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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٠٥
  

 ١٣١  –  در اوکراينروسيه" ۀعمليات ويژ"اخبار گزيدۀ 

 ) به وقت اروپای غربی٢٤تا ساعت (

  

شود و  خوانندگان محترم، اخبار و گزارش ھای جنگ ضد فاشيستی روسيه در اوکراين با سرعت تھيه و ترجمه می

  !کنيم ندگان عذرخواھی می آنھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

را به سمت جمھوری خلق دونتسک " ھايمارچ"نيروھای اوکراينی برای اولين بار چندين راکت انداز امريکايی 

  شليک کردند

از  (DPR) ريانووستی گزارش می دھد که ارتش اوکراين برای اولين بار در بمباران منطقه جمھوری خلق دونتسک

  .يی استفاده کردامريکا مارچپرتابگرھای چندگانه ھاي

  :، به ريانووستی گفت(JCCC)  و ھماھنگیکنترولدر مرکز مشترک  DPR روسالن ياکوبوف، رئيس نمايندگی

 که از آن سوی اقيانوس تحويل داده می شود و راکت اندازھای ١۵۵مايلم تاکيد کنم که ھر دو سيستم توپخانه کاليبر 

  . ضربه زدن به مناطق مسکونی شھرھای جمھوری استفاده می شود توسط ستيزه جويان برایمارچچندگانه ھاي

جمھوری خلق دونتسک پيشتر گزارش داده بود که نيروھای اوکراينی روز دوشنبه چند صد گلوله به خاک اين جمھوری 

  .شليک کردند
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کا، ياسينواتايا، بايراک و اين حمالت عليه پانتليمونوفکا، نووباخموتوفکا، دونتسک، ماکيفکا، گلموفسکی، يلنوفکا، ياکولف

  .اسنژنويه انجام شد

سرگئی . روسيه يادداشتی به ھمه کشورھا از جمله اياالت متحده درباره فروش تسليحات به اوکراين ارسال کرده است

الوروف، وزير امور خارجه روسيه خاطرنشان کرد که ھرگونه محموله تسليحاتی به مقصد اوکراين، ھدف قانونی 

  .روسيه است

 ."کنند با آتش بازی می"وزارت خارجه روسيه گفته است که کشورھای ناتو با ارسال سالح به اوکراين 

 

  مقامات ليتوانی بنای يادبود جنگ شوروی را در کاليپدا برچيدند

ليتوانی گفت که کار برچيدن بنای يادبود سربازان  LRT شھردار ويتاوتاس گروبليوسکاس روز دوشنبه در راديو

  .ر سومين شھر بزرگ ليتوانی کاليپدا آغاز شده استشوروی د

به گفته گربلياوسکاس، اين بنا به موزه . ًشورای شھر کاليپدا قبال تصميم به برچيدن اين بنای تاريخی گرفته بود

  .يادبودھای شوروی در پارک گروتاس منتقل خواھد شد

 يورو برای ١٨٠٠٠اليپدا، عمليات برچيدن به نقل از آندريوس دوبرانسکيس، معاون شھرداری ک LRT به گزارش

 . تکميل شودجوالی ٦برچيدن بنای يادبود بايد تا . شھر ھزينه خواھد داشت

 

  ذخاير گازی المان رو به اتمام است

  . را با بحران در تأمين سوخت مواجھه کرده استالمانھای ضد روسی اتحاديه اروپا، کشور  تحريم

ی، ذخاير گازی اين کشور تنھا چند ماه پاسخگويی تقاضا گاز آن المان بينی مقامات به گزارش اسپوتنيک، بنا به پيش

  .خواھند بود

درصورت توقف کامل واردات گازی از :  روز دوشنبه در اين باره گفتالمان رئيس آژانس شبکه فدرال "کالوس مولر"

اين (ًسيه وارد نکنيم، احتماال يک يا دو ماه اگر ما ديگر گاز از رو. روسيه، ذخاير ما يک يا دو ماه دوام خواھد داشت

  .دوام خواھد داشت) ذخاير

ً روز جمعه اعالم کرد که تأسيسات ذخيره سازی گاز طبيعی اين کشور در حال حاضر تقريبا به المانوزارت اقتصاد 

  . درصد پر شده است۶١اندازه 

 داد که اگرچه کشورھايی ھمانند ھلند با زيرساخت  وزير آب و ھوايی ھلند در اين باره ھشدار"راب جاتن"پيش از اين 

  .تر آماده چنين بحرانی شوند، اما از پيامدھای آن در امان نخواھند بود و منابع قابل توجه ممکن است آسان

وزير آب و ھوايی ھلند در ادامه متذکر شد که اگر کشورھای اروپايی بتوانند تا پيش از اول نوامبر ذخاير گازی خود را 

 ٨٠، نتوانند ذخاير گازی خود را به المانميل کنند، خوب است اما اگر ديگر کشورھا بويژه کشورھای بزرگی چون تک

  .اثر دومينوواری برای کل قاره اروپا در پی دارد) موضوع(درصد برسانند، در اين صورت اين 

 روسيه وضع کردند، که واردات انرژی ھای مختلفی را عليه  به بھانه جنگ اوکراين، تحريمامريکاکشورھای اروپايی و 

تحريم انرژی روسيه، اين کشورھا را با بحران کم سابقه جھت تأمين تقاضای . از اين کشور يکی از اين موارد است

  .انرژی خود بويژه با در پيش بودن فصل سرما و زمستان مواجھه کرده است

 

  گويد میامسال، پوتين سالگرد استقالل امريکا را تبريک ن: کرملين
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 عليه روسيه در سال جاری ميالدی اعالم کرد که امسال، امريکاسخنگوی کرملين با اشاره به اقدامات خصمانه 

  . را تبريک نخواھد گفتامريکاجمھوری اين کشور، سالگرد استقالل  رئيس

 روسيه، امسال جمھوری به گزارش اسپوتنيک، ديميتری پسکوف در توضيح اين موضوع که چرا والديمير پوتين رئيس

دليلش اين است که : جمھوری اين کشور تبريک بگويد، گفت  را به جو بايدن رئيسامريکاقصد ندارد روز استقالل 

  .سياست غيردوستانه واشنگتن در قبال کشور ما امسال به اوج خود رسيد

  . پيام تبريک مناسب نيستدر چنين شرايطی، فرستادن: وی با يادآوری روابط خصمانه واشنگتن با مسکو، تصريح کرد

ٔاين روز يادآور تصويب اعالميه استقالل اياالت متحده .  استامريکا، سالروز استقالل )چھار جوالی(امروز  در امريکأ

يی امريکا مستعمره ١٣ًای در آن زمان، رسما اعالم کرد که   ميالدی است که کنگره قاره١٧٧۶ جوالی سال ۴روز 

  .شوند دانند و ديگر قسمتی از پادشاھی بريتانيای بزرگ محسوب نمی احد میخود را به عنوان يک ملت و

 به امريکااز آنزمان تاکنون، . بعد از شروع عمليات ويژه روسيه در اوکراين، روابط واشنگتن و مسکو به تيرگی گراييد

بخش خصوصی و دولتی يف روی آورده و شديدترين تحريم ھا را عليه  حمايت تسليحاتی، ديپلماتيک و مالی از کی

  . است روسيه اعمال کرده

ای يا شروع جنگ جھانی  ای جھان، برخی کارشناسان درباره خطر وقوع جنگ ھسته ھا بين دو قدرت ھسته با تشديد تنش

  .سوم ھشدار داده اند

 

  ھای امريکا و انگليس ھديه شيرين شھرداری مسکو به سفارتخانه

ای شيرينی به واشنگتن و لندن   و انگليس، ھديهامريکاا و ميادين اطراف سفارت ھ شھرداری مسکو با تغيير نام خيابان

  .داد

 و ميدان روبروی "جمھوری مردمی دونتسک" را به امريکاپس از آنکه شھرداری مسکو، نام خيابان مجاور سفارت 

  .ين ھديه شيرين را دريافت کند تغيير داد، نوبت به سفارت انگليس رسيد تا ا"مدافعان دونباس"اين سفارت را به ميدان 

 در دست اجراست، امروز نام ميدان روبروی سفارت "ای برای آزادی ھديه"در طرح شھرداری مسکو که با عنوان 

  . تغيير يافت"ميدان جمھوری خلق لوھانسک"انگليس نيز به نام 

 و انگليس، بيش امريکادين اطراف سفارت ھا و ميا ای با اشاره به اينکه در انتخاب نام خيابان شھرداری مسکو در بيانيه

ای از سوی اھالی مسکو و مردم  اين نامگذاری، ھديه: اند اعالم کرد  ھزار نفر شھروندان پايتخت مشارکت کرده١١٠از 

  .ستامريکادونباس به انگليس و 

د از آدرس جديد استفاده ھا باي نگاری شھرداری مسکو ھمچنين اعالم کرد، از اين به بعد در ھمه مکاتبات رسمی و نامه

  .شود

 و انگليس در امريکاھای  ھای پستی به مقصد سفارتخانه که روی بسته اداره پست مسکو ھم اعالم کرد، در صورتی

  .ھای پستی مرجوع خواھد شد پايتخت روسيه، آدرس رسمی درج نشود، بسته

  

  نظارت روسيه برای کشف انفجارھای ھسته ای، شبانه روزی شد

ع روسيه با صدور بيانيه ای اعالم کرد مسکو نظارت شبانه روزی در يک تاسيسات تازه افتتاح شده برای وزارت دفا

  .کشف و شناسايی انفجارھای ھسته ای را آغاز کرده است
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به گزارش خبرگزاری رويترز، در اين بيانيه آمده که از اول ماه جاری ميالدی، به منظور تقويت توان دفاعی روسيه، 

  . کاری در مرکز اصلی نظارت ژئوفيزيک برای انجام وظيفه شبانه روزی شروع شده استشيفت ھای

وظيفه اين مرکز که ماه گذشته ميالدی افتتاح شد، شناسايی منابع اختالل ھای ژئوفيزيکی ساخت دست بشر و ھمچنين 

  .انفجارھای ھسته ای است

ی، نظارت و ثبت انفجارھای ھسته ای در سطح وزارت دفاع روسيه تاکيد کرد که وظيفه اصلی اين مرکز تخصص

  .جھانی است

در بيانيه وزارت دفاع عنوان شده است که اين مرکز از الگوريتم ھای مدرن برای تجزيه و تحليل اطالعات استفاده می 

  .کند که امکان پردازش حجم زيادی از اطالعات از منابع مختلف را در کوتاھترين زمان ممکن فراھم می سازد

 زمان حمله روسيه به اوکراين، روابط بين مسکو و غرب به شدت رو به تيرگی گذاشته است و سياستمداران در از

  .مسکو و واشنگتن علنا از خطر جنگ ھسته ای سخن می گويند

والديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه چندی پيش با اشاره به بيانيه ھای تھاجمی رھبران ناتو و تحريم ھای اقتصادی 

  .يه مسکو، گفت که قوای ھسته ای کشورش را در حال آماده باش قرار می دھدعل

اصول رسمی استقرار نظامی روسيه، استفاده از سالح ھسته ای را برای اين کشور مجاز می داند چنانچه اين نوع 

يه با تھديد سالح يا ديگر انواع تسليحات کشتار جمعی عليه مسکو مورد استفاده قرار گيرد يا اينکه کشور روس

  .موجوديتی مواجه شود

 

  ضد محاصره ترانزيت سيستم حمل و نقل بار ليتوانی را نابود می کند: فرماندار منطقه کالينينگراد

بسته ای از تحريم ھای متقابل عليه ليتوانی به دليل محاصره منطقه کالينينگراد توسط کشور بالتيک تھيه و به عنوان 

  .ياست جمھوری روسيه ارائه شده استپيش نويس به دولت و اداره ر

ما در : گفت Vedomosti فرماندار غربی ترين منطقه روسيه، آنتون عليخانوف، در مصاحبه ای با روزنامه روسی

  .مورد اقدامات اقتصادی صحبت می کنيم که برای ليتوانی بسيار حياتی است

 درصد ضروری باشد در مورد آنھا صحبت ١٠٠ی که اينھا اقداماتی از انواع مختلف است که ما بايد فقط در مواقع"

  .کنيم

  ".ًاما ما مطمئنا گزينه ھايی در زمينه اقتصادی داريم و اين بايد برای ليتوانی بسيار حياتی باشد

فرماندار اقدامات احتمالی را با جزئيات مشخص نکرد زيرا پتانسيل ليتوانی برای لغو ممنوعيت ترانزيت اعمال شده در 

  .ا مداخله روسيه در جنگ اوکراين ھنوز از بين نرفته استارتباط ب

 مقايسه "سالح ھای نوترونی"از اين گذشته، عليخانوف به نيروی تقريبی چنين واکنشی اشاره کرد که اثرات آن را با 

  :کرد

بالتيک اگر روسيه عليه محموله ھای از و به مقصد بالتيک تحريم ھای ضد تحريمی اعمال کند، مجتمع حمل و نقل 

  .ًاصوال می تواند نابود شود

 ".نيمی از اقتصاد ليتوانی ناپديد می شد"با اين کار، : عليخانوف تاکيد کرد

 

  .آينده پاکستان به روسيه گره خورده است: خان عمران
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وزير سابق پاکستان و رئيس حزب تحريک انصاف با امتناع از محکوم کردن تھاجم روسيه به   نخست"خان عمران"

  .اين تصريح کرد که آينده پاکستان از نظر واردات گاز، نفت و گندم به مسکو گره خورده استاوکر

داند؛  وی افزود که مخالف جنگ و طرفدار راه حل سياسی مشکالت است و جنگ را پيش درآمد مشکالت ديگری می

  .ھمان طور که در عراق و افغانستان اتفاق افتاده است

کند، گفت اگر  پاسخ به اين سؤال که چرا از محکوم کردن جنگ در اوکراين خودداری میوزير سابق پاکستان در  نخست

  .المللی خوب است، اما اين موضوع نبايد به قيمت رنج و عذاب مردم باشد چه اتخاذ موضع اخالقی در صحنه بين

رد مسائلی مانند جنگ توانست نظر خود را در مو وزير نبود می  گفت، زمانی که نخست"دويچه وله"خان به  عمران

يت اصلی او مسؤولوزيری رسيد،  عراق و افغانستان اعالم کرده و آن را محکوم کند، اما زمانی که به سمت نخست

  .مراقبت از مردم بود

 شماست نبايد ما را در مسألهھاست، گفت چون اين  ای مربوط به اروپايی مسألهوی با تأکيد بر اينکه بحران اوکراين 

  .طرف بمانيم و از مردم خودمان مراقبت کنيم ر دھيد که از يک طرف جانبداری کنيم، اجازه دھيد بیشرايطی قرا

 

  روسيه به فنالند در مورد ميزبانی از پايگاه نظامی ناتو ھشدار داد

 در فنالند ميزبان پايگاه نظامی ناتو شود، در"رانتا الپين"گويد که اگر شھر مرزی  سخنگوی مجلس دوما روسيه می

  .صورت وقوع درگيری، به ھدف حمله بدل خواھد شد

ھای فنالند در مورد شھری مرزی  به گزارش خبرگزاری مھر به نقل از راشاتودی، به دنبال انتشار گزارشی در رسانه

رود پس از پيوستن اين کشور به ناتو، به محلی برای سرمايه گذاری نظامی اين ائتالف   که انتظار می"رانتا الپين"

  . سخنگوی دوما روسيه اعالم کرد که روسيه در اين باره واکنش نشان خواھد داد"وياچسالو ولودين"می بدل شود، نظا

به ميزبانی از يک پايگاه نظامی تمايل  رانتا به اين موضوع اشاره کرده که شھرش نسبت  شھردار الپن"کيمو جاروا"

  .دارد

 را برای مردم اين کشور و کسب "حس امنيت" که الحاق رسمی به ناتو تلويزيون ملی فنالند به نقل از جاورا اعالم کرد

  . به ارمغان خواھد آورد"کارليای جنوبی"وکارھای منطقه  

کند زيرا در صورت وقوع  رانتا در مورد چگونگی ساختار سازوکار امنيت اشتباه می ولودين گفته است که شھردار الپن

  .ھای نظامی قبل از ساير تاسيسات ھدف حمله قرار خواھد گرفت درگيری احتمالی بين دو کشور، زيرساخت

 محافظت نخواھد کرد بلکه بالعکس، ساکنين سويدنھای ناتو، از فنالند و  ميزبانی از پايگاه: باره گفت وی در اين 

 ٢٠فر در  ھزار ن٧٠رانتا با جمعيتی حدود الپن. اندازد شھرھايی را که تاسيسات نظامی در آن واقع شده به خطر می

  کيلومتری مرز روسيه واقع شده است

رود پس از تاييد تمام کشورھای عضو،   اوايل سال جاری به ناتو درخواست عضويت داده و انتظار میسويدنفنالند و 

 و سويدندنبال عمليات نظامی روسيه در اوکراين،  به. به زودی به اعضای واجدشرايط اين بلوک نظامی بدل شوند

  .طرفی خود را زيرپا گذاشتند شدند که پيوستن به ناتو ضرورت داشته و سنت ديرينه بیفنالند مدعی 

ای  ھای ناتو يا تسليحات ھسته اند که آنھا در خاک خود مجبور به ميزبانی از پايگاه  ھر دو کشور اعالم کرده ھای دولت

 .نيستند

 

  عقب نشينی ھستند اين تيپ ھا در حال –کيف کنترول چندين تيپ خود را از دست داد 
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رھبری ارتش اوکراين به طور کامل ارتباط خود را با واحدھای چندين تيپ نيروھای مسلح اوکراين در جمھوری خلق 

 کنترولنيروھای اوکراينی پس از حمله موفقيت آميز نيروھای روسی به طور غيرقابل . لوھانسک از دست داده است

به گفته سپھبد ارتش روسيه، .  سخنگوی وزارت دفاع روسيه اعالم کرداين را ايگور کوناشنکوف. عقب نشينی کردند

 را مجبور به فرار ١١٨ مکانيزه نيروھای مسلح اوکراين به ھمراه تيپ ١١۵ و ٧٢ھای   پياده زمينی، تيپ١٠ھای  يگان

  .کرده است

: يق مورد حمله قرار گرفتندمناطق متمرکز دو تيپ ديگر اوکراينی در منطقه خارکف با موفقيت با سالح ھای بسيار دق

  . خودروی نظامی در آنجا جمع شده بودند١٩ نظامی اوکراينی با حداکثر ٢٠٠حدود 

در قلمرو جمھوری خلق دونتسک، نيروی ھوايی روسيه با موفقيت به ھفت پست فرماندھی، دو انبار مھمات و دو 

 منطقه حمله ١۶ت نظامی اوکراينی در مجموع  اوکراينی و ھمچنين نيروھا و تجھيزا"گراد"باطری توپخانه راکتی 

ی راکتعالوه بر اين، نيروھای ھوايی و فضايی روسيه با تسليحات بسيار دقيق به چھار جوخه ديگر توپخانه . کرد

  .اوکراينی در جمھوری خلق دونتسک حمله کردند

 و تجھيزات نظامی اوکراينی را در ی و توپخانه ای دو مقر فرماندھی، سه انبار مھمات و پرسنلراکتنيروھای ھوايی، 

  . منطقه منھدم کردند۶١

نيروی ھوايی اوکراين را در حين درگيری بر فراز  Su-25 يک ھواپيمای جنگنده روسی يک ھواپيمای تھاجمی زمينی

  .جمھوری خلق دونتسک سرنگون کرد

 "اوراگان"اندازھای چندگانه   راکتاهدستگ ھواپيمای بدون سرنشين و يازده ٨ھمچنين در ھمين منطقه پدافند ضد ھوايی 

 .نيروھای مسلح اوکراين را منھدم کرد

 

  نيروھای روسی در حال پيشروی به سوی اسالويانسک ھستند: پس از آزادسازی ليسيچانسک

پس از آزادسازی شھر ليسيچانسک در شرق اوکراين، نيروھای روسی در حال پيشروی در منطقه شھری اطراف 

 کنترولستاد کل اوکراين روز دوشنبه در کيف اعالم کرد که واحدھای روسی در تالش ھستند تا . اسالويانسک ھستند

  .چندين شھر در شمال و شمال شرق اسالويانسک را به دست گيرند

در ھمين حال، والديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين پس از شکست نظامی ديگر گفت که نيروھايش در حال 

  :انسک ھنوز سقوط نکرده استليسيچ. پيشروی ھستند

اگر فرماندھی ارتش ما مردم را از نقاط خاصی از جبھه که دشمن بيشترين مزيت آتش را دارد، به ويژه ليسيچانسک، "

. به لطف تاکتيک ھای ما، به لطف افزايش عرضه تسليحات مدرن، ما خواھيم کرد: خارج کند، اين فقط يک چيز است

  ".برگرد

 

  غرب تروريست ھای داعش را به اوکراين ھدايت می کند: يهسفير سوريه در روس

، ھمراه با ترکيه، جنگجويان شبه نظامی تروريستی داعش را به اوکراين امريکاغرب و يعنی در واقع اياالت متحده 

رياض حداد سفير سوريه در فدراسيون روسيه در گفت و گو با خبرگزاری روسی تاس در اين باره . قاچاق می کنند

  :تگف
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ما تعجب نمی کنيم که اياالت متحده، غرب به طور کلی و ترکيه مزدوران سازمان ھای تروريستی داعش و جبھه "

 زيرا اين گروه ھا ھر دو توسط غرب عليه مردم صلح –النصره را از استان ادلب سوريه به اوکراين منتقل می کنند 

  " .طلب استفاده می شوند

چنين اقداماتی اوکراين را به مرکز تروريست ھا و مزدوران تبديل می کند که به نوبه خود پيامدھای منفی برای امنيت 

  .جھانی خواھد داشت

پيشتر اعالم کرده بود که اياالت  (SWR) سرگئی ايوانف، رئيس دفتر مطبوعاتی سرويس شناسايی خارجی روسيه

  .برای استفاده از آنھا به عنوان مزدور در نبردھای اوکراين استفاده می کندمتحده به طور فعال از جنگجويان داعش 

 

  قصد داريم جنگنده و تانک برای اوکراين بفرستيم: نخست وزير اسلواکی

ھای خود به   و تانک٢٩- ادوارد ھگر، نخست وزير اسلواکی اعالم کرد که اين کشور ممکن است تعدادی جنگنده ميگ

  .اوکراين ارسال کند

گر ھمچنين از اعالم آمادگی جمھوری چک برای کمک موقت به کشورش در حفاظت از حريم ھوايی اسلواکی تقدير ھ

 و احتماال تانک به اوکراين ٢٩ -ھای ميگ وی در عين حال گفت که اين احتمال وجود دارد که اسلواکی جنگنده. کرد

  .منتقل کند

ھای اسلواکی به اوکراين اعتراضی  ه اياالت متحده به انتقال جنگندهپيش از اين نشريه فارين پاليسی يادآور شده بود ک

 .ندارد

 

  فرانسه محرمانه بودن مذاکرات پوتين با مکرون را نقض کرده است: زاخارووا

ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه اعالم کرد که نقض محرمانه بودن مذاکرات صورت گرفته بين 

ای از درک واژه ديپلماسی در پاريس  امانوئل ماکرون، روسای جمھوری روسيه و فرانسه، نمونهوالديمير پوتين و 

سابقه  به گفته او، اقدام جديد پاريس در افشای محتوای مذاکرات رھبران روسيه و فرانسه، در روابط ديپلماتيک بی. است

  .بوده و غيرقابل قبول است

ھا که به ابزاری موثر و محبوب در روابط ديپلماسی بين المللی،  ان دولتھا بين رھبر زاخارووا تاکيد کرد که تماس

ً، مذاکراتی کامال بسته و محرمانه ھستند، ولی مقامات  گيری ويروس کرونا در جھان تبديل شده است ويژه پس از ھمه به

  .اند پاريس اين قانون را نقض کرده

 را منتشر فبروری ٢٠انوئل ماکرون و والديمير پوتين در تاريخ ھای فرانسوی روز يکشنبه متن کامل مذاکرات ام رسانه

ً توسط روزنامه نگار فرانسوی گای الگاش ضبط شده بود که شخصا در آن ديدار حضور داشته و در صحبتاين . کردند

  .حال فيلمبرداری داستانی مستند درباره رئيس جمھور فرانسه بود

 

  يت داخلی ھستندرھبران اتحاديه اروپا فاقد حاکم: پسکوف

ديميتری پسکوف، دبير مطبوعاتی رئيس جمھوری فدراسيون روسيه اعالم کرد که رھبران اروپايی ممکن است 

ھای متفاوتی در خصوص رويدادھای اخير در جھان و از جمله تحوالت اوکراين داشته باشند، ولی آنھا اغلب فاقد  ديدگاه

  . اساس منافع کشورھايشان ھدايت شوندقدرت و حاکميت داخلی ھستند که بايد تنھا بر
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ھای واشنگتن ھستند و به افرادی که آنھا را  روی سياست به گفته سخنگوی کرملين، آنھا بدون توجه به منافع خود دنباله

  .رسانند کنند، آسيب می انتخاب می

ت سياسی رھبران اتحاديه پيش از اين، والديمير پوتين، رئيس جمھوری روسيه نيز نسبت به از دست دادن کامل حاکمي

 .اروپا ھشدار داده بود

 

  ھنوز زمان مذاکرات روسيه و اوکراين فرا نرسيده است: کاخ سفيد

 با شبکه فاکس صحبتجان کربی، ھماھنگ کننده ارتباطات راھبردی شورای امنيت ملی در کاخ سفيد، شب گذشته در 

ی صلح بين مسکو صحبتکراينی، ھنوز زمان مناسبی برای  از طرف اوامريکانيوز اعالم کرد، با وجود حمايت مستمر 

  .يف فرا نرسيده است و کی

خود رئيس جمھور والديمير زلنسکی بايد تصميم بگيرد که چه زمانی، چگونه و تحت چه شرايطی : کربی توضيح داد

رای اين نوع بحث نيست و البته حتی زلنسکی به شما خواھد گفت که اکنون زمان مناسبی ب. ميتواند به پيروزی دست يابد

 ".ای از عالقه به مذاکرات نشان نداده است ًوالديمير پوتين، رئيس جمھوری روسيه نيز مطمئنا ھيچ نشانه

 

  دھد ھا صادرات به روسيه را افزايش می بالروس در شرايط تحريم

روس قصد دارد ھای تحريمی، بال يوری نظروف، معاون نخست وزير بالروس اعالم کرد که به دليل محدوديت

 دالر ميليارد ٤ھای صادراتی خود را تغيير داده و عرضه محصوالت داخلی خود به روسيه را حداقل به ميزان  جريان

  .افزايش دھد

 –اند  در شرايط کنونی ما موظف ھستيم که بازارھايی که ما را از آنھا بيرون رانده": ای گفت نظروف در مصاحبه

، جھت گيری در صادرات خود را دالر ميليارد ١٦ با ظرفيتی معادل تقريبا – ساير کشورھا بازارھای اروپا، اوکراين و

  ".تغيير دھيم

 به صادرات به روسيه دالر ميليارد ٤بدين ترتيب، ھدف ما اين است که حداقل ": معاون نخست وزير بالروس افزود

ز توليدکنندگان غربی از بازار روسيه مطابقت به ھر حال، اين حجم با خروج برخی ا. اضافه شود، و شايد ھم بيشتر

کنم اين حجم قابل توجھی است و ما قادر به جايگزينی بخشی از آنھا در بازار روسيه  خواھد داشت و من فکر می

   ".باشيم

 

  ھای امنيتی اوکراين کشف اسنادی از ھمکاری ناظران سازمان امنيت و ھمکاری اروپا با سرويس

گارد ملی روسيه اعالم کرد که نيروھای ويژه گارد ملی در منطقه خرسون اسناد و شواھدی از دفتر مطبوعاتی سرويس 

  .اند ھای امنيتی اوکراين پيدا کرده فعاليت ناظران سازمان امنيت و ھمکاری اروپا در راستای منافع سرويس

يچسالو ساوچنکو، رئيس طبق اين اطالعات، اين مدارک در شھر خرسون و ھنگام بازرسی از عمارت شيک ژنرال و

دکوراسيون گران قيمت اين عمارت نشان دھنده وجود منابع مالی . سابق سرويس امنيت اوکراين بخش خرسون پيدا شدند

  .عظيم اين مقام نظامی است

از اسناد کشف شده مشخص است که نمايندگان سازمان امنيت و ھمکاری اروپا از حمايت شخصی ساوچنکو برخوردار 

 .زديدھای مکرر ناظران از اين عمارت نيز توسط شاھدان عينی ساکنان محل تاييد شده استبا. بودند

  .مدارک به مراجع ذيصالح تحويل داده شد
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المللی با مقامات اوکراينی فراتر از چارچوب رسمی  مقامات گارد ملی روسيه نتيجه گرفتند که ھمکاری اين سازمان بين

  . استو وظايف تعيين شده برای آنھا بوده

سازمان امنيت و ھمکاری اروپا دفتر ھماھنگ کننده فعاليت خود در اوکراين را در تاريخ اول ماه جوالی تعطيل کرده و 

   . ساله فعاليت اين سازمان در اين کشور به پايان رسيد٢٣بدين ترتيب، دوره 

 

  زلنسکی به قدرت آتش سنگين روسيه اذعان کرد

، "ليسيچانسک" عقب نشينی نيروھای اين کشور و تسلط ارتش روسيه بر شھر ألهمسرئيس جمھور اوکراين با تاييد 

  .يی اين منطقه را از روسيه پس می گيردامريکاگفت که به لطف تسليحات 

 رئيس جمھور اوکراين ضمن اذعان به تسلط کامل نيروھای ارتش روسيه بر "ولوديمير زلنسکی"به گزارش رويترز، 

 در شرق اوکراين و ھم چنين عقب نشينی نيروھای اوکراينی، اعالم کرد که "لوھانسک"ه  در منطق"ليسيچانسک"شھر 

 .ًکشورش مجددا مناطق از دست رفته را با کمک تسليحات برد بلند غربی به دست خواھد آورد

قاط اگر فرماندھان ارتش ما مردم را از ن: زلنسکی در سخنرانی ويدئويی شبانه خود خطاب به مردم اوکراين گفت

 در مورد مسألهخاصی در جبھه، جايی که دشمن از نظر قدرت آتش بيشترين برتری را دارد، خارج کنند که اين 

  .کند، فقط به معنای يک چيز است ليسيچانسک نيز صدق می

ھای مدرن باز  ھای خود و به لطف افزايش تأمين سالح که ما به لطف تاکتيک) و آن به اين معناست: (وی ادامه داد

  .واھيم گشتخ

شامل مناطق  ("دونباس"رئيس جمھور اوکراين گفت که روسيه در حال متمرکز کردن قدرت آتش خود در جبھه 

است، اما اوکراين با تسليحات دوربرد مانند ) دونتسک و لوھانسک که روسيه استقالل آنھا را به رسميت شناخته

 .توسط اياالت متحده عرضه شده است، پاسخ خواھد دادکه  (HIMARS) "مارچھي"انداز برد بلند  راکتھای  دستگاه

ما ديوارھا را . کنيم، نقشی مھم دارد اين واقعيت که ما از جان نظاميان خود و مردم خود محافظت می: زلنسکی افزود

  .تر مردم بايد محافظت شوند ھا را پس خواھيم گرفت و از ھمه مھم بازسازی خواھيم کرد، زمين

شود که ارتش روسيه ارتش روسيه به ھمراه شبه نظاميان جمھوری خلق لوھانسک،   حالی بيان میاظھارات زلنسکی در

 و در واقع آخرين سنگر نيروھای اوکراينی در منطقه مذکور را محاصره و سپس تحت "ليسيچانسک"شھر راھبردی 

  . بوده است کيلومتر مربع١٨٢مساحت کل مناطق آزاد شده در روز گذشته .  خود در آوردندکنترول

 رئيس جمھور اين کشور را در "والديمير پوتين" وزير دفاع روسيه روز گذشته "سرگئی شويگو"در ھمين رابطه، 

  .قرار داده است (LPR) "لوھانسک"جريان آزادسازی جمھوری خلق 

 پيشروی به  در منطقه مذکور، با"سيويرودونتسک" گرفتن شھر کنترولھای اخير و پس از تحت  ارتش روسيه در ھفته

ًسمت ليسيچانسک، از پنج جھت وارد اين شھر شد و با گير انداختن نيروھای اوکراينی عمال عقب نشينی را برای آنھا 

  .غير ممکن کرد

اکنون با . زلنسکی پيشتر گفته بود که نتيجه نبرد در شھر سيويرودونتسک سرنوشت منطقه دونباس را رقم خواھد زد

، منطقه لوھانسک آزاد شده و ارتش روسيه به آزادسازی مناطق باقی مانده ادامه خواھد آزادی سازی شھر ليسيچانسک

  .داد

 

  روسيه منابع کافی برای ادامه جنگ در اوکراين را دارد
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داند روسيه تا چه زمانی عمليات نظامی خود را در اوکراين  کس نمی ی اعالم کرد که ھيچصحبت در المانصدراعظم 

  .ادامه خواھد داد

يی که روز يکشنبه پخش شد، گفت که پيش صحبت در المان، صدراعظم "اوالف شولز" گزارش خبرگزاری تاس، به

کشد دشوار است زيرا مسکو منابع قابل توجھی برای ادامه  بينی اينکه عمليات نظامی روسيه در اوکراين چقدر طول می

  .جنگ دارد

مانی ممکن است منابع روسيه برای ادامه عمليات تمام شود، ھا چه ز وقتی از شولز پرسيده شد که در بحبوحه تحريم

  ".داند ًھيچ کس واقعا نمی": گفت

والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه رھبر کشور بسيار بزرگی است که افراد زيادی در آنجا ":  گفتالمانصدراعظم 

  ". ادامه دھدتواند برای مدت طوالنی به جنگ کنند، با امکانات فراوان و او می زندگی می

اش موفق نخواھد  يابد که پوتين بفھمد که با ايده تسخير بخشی از قلمرو ھمسايه درگيری زمانی پايان می": شولز گفت

  ".بود

ھا تا  جمھور اوکراين درباره پايان درگيری  پرسيده شد که اظھارات والديمير زلنسکی، رئيسالمانوقتی از صدراعظم 

بينانه  بسيار دشوار است که قضاوت کنيم که آيا اين پيش بينی واقع":  بينانه است، شولز گفتقبل از پايان سال چقدر واقع

  ".شود گيری می است يا خير، زيرا روی زمين درباره جنگ تصميم

  .تواند تا زمانی که الزم باشد از اوکراين حمايت کند  در عين حال گفت که غرب میالمانصدراعظم 

ين ھدف جلوگيری از يک صلح ديکته شده مطابق ميل پوتين است و اين چيزی است که نه شولز گفت در تحوالت اوکرا

به گفته شولز، حمايت . بنابراين، ضروری است که به ھمين منوال ادامه دھيم. اوکراين و نه ما آن را نخواھيم پذيرفت

 .دھيم کرده ايم ادامه میھايی که عليه روسيه اعمال  قوی از اوکراين ضروری است و ما نيز به تمام تحريم

اش ادامه  جمھور روسيه پيشتر گفته بود که عمليات نظامی روسيه تا دستيابی به اھداف اوليه والديمير پوتين، رئيس

  .خواھد داشت، مگر اينکه در مذاکرات به توافقی برسد که برای ھمه قابل قبول باشد

 

  کند ايجاد نمیھای ناتو برای فنالند و سويدن مصونيت  پايگاه :روسيه

 و فنالند به ناتو مسير دو کشور را برای عضويت در اين ائتالف تقريبا قطعی سويدندرحاليکه موافقت ترکيه با پيوستن 

  .کند  برای آنھا مصونيت ايجاد نمیسويدنھای ناتو در فنالند و  کرده است ، مجلس دومای روسيه گفت که استقرار پايگاه

ھای سازمان  ی روسيه روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود اعالم کرد که استقرار پايگاهوياچسالو ولودين رييس دوما

کند بلکه امنيت ساکنان شھرھايی که ميزبان   نه تنھا از آنھا محافظت نمیسويدندر فنالند و ) ناتو(پيمان آتالنتيک شمالی 

  .اندازد ھای نظامی ھستند را به خطر می زيرساخت

  .شود ھای نظامی دشمن انجام می  که در صورت وقوع درگيری، حمالت ابتدا به زيرساختولودين ھمچنين افزود

رانتا  وی با اشاره به درخواست يکی از شھردارھای کشور فنالند درباره ميزبانی از پايگاه ناتو، گفت که شھردار الپن

 داده است اما اين مساله احساس امنيت پيشنھاد استقرار يک پايگاه ناتو در اين شھر را) شھر مرزی فنالند با روسيه(

  .کند ايجاد نمی

 تير پس از پايان مخالفت رجب طيب اردوغان رييس جمھوری ترکيه با ٨رھبران سازمان پيمان آتالنتيک شمالی 

 در ناتو، به طور رسمی از دو کشور حوزه اسکانديناوی برای پيوستن به اين ائتالف دعوت به سويدنعضويت فنالند و 

  .آوردندعمل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

  اسناد محرمانه درباره جنگ نيابتی امريکا در خاورميانه و شمال آفريقا

يی اينترسپت گزارشی اختصاصی درباره برنامه ھای محرمانه پنتاگون برای آغاز جنگ نيابتی در پنج امريکاوبگاه 

  .کشور عربی شامل مصر، ليبی، يمن، سوريه و لبنان منتشر کرد

 A١٢٧ يی اينترسپت در گزارشی به برنامه محرمانه پنتاگون تحت عنوانامريکام، وبگاه به گزارش وبگاه روسيا اليو

  .ھای نيابتی در کشورھای منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست اشاره کرده است که در زمينه جنگ

ھای   در جنگامريکادر بخشی از اين گزارش اعالم شده است که گروھی محدود از نيروھای عمليات ويژه ارتش 

ھای آنھا نسبت به گذشته با  نيابتی در مناطق مختلف خاورميانه و شمال آفريقا مشغول به فعاليت ھستند، که البته فعاليت

  .شود تر دنبال می شدت کمتر و دايره عملياتی وسيع

 A١٢٧  در چارچوب برنامه٢٠٢٠ تا ٢٠١٧ھای  ، بين سالامريکابنابر گزارش اينترسپت نيروھای يگان کماندويی 

  .اند  عمليات مختلف را در کشورھای مختلف به اجرا گذاشته٢٣تعداد 

ھای نظامی بيگانه در کشورھای ھدف حمايت  به طور ويژه از گروه A١٢٧ بر اين اساس، در برنامه محرمانه

ين برنامه ھای خارجی پنتاگون، در ا ھای کمک شود اما بر خالف ديگر برنامه آموزشی، مالی، تسليحاتی و اطالعاتی می

  .گيرند  مورد استفاده قرار میامريکانيروھای خارجی به طور مستقيم در راستای تحقق اھداف 

اند که اين طرح عملياتی به طور بسيار فعاالنه و مناسبی  گفته A١٢٧ يی درباره برنامه محرمانهامريکاھای  ژنرال

  .يی در معرض خطر قرار گيردامريکاجان توانسته در راستای پيگرد عناصر تندرو موفق باشد، بدون اينکه 

 

  دمشق ھمکاری با دونتسک و لوھانسک را بصورت رسمی اعالم می کند

  .سوريه در حال آماده شدن برای رسمی کردن ھمکاری با دو منطقه دونتسک و لوھانسک است

وريه در حال مذاکره ، سفير سوريه در روسيه روز يکشنبه اعالم کرد که س"رياض حداد"به گزارش خبرگزاری تاس، 

  .ھای دونتسک و لوھانسک است تر با جمھوری برای روابط نزديک

مھمترين چيز اين است : سفير سوريه در پاسخ به اين سوال که آيا دمشق قصد دارد ديپلماسی خود را گسترش دھد، گفت

ای رسمی کردن اين در حال حاضر اقداماتی بر. که سوريه حاکميت اين دو جمھوری را به رسميت شناخته است

 .وضعيت در حال آماده سازی است و دمشق در حال مذاکره برای تقويت روابط خود با اين کشورھا است

ھای دونتسک و  پيش از اين، سخنگوی وزارت خارجه سوريه گفته بود که سوريه تصميم گرفته است استقالل جمھوری

ھای  ھايی با رھبران اين مناطق برای توافق بر سر چارچوب به گفته اين سخنگو، تماس. لوھانسک را به رسميت بشناسد

  .روابط از جمله برقراری روابط ديپلماتيک برقرار شده است

 و "لوھانسک"ھمچنين وزارت خارجه سوريه با صدور بيانيه ای اعالم کرده است که دمشق تصميم گرفت استقالل 

 مسکو ضمن اشاره به "والدای"رجه سوريه در کنفرانس  وزير خا"فيصل المقداد".  را به رسميت بشناسد"دونتسک"

 و "دونتسک" رئيس جمھور روسيه برای به رسميت شناختن استقالل "والديمير پوتين"حمايت سوريه از تصميم 

دھد مشابه کاری است که در جريان  ، اعالم کرد کاری که غرب در حال حاضر عليه روسيه انجام می"لوھانسک"

  . سوريه انجام دادندجنگ تروريستی عليه

ً رئيس جمھور سوريه طی حکمی، رسما دستور آغاز فرايند "بشار اسد"چندی پيش نيز مقامات سوری اعالم کردند که 

 .به رسميت شناخته شدن لوھانسک و دونتسک توسط دمشق را به مقامات ذی ربط صادر کرده است
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  روسيه خواستار گسترش ترکيب شورای امنيت سازمان ملل است

آندری دنيسوف، سفير فدراسيون روسيه در چين که امروز در نشست عمومی مجمع جھانی صلح سازمان ملل در 

کرد، تاکيد کرد که به عقيده طرف روسی الزم است تا شورای امنيت سازمان ملل متحد گسترش يابد   صحبت میبيجينگ

  .تا اين ارگان بيش از پيش دموکراتيک شود

ًدر حال حاضر شورای امنيت عمال به عرصه مناسبی برای کشورھای غربی تبديل شده تا در : اين ديپلمات يادآور شد

وی افزود که اين اقدامات غيرسازنده اعضای غربی شورای امنيت را بيشتر .  بپردازندبيجينگآن به تبليغ عليه مسکو و 

  .از اھداف اصولی آن دور و عملکرد آن را کم اثر کرده است

اين زمينه، نياز جدی به اصالح ساختار سازمان ملل وجود دارد و کشور من طرفدار گسترش ترکيب در ": وی افزود

  ".شورای امنيت بر اساس اصل اجماع گسترده است

ی التين افزايش يابد تا شورای امريکابه گفته دنيسوف، برای اين منظور الزم است نسبت کشورھای آفريقايی، آسيايی و 

 .تر شود  تمامی مردم جھان را منعکس کند و دموکراتيکامنيت بتواند تمايالت

 

 


