد

يام تبريک به الکساندر لوکاشنکو رئيس جمھوری بالروس به پوتين در پ: خبرگزاری تاس با انتشار اين خبر نوشت

مناسبت روز استقالل اين کشور گفت که روسيه و بالروس به تقويت روابط دوجانبه، بھبود نھادھای کشوری و ارتقا 

  . ادامه خواھند داد"اوراسيا"ائتالف 

نه تنھا برای بالروس بلکه برای )  تيرماه١٢ (جوالیپوتين در اين نامه به اين نکته اشاره کرد که سوم : تاس نوشت

  .روسيه نيز روز مھمی بشمار می رود

اطمينان دارم که با کارکردن با يکديگر، : بنابراين گزارش پوتين دراين نامه خطاب به رئيس جمھوری بالروس نوشت

 يکپارچگی اورسيا ادامه خواھيم ما به تحکيم سازنده روابط دوجانبه، تقويت نھادھای اتحاد دولتی و ارتقا روند ائتالف و

داد؛ و البته اين به نفع روسيه و بالروس است؛ برای ملت روسيه و بالروس امروز تعميم و تحکيم روابط دوستانه و 

ياری دو جانبه حياتی است، با ايجاد شراکت راھبردی و مشارکت ائتالفی، کشورھايمان قادر خواھند بود از عھده چالش 

  .و از منافع يکديگر در سطح جھانی حمايت کنيمھای عمده برآمده 

 نه تنھا در تاريخ بالروس بلکه برای روسيه نيز يک جوالیپوتين با اشاره به اينکه سوم : تارنمای خبری تاس نوشت

ای در پيروزی عليه نازيسم  مردم ما شانه به شانه يکديگر جنگيدند و سھم تعيين کننده"روز مھم بشمار می رود، افزود؛ 

  ."داشتند

  

  شود تسليحات ارسالی غرب به اوکراين در بازار سياه فروخته می

 شده به اوکراين در بازار سياه خبر داد  راشاتودی در گزارشی از خريد و فروش تسليحات سبک و سنگين غربی ارائه

  .شود ھای پايين و به آسانی به خريداران عرضه می که با قيمت

سليحات مرگبار غرب به اوکراين در گرماگرم درگيری با روسيه منجر به ايجاد ، ارسال ت"راشاتودی"به گزارش 

  .بازارھای غيرقانونی خريد و فروش تسليحات شده است

ھای غيرقانونی ايجاد شده نه تنھا تسليحات کوچک، بلکه  به نوشته اين شبکه خبری، اوکراينی ھا در شبکه

، (NLAW)  ھای ضدتانک سبک نسل بعدیدستگاهانک جولين، ھای ضدت دستگاهای مانند  افزارھای پيچيده سخت

  .پھپادھای انفجاری فونيکس گوست و بسياری ديگر از تسليحات غربی را عرضه می کنند

يی که برای امريکا است مقدمات اوليه خريد يک پھپاد فونيکس گوست  يکی از خبرنگاران راشاتودی در اقدامی توانسته

  . فراھم کنددالر به قيمت چھار ھزار ارتش اوکراين ارسال شده را

يی نشان امريکاھای ضدنفر  نگاران اين شبکه خبری روسی نيز خود را عالقمند به خريد مين چندتن ديگر از روزنامه

  . است داده اند و به آنھا گفته شده که موجودی تمام شده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

يا امکان ارسال آن به شھر مرزی در مورد پھپادھای فونيکس گوست ھم ھنگامی که از فروشنده پرسيده شده آ

  . ديگر ھزينه دارددالر ١٠٠٠است که مشکلی نيست، اما   وجود دارد، فروشنده پاسخ دادهپولند در "پرزميسی"

ای  يی طيف گستردهامريکاراشاتودی ھمچنين با يک فروشنده اوکراينی ديگر ارتباط برقرار کرده که عالوه بر تسليحات 

ھای تک  ھا و تفنگ ھای دستی، نارنجک  روسيه و شوروی، از جمله کالشينکف، تفنگھای قديمی ساخت از سالح

  .تيرانداز را ارائه می کرد

اين رسانه در گزارش خود خاطرنشان کرده است که نکته قابل توجه فروش اين تسليحات در بازار سياه، قيمت آنھا است 

 ضدتانک سبک نسل بعدی ساخت انگليس تنھا دستگاهسيستم به عنوان مثال، . که به طرز شگفت انگيزی پايين می باشد

 فروخته می شود، در حالی که به گفته رسانه ھا، خريد سالح ضد تانک به صورت قانونی ممکن دالر ھزار ١۵به قيمت 

  . ھزينه داشته باشددالر ھزار ۴٠ ھزار تا ٣٠است از 

ھای پيشرفته غربی در بازارھای سياه  درآوردن سالح رئيس اينترپل ماه گذشته ميالدی نسبت به سر"يورگن استاک"

  .ھشدار داد

ھا استفاده کنند و آنھا نه  کنند از اين شرايط آشفته و در دسترس بودن سالح ھای جنايتکار سعی می وی تاکيد کرد گروه

  .تنھا در کشورھای ھمسايه اوکراين بلکه به ساير قاره ھا ارسال شوند

گفت که در خصوص اھميت رديابی و حفاظت از تسليحات ) ارديبھشت( نيز در ماه مه ريکاام وزير دفاع "لويد آستين"

وگو کرده   وزير دفاع اين کشور گفت"الکسی رزنيکوف" رئيس جمھوری اوکراين و "ولوديمير زلنسکی"يی با امريکا

 . درنمی آوردند است که تسليحات غربی از بازارھای غيرقانونی سر و به وی اين اطمينان خاطر داده شده

مسکو تاکنون بارھا نسبت به ارسال تسليحات غربی به اوکراين ھشدار داده و تاکيد کرده که اين امر منجر به طوالنی 

 .شدن جنگ و افزايش خطر درگيری ميان روسيه و ناتو می شود

 

  خاطر اوکراين متھم کرد سياستمدار امريکايی، بايدن را به خيانت به

 به خاطر منافع امريکا ابراز عقيده کرد که جو بايدن، رئيس جمھوری امريکاينده سابق کنگره تولسی گابارد، نما

  .اوکراين به اياالت متحده خيانت کرده است

 جمھور يک کشور ديگر، اگر خيانت نباشد، چه چيز  انتقال حاکميت ما به رئيس": گابارد شب گذشته در توييتی نوشت

يت مھمترين مسائل سياست خارجی که کشور ما در مسؤولای شده که   وضعيت به گونهاکنون. ديگری بايد ناميده شود

يت آن بر مسؤوليی قرار نداشته، بلکه امريکا سال گذشته با آن روبرو بوده است، برعھده کنگره يا رئيس جمھور ٦٠

  ".عھده يک دولت خارجی، يعنی اوکراين قرار گرفته است

 سؤالبايدن و مقامات دولت وی را به دليل اجتناب از پاسخ صريح و روشن به اين اين سياستمدار سابق رئيس جمھور 

يت مسؤولدر خصوص ھدف نھايی اياالت متحده در مناقشه اوکراين سرزنش کرد و يادآور شد که متاسفانه کاخ سفيد 

  .امور را به والديمير زلنسکی، رھبر اوکراين منتقل شده است

يی از سياست ھای کاخ امريکا نشان دھنده نارضايتی مردم امريکان نظرسنجی در روز جمعه گزارش شد که ديدتري

 سفيد است

 

  نفتکش روسی النا از بازداشت در يونان آزاد شد
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 حامل نفت ايران از بازداشت در کشور يونان آزاد شد و "النا"به گزارش شبکه تلويزيونی راشاتودی، نفتکش روسی 

  .ر پيرئوس فرستاده خواھد شداين کشتی با کمک يدک کش به بند

 ھنگام لنگر انداختن به دليل نقص مکانيکی در بندر کاريستوس در يکی از جزاير يونان اپريلاين نفتکش در ماه 

ناميده  (Pegas) اين نفت کش پيش از اين با پرچم فدراسيون روسيه حرکت ميکرد و پيگاس. بازداشت و متوقف شد

  .تغيير نام داد "Lana" ھای اتحاديه اروپا به النا يل تحريماين کشتی پس از آن به دل. ميشد

جمھوری اسالمی ايران به اين موضوع واکنش منفی نشان . پس از توقيف کشتی، سوخت به نفع اياالت متحده ضبط شد

يی نمونه بارز دزدی دريا"داده و يادآور شد که نفتکش به صورت غيرقانونی بازداشت شده است و توقيف محموله را 

 . ناميد"بين المللی

 

  باقی مانده باشد" ھمه عليه ھمه"اميدواريم عقل سليم برای جلوگيری از جنگ : کرملين

 که آيا با توجه به روند اوضاع کنونی سؤالديميتری پسکوف، دبير مطبوعاتی رئيس جمھوری روسيه در پاسخ به اين 

تاکيد کرد که مسکو اميدوار است که حداقل بخشی از اراده  امکان پذير خواھد بود، "ھمه عليه ھمه"در اوکراين، جنگ 

  .سياسی و عقل سليم در کشورھای غربی برای جلوگيری از چنين وضعيتی باقی مانده باشد

ًسخنگوی کرملين در عين حال يادآور شد، ھيچ ترديدی وجود ندارد که در روسيه عقل سياسی کامال حفظ شده است، 

  .کنند ر روابط با غرب جمعی، مقامات مسکو ھرگز از روی احساسات تصميم گيری نمیچرا که با وجود وضعيت دشوا

پيش از اين، پدرو سانچز، نخست وزير اسپانيا گفت که کشورھای ناتو قصد ندارند وارد درگيری نظامی با روسيه 

ھمزمان، ينس بطور .  خبر داد"افزايش توان بازدارندگی"وی در عين حال از قصد اين ائتالف برای . شوند

خواھد  داند و نمی استولتنبرگ، دبيرکل ناتو نيز تاکيد کرد که اين ائتالف خود را بخشی از مناقشه بر سر اوکراين نمی

  .اين درگيری به خارج از مرزھای اين کشور گسترش يابد

سيه در رابطه با جنگ وی ھمچنين يادآور شد که پيمان آتالنتيک شمالی ھدف خود را جلوگيری از درگيری مستقيم با رو

 .در اوکراين قرار داده است، زيرا خسارات ناشی از آن غيرقابل تصور خواھد بود

 

  فرستد اوکراين نيروھای آموزش نديده را به ميدان جنگ می: نيويورک تايمز

ين در منطقه يف به دليل تلفات زياد نيروھای مسلح اوکرا روزنامه نيويورک تايمز روز شنبه گزارش داد که مقامات کی

  .کند دونباس، نيروھای نظامی آموزش نديده از مناطق غربی اين کشور را به ميدان جنگ در شرق اعزام می

سانی در دونباس مقامات نظامی اوکراينی را وادار کرده تا نيروھای تلفات جدی نيروی ان": اين روزنامه نوشته است

بسياری از اين افراد به سادگی برای اين سطح از درگيری نظامی آماده نبوده و . کمکی را از غرب کشور جذب کنند

  ".رد می شونداين افراد گاھی اوقات دو ھفته يا کمتر آموزش ديده و بعد راھی ميدان نب. اند آموزش کافی را نديده

يی يادآور شده که برخی از واحدھای دفاع ارضی اوکراين تاکنون متحمل خسارات قابل توجھی امريکاروزنامه  اين

ًو نيروھای آنھا در شرق تقريبا به يک سوم کاھش يافته است که اين وضعيت يک فاجعه برای کشوری در حال . اند شده

  .جنگ است

گزارش داد که نيروھای مسلح اوکراينی متحمل خسارات و تلفات قابل توجھی در روز شنبه وزارت دفاع روسيه نيز 

 .تمامی جھات شده است
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  راه حل مناقشه اوکراين باعث اختالف نظر در ناتو شده است

 برگزار شد، اتحاد خود را در خصوص نگرش نسبت به روسيه اعالم کرد که جوننشست سران ناتو که در پايان ماه 

در عين حال بر اساس .  اين سازمان ناميده شد"ترين تھديد برای امنيت جدی" وضعيت اطراف اوکراين، در ارتباط با

ھای حل و فصل مناقشه   انگليس، کشورھای عضو ناتو در خصوص راه"ساندی تايمز"گزارش امروز روزنامه 

اند که آنھا را   در داخل ناتو شکل گرفتهبه نوشته اين نشريه، سه گروه از کشورھا. اند اوکراين به سه اردوگاه تقسيم شده

  . ناميد"شترمرغ" و "کبوتر"، "شاھين"بايد 

 که پس از "ای محکم به روسيه ھستند ضربه" را برای کشورھايی انتخاب کرده که طرفدار "شاھين"اين روزنامه لقب 

، ناتو بايد تمام تالش خود را "ھا شاھين"عالوه بر اين، به عقيده . آن ديگر نتواند تھديدی برای ھمسايگان خود ايجاد کند

 "ايجاد شرايط برای تغيير قدرت در روسيه" و ھمچنين " اوکراينکنترولبازگرداندن دونباس و کريمه تحت "برای 

  . استپولندبه گزارش ساندی تايمز، اين دسته شامل کشورھای ھمسايه روسيه، به ويژه . انجام دھد

کنند، حتی به قيمت  داند که از توقف ھر چه زودتر درگيری در اوکراين حمايت می می را کشورھايی "کبوتر"اين نشريه 

 فبروری ٢٤به ويژه، آنھا با خروج نيروھای روسی از مواضع بدست آمده تا . دادن امتيازات ارضی از طرف اوکراينی

از خاک روسيه و استقالل موافقت خواھند کرد و ھمچنين وضعيت فعلی کريمه بعنوان بخشی )  اسفند و آغاز جنگ٥(

  .دو جمھوری دونتسک و لوھانسک را به رسميت خواھند شناخت

ای  چنين معامله"در اين زمينه، اين روزنامه به نقل از يک مقام ناشناس از يکی از کشورھای اسکانديناوی نوشت که 

  ."ناعادالنه است، ولی عملی است

را گنجانده که بر اساس اسناد رسمی ناتو، به دنبال راه حلی با  کشورھايی "شترمرغ"روزنامه ساندی تايمز در رده 

  .شود اين گروه به ويژه شامل کشورھای جنوب قاره اروپا می. کمترين مقاومت و تمرکز بر مشکالت داخلی خود ھستند

 

  غرب گرفتار خودفريبی شده است: سناتور روس

از  (LNG) جم قابل توجھی گاز طبيعی مايع از روسيهھای مربوط به خريد ح سناتور آلکسی پوشکوف در توضيح داده

ھا، به خريد منابع  رغم اظھارات تند خود در خصوص تحريم سوی فرانسه، ابراز عقيده کرد که کشورھای غربی، علی

  .دھند انرژی روسيه ادامه می

گزارش CREA فنالندیبا استناد به اطالعات مرکز تحليلی Die Welt "دی ولت"ی المانروز گذشته، شنبه روزنامه 

  ".از روسيه در جھان تبديل شده استLNG بزرگترين خريدار گاز مايع"داده بود که فرانسه به 

کنند که نيازی به نفت و  ھمه کشورھای عضو جديد اتحاديه اروپا اعالم می": پوشکوف در کانال تلگرامی خود نوشت

 آن را پولندبرای مثال : خرند ما را به شکلھای مختلف میشود که آنھا گاز  گاز روسيه ندارند و بالفاصله مشخص می

  ".کنند خريد میLNG کند، يا مانند فنالند و فرانسه که به شکل  خريداری میالمانبطور معکوس از 

ھای خود، حتی اقدام به خريد نفت  به گفته وی، در موارد ديگر، تعدادی از کشورھای غربی برای دور زدن تحريم

خواھند چه کسی را فريب دھند،  بنابراين معلوم نيست که آنھا می": اين سناتور خالصه کرد. کنند یروسيه از ھند م

 ". برای کسی يک راز پنھان نيستمسألهًظاھرا فقط خودشان را، برای اينکه اين 

 

سازی متھم وزارت دفاع روسيه از تاسيسات غيرنظامی ديگر برای استفاده نظامی نام می برد و اوکراين را به صحنه 

 می کند
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ارتش اوکراين ساختمان ھای آپارتمانی در : سرھنگ ژنرال ميخائيل ميزينتسف، رئيس ستاد ھماھنگی بين بخشی گفت

را به ميدان ھای تيراندازی مجھز کرده است و ھويتزرھا و  (DPR) شھر کنستانتينوکا در جمھوری خلق دونتسک

فدراسيون روسيه برای کمک ھای . ای بازی قرار داده استرا در زمين ھ (MLRS) ی متعددراکتپرتابگرھای 

  .بشردوستانه

  .در عين حال ساکنان محلی به بھانه امنيت از منازل خارج شوند: اين جنرال تاکيد کرد

وی ھمچنين گفت که ستيزه جويان اوکراينی ورودی ھای مؤسسه زبان ھای خارجی و دفتر ثبت احوال در باخموت در 

و  MLRS تيک جمھوری خلق چين را مين گذاری کردند، اين ساختمان ھا را اشغال کردند وجمھوری دموکرا

  .خودروھای زرھی در نزديکی آن مستقر کردند

  .ميزينتسف افزود که ارتش اوکراين يک پايگاه و توپخانه در يک دانشگاه فنی در خارکف مستقر کرده است

به گفته وی، نيروھای اوکراينی . ه باران در شھر اسالويانسک متھم کرداو ھمچنين اوکراين را به تحريک در قالب گلول

با  (Literaturnaya خيابان( از محوطه کارخانه خوراک اسالويانسک ٢٠٢٢ جون.  تيراندازی کردنداپريل ٣٠در 

  .توپخانه در مناطق مسکونی، يک زن کشته و حدود ده نفر زخمی شدند

رنگاران رسانه ھای اوکراينی در صحنه حضور يافتند و عکس ھا و فيلم ھايی از چند دقيقه پس از گلوله باران، خب

 ً"اتفاقا"نگاران اوکراينی که  ورود سريع روزنامه. عواقب حمالت احتمالی نيروھای روسی به غيرنظاميان تھيه کردند

  .شده و يک تحريک بدبينانه است ريزی در مجاورت بودند، شاھدی بر يک سناريوی برنامه

 .اين مرجع نقشه را با مواضع ذکر شده در کانال تلگرام خود منتشر کرد

 

  ارتش اوکراين مھدکودک ليسيچانسک را به قلعه تبديل کرد

مبارزان جمھوری خلق لوگانسک يک موقعيت متروکه ارتش اوکراين را در يک مھدکودک شھرداری در حومه شھر 

يی که شبه نظاميان خلق لوگانسک در کانال تلگرام خود منتشر کرده اند، اين از ويدئو. آزاد شده ليسيچانسک پيدا کردند

  .آشکار می شود

ايوان . مواضع تيراندازی با کيسه ھای شن روی پنجره نصب شده بود و تجھيزات نظامی سوخته در حياط ايستاده بود

اده نظامی اوکراين از زيرساخت فيليپوننکو، سخنگوی شبه نظاميان خلق لوگانسک گفت که اين شواھد ديگری از استف

 .ھای غيرنظامی است

 

 توپ ھای ضد ھوايی روسيه دو پھپاد را در نزديکی کورسک سرنگون کردند

رومن استاروويت، فرماندار منطقه مرزی کورسک روسيه در تلگرام از حمله جلوگيری شده اوکراين به پايتخت اين 

ی روسيه دو پھپاد از نوع استريش را در نزديکی کورسک سرنگون من فرض کردم که پدافند ضد ھواي. منطقه خبر داد

 .ھيچ قربانی وجود ندارد. کرده است

 به منطقه ھمسايه روسيه بلگورود اشاره کرد و با خانواده قربانيان "حمله مرگبار دشمن"اين سياستمدار ھمچنين به 

 .ابراز ھمدردی کرد

 .سک در شبکه ھای اجتماعی منتشر شدويدئويی از استقرار نيروی ھوايی روسيه در کور

 

 نيروھای اوکراينی شب گذشته دو بار مليتوپل را بمباران کردند": نووستی"
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 .نيروھای اوکراينی در شب گذشته دو بار شھر مليتوپل واقع در جنوب استان زاپوروژيه را گلوله باران کردند

 .ل و برای بار دوم حدود پنج صبح قرار گرفت بعد از ظھر به وقت مسکو مورد بمباران او٣:١٥شھر در ساعت 

 .ابری از دود سياه در آن زمان بر منطقه آويا گورودوک شھر بلند شد

 استان خرسون و بخش آزوف در استان زاپوروژيه در جنوب اوکراين کنترولارتش روسيه طی عمليات ويژه نظامی، 

 .را به دست آورد

ل شد، روبل روسيه در آنجا پخش شد و شبکه ھای تلويزيونی و ايستگاه نظامی در آن مناطق تشکي-ادارات غيرنظامی

 .اين مناطق قصد خود را برای پيوستن به فدراسيون روسيه اعالم کردند. ھای راديويی روسيه شروع به پخش کردند

 ريانووستی: منبع

 

  مرکز مسکونی در جمھوری دونتسک را بمباران کرد٣ارتش اوکراين 

 جمھوری خلق دونتسک اعالم کرد که گروه ھای مسلح اوکراين صبح امروز يکشنبه سه مرکز فرماندھی نيروھای

 .مسکونی اين جمھوری از جمله دونتسک را بمباران کردند

 و ١٥٢، ١٢٢اين فرماندھی در بيانيه خود اعالم کرد که گلوله باران اوکراينی اين مراکز مسکونی با گلوله ھای توپ 

 .شده است ميلی متری انجام ١٥٥

 رخ داد و پانتليمونوفکا، ياسينواتايا و ٠٨:١٠ تا ٥:٣٠در اين بيانيه آمده است که گلوله باران اوکراين از ساعت 

 .دونتسک را شامل شد

 ميلی ١٥٥ ميلی متری و ھمچنين پنج گلوله ١٢٢ گلوله ٨ ميلی متری، ١٥٢ گلوله ١٠در مجموع نيروھای اوکراينی 

 .شورھای ناتو را شليک کردندمتری مورد استفاده در ک

 ريانووستی: منبع

 

 . نفر زخمی شدند٤ نفر کشته و ٣در بلگورود .. روسيه

 غيرنظامی ٣وياچسالو گالدکوف، فرماندار استان بلگورود گفت که پس از شنيدن يک رشته انفجار در شھر بلگورود، 

 . نفر ديگر زخمی شدند٤از جمله يک کودک کشته و 

     . مورد از آنھا به طور کامل تخريب شده است٥د که در نتيجه ده ھا خانه آسيب ديده است که والی خاطرنشان کر

پيش از اين والی اعالم کرده بود که در مرکز اين واليت صدای انفجارھای شديدی شنيده شده و يک منزل شخصی در 

 .جروح شده انديکی از خيابان ھای اين شھر دچار آتش سوزی شده و بر اثر آن چندين نفر م

   . ھای پدافند ھوايی روسيه در منطقه در حال بررسی برخی اھداف ھستنددستگاهاستاندار ابراز اعتقاد کرد که 

 .در حال حاضر تحقيقات برای مشخص شدن علل اين حادثه ادامه دارد: فرماندار خاطرنشان کرد

اورت اوکراين قرار دارد، به صورت دوره ای قابل ذکر است که برخی از مراکز مسکونی در اين استان که در مج

 .توسط گروه ھای مسلح اوکراينی بمباران می شود

 ريانووستی: منبع

 

لوکاشنکو تاييد کرد که در پاسخ به درخواست مشابه پولند از واشنگتن از پوتين خواسته است تا در بالروس سالح 

 .ھسته ای مستقر کند
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 از واشنگتن برای استقرار پولندوس تاييد کرد که در پاسخ به درخواست الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمھور بالر

تسليحات ھسته ای در خاک بالروس، از والديمير پوتين، ھمتای روس خود خواسته است تا در بالروس سالح ھسته ای 

 .مستقر کند

اطرنشان کرد که اين ای در نشستی به مناسبت روز استقالل در مينسک، پايتخت بالروس، خ لوکاشنکو در بيانيه

 مطرح شده "پولندای در  ھا و درخواست از آنھا برای استقرار سالح ھسته يیامريکاھا به  یپولندتوسل "موضوع پس از 

 .است

 سپس از رئيس جمھور پوتين پرسيدم چرا وانمود می کنيم که ھيچ اتفاقی نيفتاده است؟

خود را به روسيه تحويل ) ای ھسته(ھای  ما سالح… کند گيری نمی کند و باج کس را تھديد نمی مينسک ھيچ: وی تاکيد کرد

. جمھور خواھر روسيه اين درخواست را بخواھم تا آنھا را از عبور بترساند ايم و من اين حق را دارم که از رئيس داده

 ".مرز بالروس

 .من اين کار را کردم: او در پايان گفت

 ھای ھسته ای در بالروس راکتکه پوتين با لوکاشنکو درباره استقرار ديميتری پسکوف، سخنگوی کرملين اعالم کرد 

 . نکرده استصحبت

 اينترفاکس

 

 تر از سارمات است ھای امريکا عقب فنآوری راکت: مقام روس

 از امريکاھای ساخت  راکتديميتری روگوزين مدير کل شرکت فضايی دولتی روسکوسموس روسيه گفت که فناوری 

 .ھای سارمات روسيه استد راکت تر از نظر فنی عقب

ھای  راکت: به گزارش خبرگزاری تاس، ديميتری روگوزين، مدير کل شرکت فضايی روسکوسموس روسيه گفت

 .تر ھستند  بالستيک قاره پيما سارمات روسيه عقبراکت از نظر عملکرد فنی از امريکاساخت 

ھای خود از نظر فنی و عملکرد  ھا در سالح يیامريکا:  گفت٢۴ با شبکه روسياصحبتاين مقام نظامی کشور روسيه در 

ای سارمات  ھای بين قاره راکتھای طراحی شده  ھای متعدد ثابت شده است که قابليت تر ھستند و در آزمايش ميدانی عقب

 .يی استامريکاھای  راکتنيز بسيار فراتر از 

 توسط والدمير پوتين رئيس ٢٠١٨ مارچ ماه افزار راھبردی نوين روسيه است که در اول سارمات يکی از شش جنگ

  .جمور روسيه رونمايی شد

 عدد کالھک سبک ١۵ عدد کالھک سنگين يا ١٠قادر به حمل حداکثر  (Sarmat ٢٨-RS)  سارمات٢٨آراس

  .بينی و مانوردھی است  حرکت غيرقابل پيشدستگاه مجھز به راکتاين . است (MIRV) گيری پرشمار مستقل ھدف

 بالستيک در جھان وجود ندارد و در حقيقت سارمات راکتروسيه گفته است در حال حاضر مشابه اين وزارت دفاع 

 .دھد يک سالح منحصر به فرد است که توان دفاعی نيروھای مسلح روسيه را ارتقا می

ئياتی از  سارمات را آغاز کرده است ولی ھيچ جزراکتسازی  پيش از اين روگوزين در سخنانی گفته بود کشورش انبوه

 .روند آزمايش و توليد آن ارائه نکرد

 

 ھا شده است اوکراين متحمل خسارات قابل توجھی در ھمه جبھه: روسيه

 .ھا با تلفات و خسارات قابل توجھی روبرو شده است وزارت دفاع روسيه اعالم کرد که اوکراين در ھمه جبھه
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دشمن در تمامی جبھه : دفاع روسيه شنبه شب گفتبه گزارش خبرگزاری تاس، ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت 

نيروھای مسلح ( مکانيزه ٧٢ھا با خسارات قابل توجھی مواجه است؛ سه گردان از تيپ دھم حمله کوھستانی و تيپ 

 .بيش از نيمی از پرسنل خود را در نزديکی تنھا در يک روز از دست دادند) اوکراين

جمھوری اوکراين از کشورھای متحد  ن در ھفته ھای اخير، زلنسکی رئيسبه دنبال افزايش حمالت روسيه در اوکراي

 .ھای دفاع ھوايی به اوکراين ارسال کنند دستگاهی روسيه، راکتخود خواست؛ در واکنش به تداوم حمالت 

طقه ھای دفاع ھوايی در اوکراين بيش از ھر من دستگاهتداوم اعمال تحريم ھا عليه روسيه کافی نيست و به : وی گفت

 .ديگری از جھان نياز ھست

اين شھر . اند نشينی کرده اين اظھارات زلنسکی در حالی بيان شده که نيروھای اوکراينی از شھر سورودونتسک عقب

 .يکی از مقرھای باقی مانده در منطقه دونباس در شرق اوکراين است

ھای امنيتی مسکو،  جھی غرب به نگرانیتو با انتقاد از بی) دوم اسفندماه (فبروری ٢١جمھوری روسيه روز  رئيس

 .ھای خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسميت شناخت استقالل جمھوری

کرد و روابط پرتنش   اسفند آغاز عمليات نظامی ويژه عليه اوکراين را اعالم۵در روز پنجشنبه  وی سه روز پس از آن

 . داد يف به رويارويی نظامی تغيير وضع  کی -مسکو 

 .ھا به اقدام روسيه ھمچنان ادامه دارد ھا در اوکراين و نيز واکنش درگيری

 

 امريکا در پشت صحنه اقدامات ليتوانی درباره کالينينگراد است

 در پشت صحنه اقدامات ليتوانی درباره کالينينگراد است و اين ھدف بلندمدت امريکا: کارشناس مسائل سياسی

 .فظ اختالف ميان روسيه و اروپاست برای حامريکاژئوپليتيک 

 امريکا: گفت) چين ("سی سی تی وی" کارشناس مسائل سياسی، در مصاحبه با شبکه تلويزيونی "يوری زورف"

 .درصدد به وجود آوردن شکاف ميان اروپا و روسيه است

سد به احتمال فراوان يک ر  در پشت صحنه اقدامات ليتوانی درباره کالينينگراد است و به نظر میامريکا: زورف گفت

اين ھدف بلندمدت ژئوپليتيک .  باعث به وجود آمدن شکاف ميان روسيه و اروپا شودامريکابازی سنتی ژئوپليتيک 

 در دو طرف مقابل ھم قرار دارند، المانتا زمانی که روسيه و .  برای حفظ اختالف ميان روسيه و اروپاستامريکا

 . باشدامريکارای تواند رقيب قدرتمندی ب روسيه نمی

ترين نقطه محل اختالف ميان روسيه و غرب  ھا را به اين بخش به عنوان اصلی در شرايطی که جنگ در اوکراين توجه

ھای ديگری نيز با غرب  به خود جلب کرد، با اين حال، جغرافيای وسيع روسيه باعث شده است که اين کشور در بخش

کالينينگراد که در . ، اھرم ژئوپلتيکی روسيه و اسب تروای اروپاست"الينينگرادک". و به ويژه اروپا دچار مناقشه باشد

 .ای جداافتاده از خاک اصلی روسيه است  واقع شده است، ناحيهپولندھای ليتوانی و  منطقه بالتيک و ميان کشور

اين ناحيه جداافتاده ھای عضو پيمان ورشو بود و اينکه روزی  در طول جنگ سرد کالينينگراد که در ھمسايگی کشور

امروزه و با گسترش ناتو به سمت شرق و . رسيد محصور در ميان اتحاديه اروپايی قرار گيرد، امری بعيد به نظر می

کند،   در اين منطقه، روسيه از کالينينگراد به عنوان يک اھرم ژئوپليتيکی استفاده میامريکای راکتھای  دستگاهاستقرار 

 .کنند  ياد می"اسب تروای اروپا"ينينگراد به عنوان به طوری که برخی از کال

روسيه در . داند  حياتی می"نورد استريم"از طرف ديگر، روسيه نقش اين ناحيه را در تامين امنيت خط لوله انتقال گاز 

کالھک ھای بالستيک دارای قابليت حمل  راکتی و نيز امکانات استقرار راکت دفاعی دستگاه رادار، دستگاهاين ناحيه 
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ھای مھمی از اروپا از جمله برلين را در   کيلومتری خود و بخش٧٠٠ای فراھم و برپا نموده است که تا شعاع  ھسته

ای که بدون وجود اين ناحيه برونگان برای روسيه امکان پذير نبود و بار ديگر اھميت جغرافيای  مسألهبرمی گيرد؛ 

 .دھد سياسی در معادالت بين الملل را نشان می

 

 حمله راکتی اوکراين به بالروس

سه روز پيش، اوکراين در : جمھور بالروس با تاکيد بر اينکه اين کشور به دنبال جنگ با اوکراين نيست، گفت رييس

ھای ضد ھوايی بالروس با موفقيت اين حمله را دفع  دستگاهی تاسيسات نظامی ما را ھدف قرار داد اما راکتای  حمله

 .کرده است

بالروس به دنبال جنگ با اوکراين نيست اما : به نقل از الکساندر لوکاشنکو نوشت) بلتا(رسمی بالروسخبرگزاری 

 .جنگند ھا می برای حفظ خاک کشورش در برابر تھاجم

خواھند ما را تحريک کنند و در ھمين راستا سه  اوکراينی ھا می: براساس اين گزارش، رييس جمھور بالروس افزود

ھای ضدھوايی  دستگاهش ناموفق، تاسيسات نظامی بالروس را ھدف قرار دادند اما خوشبختانه روز پيش در يک تال

 .ھای اوکراينی را شناسايی و متوقف کرد راکت تمام "پانتسير"

ھيچ نيروی نظامی از طرف : جمھور بالروس با اشاره به عمليات ويژه نظامی روسيه در اوکراين تصريح کرد رييس

 . حضور نداردبالروس در اوکراين

 .ارتش اوکراين در اين باره اظھار نظری نکرده است: رويترز ھمچنين نوشت

 

 ھای روسيه را اخراج کرد بلغارستان تحت فشارھای خارجی ديپلمات: چيزوف

ھای روس از سوی بلغارستان، گفت اين کشور مدتھاست  نماينده روسيه در اتحاديه اروپا با اشاره به اخراج ديپلمات

 . مستقلی را دنبال نمی کندسياست

ھای روسيه تحت  گويد اقدام بلغارستان برای اخراج ديپلمات به گزارش تاس، نماينده دائم روسيه در اتحاديه اروپا می

 .فشارھای خارجی صورت گرفته است

ست  گفت که بلغارستان مدتھای مديدی است که سيا٢۴ در مصاحبه با شبکه تلويزيونی روسيا"والديمير چيژوف"

 ديپلمات روس تحت فشار نيروھای خارجی ٧٠کند و تصميم اين کشور در خصوص اخراج  مستقلی را دنبال نمی

 .صورت گرفته شده است

توان در مورد سياست خارجی مستقل بلغارستان تنھا با رجوع  اين مقام روس تاکيد کرد که تصورم بر اين است که می

 .به گذشته دور صحبت کرد

ھای ضد روسيه را مويد وابستگی سياسی اين کشور  غارستان از اقدامات ناتو و رأی مثبت آن به تحريمچيژوف حمايت بل

ھای روس اين کشور از بلغارستان را عجيب توصيف کرد و ھشدار  اين ديپلمات ارشد روسيه اخراج ديپلمات. دانست

 . منجر شودتواند به قطع روابط ديپلماتيک بين مسکو و صوفيه  میمسألهداد که اين 

 ٧٠سفارت روسيه در صوفيه، پايتخت بلغارستان پيش از اين از وزارت خارجه اين کشور خواست تا تصميم اخراج 

سفارت روسيه ھمچنين خاطرنشان کرد که اگر بلغارستان در ارتباط با تصميم . کارمند ديپلماتيک روسيه را لغو کند

روسيه در صوفيه بالفاصله در برابر رھبری روسيه قرار خواھد  تعطيلی سفارت مسألهاخير خود تجديد نظر نکند، 

 .داشت
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 کارمند ديپلماتيک سفارت روسيه را اعالم کرد و مدعی شد که اخراج ٧٠چند روز پيش، بلغارستان موضوع اخراج 

 .گيرد اين افراد به صورت ناگزير صورت می

 

 


