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 Reports  گزارشھا

  
  نسرن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٠٦

 ١٣٢  – اوکرايندر  روسيه" ۀعمليات ويژ"اخبار گزيدۀ 

 ) به وقت اروپای غربی٢۴تا ساعت (

  

شود و  شيستی روسيه در اوکراين با سرعت تھيه و ترجمه میخوانندگان محترم، اخبار و گزارش ھای جنگ ضد فا

  !کنيم  آنھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی میۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

  انتقال گاز روسيه به اروپا از خاک اوکراين ادامه دارد: گازپروم

 .ت گاز روسيه به اروپا از طريق اوکراين در وضعيت خوبی استصادرا: شرکت دولتی گازپروم روسيه اعالم کرد

به گزارش رويترز، شرکت گازپروم اعالم کرد گاز ورودی روسيه به اوکراين برای انتقال به اروپا از طريق نقطه 

وده،  ب۴٢.١٠ ميليون مترمکعب بوده که نسبت به روز دوشنبه که مقدار آن ۴٢.١۵شنبه معادل  ورود سوژا در روز سه

  .ر زيادی نداشته و در وضعيت باثباتی استئيتغ

 ميليارد متر مکعب در روز بوده که ۴١ از طريق اوکراين به اروپا انتقال يافته، ٢٠٢١حجم گاز طبيعی روسيه که در 

فته  درصد کاھش يا٢۵ درصد بيشتر بوده اما نسبت به سال پيش از آن، ۴٠نسبت به ميزان توافق شده اوليه با گازپروم 

  .است

اگرچه غرب تالش کرده در حمايت از . دئيروابط غرب و کرملين بعد از شروع عمليات ويژه در اوکراين به تيرگی گرا

 به گاز و نفت وارداتی، مانع المانف، مسکو را با تحريم به زانو در آورد اما وابستگی شديد برخی کشورھا از جمله ئيک
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باوجود تداوم جنگ، . ، اقتصادھای غربی را با تورم و کمبود مواجه کرده استھا شده و برعکس از تحقق اھداف تحريم

  .ھای گازی است که انرژی را از روسيه به اروپا منتقل می کنند اوکراين کماکان ميزبان لوله

  

  ھا در جنوب اوکراين آماده فروش غالت به خاورميانه است  روسکنترولبخش تحت : تاس

اپوريژيا در جنوب شرقی اوکراين اعالم کردند که برای فروش غالت به خارج از کشور به مقام ھای مستقر در منطقه ز

  .ويژه به خاورميانه توافق شده است

 شامل فروش ئی يک مقام مستقر در منطقه زاپوريژيا گفت که توافق ھا"يوگنی باليتسکی"به گزارش خبرگزاری تاس،

  .ريزی شده استمحموله ھای به عراق، ايران و عربستان برنامه 

 ھزار تن غالت به ايران وجود دارد، يادآور شد که تجار روسی و ١۵٠وی با اشاره به اينکه قراردادی برای عرضه 

  .شرکت ھای دولتی، غالت را از کشاورزان منطقه خريداری می کنند

ی است، زيرا ھزينه توليد  دريافت می کند که عالدالر ٢٠٠يک کشاورز به ازای ھر تن غالت حدود : باليتسکی افزود

  . است، حتی با در نظر گرفتن زمان طوالنی ذخيره سازی که اجباری استدالر ١٢٠او تقريبا 

ھای غرب، اين کشور آماده  درصورت لغو تحريم: ماريا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسيه به تازگی اعالم کرد

  .ھا تن غالت به سراسر جھان است صادرات ميليون

اگر : کند، افزود ا بيان اينکه روسيه به صورت روزانه مسيرھای امنی را برای صادرات غالت اوکراين فراھم میوی ب

  . شودئیغرب نگران شروع قحطی جھانی است، نبايد مانع صادرات منابع غذا

روسيه متھم اوکراين، روسيه بزرگترين صادرکننده گندم جھان را به دزديدن غالت از قلمروھای تحت تصاحب ارتش 

  . که مسکو آن را قبول نداردئیمی کند، ادعا

 ميليون تن گندم اين کشور را با مشکل ٢۵ تا ٢٠براساس برآوردھای کارشناسی، جنگ اوکراين، صادرات حدود 

  .مواجه کرده است

تی مسکو، ھای امني توجھی غرب به نگرانی 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 اعالم ۵وی سه روز پس از آن در روز پنجشنبه 

  . داد ر وضعئي نظامی تغئیف به روياروئيک -مسکو

 .ھا به اقدام روسيه ھمچنان ادامه دارد ن و نيز واکنشھا در اوکراي درگيری

 

  قتل اعتراف کردند١٠٠اعضای شعبه آزوف به بيش از 

 متعلق به ھنگ نئونازی آزوف که در کارخانه فوالد آزوف اسير شده بودند، "خرس ھای اس اس"اعضای گروه رزمی 

 جمھوری خلق دونتسک خبرگزاری تاس ئیقامات قضااين را م. به قتل بيش از صد زندانی و غيرنظامی اعتراف کردند

  .اعالم کردند

در زمان کاپيتوالسيون پادگان در کارخانه فوالد آزوف، گروه رزمی حدود بيست نفر بود که بيشتر آنھا از لووف آمده 

 :منبع تاس در اين باره گزارش داد. ، دادرسی عليه ھشت خرس اول اس اس آغاز شدجوالیدر اوايل . بودند

در ميان متھمان، تک تيرانداز والديمير . ھمه آنھا اعتراف کردند که چگونه و کجا زندانيان و غيرنظاميان را کشتند"

 ".تعداد کل کشته شدگان از صد نفر فراتر رفت. گاليچ است که به شصت قتل اعتراف کرد
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ھای اس اس به دليل استفاده خرس . حمله می کند DPR  به مردم در٢٠١٧ز ئياين گروه به اصطالح رزمی از پا

عنوان  ھا و به توان روی نشان اينھا را می. گسترده از نمادھای نازی ھا در رسانه ھای اجتماعی مورد توجه قرار گرفتند

ھای آدولف  ھای متقاطع، و پرتره اس، نمادھای جمجمه و استخوان ھای اس شان يافت، از جمله رون خالکوبی روی بدن

 .ی اين گروه بر اساس قوانين جمھوری خلق با مجازات اعدام روبرو ھستنداکنون اعضا. ھيتلر

 

 خانه ھای ساکنان ماريوپل به صورت رايگان بازسازی می شود: وزارت ججمھوری خلق دونتسک

وزارت اطالعات جمھوری خلق دونتسک اعالم کرد در ماريوپول، ساختمان ھای آپارتمانی آسيب ديده در جريان جنگ 

 :اين مرجع در کانال تلگرامی خود گزارش داد. ايگان بازسازی خواھند شدبه طور ر

 ".ساکنان ماريوپول آپارتمان ھای خود را به صورت رايگان بازسازی می کنند"

 درصد تخريب شده اند، ديوارھا، سقف ھا، پنجره ھا، سقف ھا، درھا ٣٠ که کمتر از ئیاز جمله قرار است در خانه ھا

با اين حال، تا زمانی که برنامه ای برای ايجاد نمای کلی خانه ھا در سال . آسيب ديده جايگزين شودو تجھيزات داخلی 

 . شودئیآينده نھا

بايد  Mariupol ھفته گذشته اعالم کرد که منطقه مسکونی جديد در حال ساخت در DVR ،Denis Puschilin رئيس

 .ز به بھره برداری برسدئيتا اواسط پا

 

  روسيه مواضع گروه ھای مزدور را در منطقه نيکواليف گلوله باران کرد ئینيروی ھوا

 ساعت گذشته با استفاده از سالح ھای دقيق دوربرد، يک موقعيت موقت مزدوران خارجی ٢٤ روسيه در ئینيروی ھوا

 دونتسک و را در نزديکی روستای ليمان در منطقه نيکواليف و ھمچنين دو ايست بازرسی اوکراينی در جمھوری خلق

به گزارش ريانووستی، وزارت دفاع روسيه روز سه . چھار ايست بازرسی اوکراين را به تصرف خود درآورده است

  .شنبه اعالم کرد انبارھای مھمات در منطقه خارکف منھدم شده است

  لح اوکراين  مکانيزه نيروھای مس٩٣ واحد تجھيزات نظامی از تيپ ١٢ سرباز اوکراينی و ١٥٠عالوه بر اين، تا 

  .در خارکف منھدم شد

 

  دومين مزدور فرانسوی در اوکراين کشته شد: گزارش رسانه ھا

گفته می شود اين . فرانسه، مزدور آدرين دی دومين تبعه فرانسوی شد که در اوکراين کشته شد RTL به گزارش راديو

  .بر اثر جراحات وارده جان باخت در حمله توپخانه ای روسيه در نزديکی خارکف جون ٢٥ ساله در ٢٠جوان 

اين ويلفرد .  از کشته شدن اولين مزدور فرانسوی در اوکراين خبر داد١ فرانسه اروپا ئی، ايستگاه راديوجون ٢در 

بلريو در .  ساله بود که به گفته روزنامه ليبراسيون، با محيط نئونازی ھای راست افراطی فرانسه ارتباط داشت٣٢بلريو 

 نفر تخمين ٥٠تعداد کل مزدوران فرانسوی در اوکراين حدود . وپخانه ای که باعث زخمی شدن آدرين دیھمان حمله ت

  .زده می شود

وزارت دفاع روسيه پيشتر از طريق دبير مطبوعاتی خود، ژنرال ايگور کوناشنکوف، اعالم کرده بود که مزدوران 

در بھترين حالت ممکن است با محکوميت طوالنی مدت " خارجی در اوکراين اسير جنگی يا سرباز تلقی نخواھند شد و

  ".زندان مواجه شوند
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   مزدور خارجی را از بين برد١٧٠در ده روز گذشته : وزير دفاع روسيه

.  مزدور خارجی در اوکراين از بين رفته اند١٧٠سرگئی شويگو وزير دفاع روسيه اعالم کرد که طی ده روز گذشته 

  :عی گفتوی در يک جلسه موضو

 نفر از شرکت در عمليات جنگی خودداری کردند و اوکراين را ترک ٩٩ مزدور کشته شدند، ١٧٠در ده روز گذشته، 

  .کردند

بر اساس ارزيابی شويگو، تعداد مزدوران خارجی در حال جنگ در اوکراين در نتيجه حمالت موفقيت آميز روسيه 

  .کاھش يافته است

   در آزوفستال اتھامات مربوط به دخالت در اقدامات نظامی را رد می کندی دستگير شدهسويدنمزدور 

ھای جمھوری  ی که در کارخانه فوالد آزوفستال در ماريوپل تسليم شده بود، اتھام شرکت در خصومتسويدنيک تبعه 

  .س گفته استبه خبرگزاری تا DPR اين را يک منبع در ساختارھای قدرت. خلق دونتسک به عنوان مزدور را رد کرد

ی پيگرد کيفری آغاز شده و وی بر اساس ماده سويدنيک منبع تاس پيش از اين گزارش داده بود که عليه اين شھروند 

اين خبرگزاری ھيچ اظھارنظر رسمی از . متھم شده است) فعاليت مزدور( قانون مجازات جمھوری خلق چين ٤٣٠

 .مجريان قانون دريافت نکرده است

 

  .ھای متعددی گزارش ميدھند اند از شکنجه از اسارت اوکراين آزاد شده که ئیھا روس

سرويس . سربازان روسی آزاد شده از اسارت در اوکراين موارد متعددی از خشونت عليه خود را توصيف کرده اند

  :به گزارش تاس، در اين بيانيه آمده است. مطبوعاتی کميته تحقيق روز سه شنبه به خبرنگاران خبر داد

سربازان روسی . کميته تحقيق در حال بررسی حقايق در مورد رفتار غيرانسانی اسيران جنگی روسی در اوکراين است

که به عنوان بخشی از تبادل اسرا با طرف اوکراينی به قلمرو فدراسيون روسيه بازگشتند، به کارمندان کميته تحقيقات 

  . آنھا قرار گرفتند، گفتندروسيه درباره اعمال خشونت آميز متعددی که در معرض

 

 فرمان پوتين برای حرکت نيروھا به سمت دونتسک در اوکراين

والديمير پوتين رئيس جمھوری روسيه پس از آزادی لوھانسک به فرماندھان ارتش خود فرمان داد به سمت دونتسک 

 .واقع در شرق اوکراين حرکت کنند

پس از تصرف منطقه لوھانسک توسط :  با انتشار اين خبر نوشت"يمز فايننشال تا"به گزارش تارنمای نشريه انگليسی 

 در غرب  قوای روسيه واقع در شرق اوکراين طی روزھای اخير، والديمير پوتين اکنون به ژنرال ھای ارتش خود

 .روسيه فرمان پيش روی به سمت استان دونتسک را صادر کرد

، منطقه لوھانسک واقع در "ليسيچانسک" از شھر ١۴٠١ماه  تير١٢با فرار و شکست نيروھای اوکراينی در مورخ 

 نيروھای روسيه درآمد، ستاد نيروھای مسلح اوکراين اعالم کرد که نظاميان اين کشور از کنترولشرق اوکراين به 

 وزير دفاع "سرگئی شويگو"اند؛ پيش تر  ، آخرين مقر خود در منطقه لوھانسک عقب نشينی کرده"ليسيچانسک"شھر 

 کامل بر منطقه لوھانسک در شرق اوکراين قرار کنترولجمھور اين کشور را در جريان  ه، والديمير پوتين رئيسروسي

 .داده بود

 که در نبردھای فعال شرکت کردند و با ئیھا يگان"پوتين در بيانيه کرملين اعالم کرد؛ : فايننشال تايمز گزارش داد

ھای رزمی خود را بازيافته و افزايش  ئیالبته بايد استراحت کنند و تواناموفقيت در مسير لوھانسک به پيروزی رسيدند، 
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دھند؛ ديگر تشکيالت نظامی بايد وظايف خود را بنابر يک برنامه مصوب قبلی، طبق يک برنامه واحد انجام و به پيش 

  .برند

 

  است غرب آزادی بيان را به خاک سپرده: الوروف

 وزير امورخارجه روسيه در واکنش به آزار و اذيت "سرگئی الوروف"، "اتودیراش"به نقل از تارنمای شبکه خبری 

   . است ، اروپا و اوکراين گفت اين وضعيت به طرز غيرقابل قبولی افزايش يافتهامريکاخبرنگاران روسی در 

مسکو ھرگز :  خود، افزودئی ھمتای ونزوئال"کارلوس رافائل فاريا"وزير امورخارجه روسيه در يک نشست خبری با 

ای جز  نگاری تاثير بگذارد، اما واشنگتن و متحدانش برای ما چاره دھد که بر آزادی روزنامه تمايل نداشت اقدامی انجام

 .اند مقابله به مثل باقی نگذاشته

ی رسد کشورھای غرب به نظر می:  است، افزود"جنگ عليه خبرنگاران"مند به پايان  الوروف با بيان اينکه روسيه عالقه

رو  نگارانش با آن روبه مسکو با توجه به فشاری که روزنامه. توانند بدون آبروريزی دست از اين اقدامات بردارند نمی

 رسيده که تحمل آن غيرممکن ئیويژه که آزار و شکنجه اين قشر به جا تواند دست روی دست بگذارد، به ھستند، نمی

 .است

نگاران تاثير بگذارد،  جويانه بدھيم که بر حقوق روزنامه خواستيم پاسخ تالفی یوی در ادامه خاطرنشان کرد که ما ابتدا نم

 . است اما غرب آزادی بيان را با دستان خود دفن کرده

   .ھای خارجی حاضر در روسيه چيزی نگفت الوروف در ادامه درمورد جزئيات اقدامات انجام شده عليه رسانه

اين ما نبوديم که اين جنگ را : غرب از حد خود فراتر رفته است، تصريح کردوزير امور خارجه روسيه با بيان اينکه 

وی در ادامه غرب را متھم کرد که از ھنجارھای حقوق بين الملل منحرف شده و سعی دارد قوانين خود را . آغاز کرديم 

 مورد تعاريف آزادی گذاری کنند؛ موضوعی که به گفته الوروف به آنھا اجازه می دھد به صورت يکجانبه در پايه

 .گيری کنند اطالعات و تبليغات تصميم

روسيه به دنبال اين است که :  ھمتای مغولستانی خود گفت"باتس تسگ باتمونخه"وگو با  الوروف ھمچنين پس از گفت

کند تا مانع انتشار  ف به اطالع عموم برسد اما غرب تمام تالش خود را میئيحقايق مربوط به جنايات رژيم ک

  .ھای روسی شود ھای بی طرفانه رسانه ارشگز

 توصيف کرد که غرب از ديرباز با ئیھا ترين سياست وزير امورخارجه روسيه مقابله با آزادی بيان را يکی از خطرناک

  ھدف ايجاد پايگاه نظامی در اوکراين و تھديد مسکو، برای تبديل آن به کشوری روس ھراس و نئونازی در پيش گرفته

 .است

 رئيس جمھوری فرانسه مبنی بر ممنوعيت "امانوئل مکرون"س دستگاه ديپلماسی روسيه به ويژه به تصميم رئي

 و پس از آن عدم ورود به کاخ اليزه ٢٠١٧ از پخش کارزار انتخاباتيش در سال "اسپوتنيک" و خبرگزاری "راشاتودی"

 . خبرنگاران روسی زياد است اشاره کرد و تاکيد کرد از اين دست اقدامات غرب عليه٢٠١٨در سال 

 

 نبايد صنايع با فناوری باال به خارج وابسته باشد:روسيه

 با اشاره به اينکه موانع و "اينوپروم"به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، ميشوستين در نشست عمومی نمايشگاه 

تواند ضمانت تامين مھم  ر داده، گفت که ھيچ کشوری در جھان نمیئيھای تحريم به شدت نظم موجود را تغ محدوديت

   .ترين محصوالت از خارج را کسب کند، اين بدين معنی است که مسکو بايد به زودی استقالل فناوری ايجاد کند
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وی در اين نمايشگاه که از ديروز در مرکز صنعتی روسيه برگزار شده، بيان کرد که برای تداوم صنعتی سازی روسيه 

 .ری باال دولت بايد اصول و رويکردھای جديدی را مشخص کندو تسريع در توسعه صنايع با فناو

.  ادامه داردجون ٧ در شھر يکاتنبورگ روسيه آغاز شده و تا جون ۴ از "اينوپروم"نمايشگاه بين المللی تجارت صنعتی 

ادراتی ھای ص  در مورد آينده سياست صنعتی روسيه، ارتقای محصوالت بومی و پنلصحبتاھداف اصلی اين نمايشگاه 

 .در حوزه نوآوری است

 

  به نااميدی از حمايت بيشتر از اوکراين در عمليات ويژه روسيه اعتراف کردئیمقاله نويس ايتاليا

 از زمان آن است که غرب از حمايت:  ايل جورناله نوشتئی در روزنامه ايتاليائیجيان ميکالسين، ستون نويس ايتاليا

 با ئیاوکراين شکست خورده دست بردارد و آن را به پای ميز مذاکره با روسيه بکشاند تا از بدترين عواقب رويارو

  .روسيه جلوگيری کند

ميکالسين گفت که اندکی پس از آزادسازی ليسيچانسک توسط نيروھای روسی، کارکنان رسانه در کشورھای ناتو در 

.  از اوکراين حمايت کنند و مذاکرات با کرملين را به تعويق بيندازند"زمانی که الزم باشدتا "اين فکر ھستند که آيا بايد 

 در اندونزی در ماه نوامبر برای برگزاری ٢٠ را مطرح کرد که آيا ارزش دارد تا نشست گروه سؤالاو ھمچنين اين 

  .نشستی بين روسيه و ناتو منتظر بماند

عالوه بر اين، او اين را ھم توھم . ھای مسلح اوکراين ھمتای ارتش روسيه نيستنداين مقاله نويس اظھار داشت که نيرو

.  می توانند به نحوی بر روند عمليات رزمی تأثير بگذارندمارچی ھايراکت ھای دستگاهخواند که تسليحات غربی به ويژه 

  . آنھا اشاره کردميکالسين به پيچيدگی فنی تسليحات ناتو و ناتوانی نيروھای اوکراينی در نگھداری

 

  !کيف اعتراف کرد که پرچم اوکراين را از ھليکوپتر در جزيره مار پرتاب کرده

ًکيف اذعان کرده است که پرچم اوکراين پس از عقب نشينی نيروھای روسی از جزيره مار برافراشته نشد، بلکه صرفا 

 :گفت CNN  باصحبتزارت دفاع اوکراين در ناتاليا گومنيوک، سخنگوی و. از يک ھليکوپتر در آنجا انداخته شد

  ".پرچم با ھليکوپتر به جزيره آورده شد، منتظر می مانيم تا نيروھا برسند و سپس به اھتزاز در می آيد"

به "گومنيوک با اشاره به سخنان قبلی خود در مورد برافراشته شدن پرچم در جزيره مار، ادعا کرد که اين عبارت بايد 

  :او اظھار داشت.  گرفته شود"صورت استعاری

 "چه کسی می خواھد آن را راه اندازی کند، باال بکشد؟. ھيچ کس در جزيره فرود آمد"

 

   برای آموزش نظاميان اوکراين خبر دادامريکاف از برنامه ريزی ئيسفير واشنگتن در ک

 .رتش اوکراين خبر داده است برای آموزش نيروھای نظامی اامريکاسفير واشنگتن در کی يف از برنامه ريزی 

به گزارش خبرگزاری شينھوا، خبرگزاری دولتی اوکراين به نقل از بريجت برينک، روز دوشنبه گزارش داد که 

  . در حال بررسی امکان آموزش دادن ارتش اوکراين استامريکا

رنامه مان را بگويم، اما می نمی توانم به طور دقيق رقم سرمايه گذاری يا ب": برينک پس از سفرش به واشنگتن گفت

  ."توانم بگويم که با مقامات پنتاگون در مورد آن صحبت کردم

 گفت که کشورش در حال تالش برای ارائه کمک ھای بيشتر به کی يف است که برای تقويت مواضع امريکاسفير 

  .اوکراين در خط مقدم نبرد با روسيه پيش بينی شده است
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 امريکاتر اعالم کرد که دولت ئي در اوکراين در توامريکا خرداد، سفارت ٢۵اوکراين در در بحبوحه درگيری روسيه و 

  . کمک دفاعی برای کی يف در نظر گرفته استدالر ميليارد ۴.۶به ارزش 

 استينگر، ئی ضدھوادستگاه ١۴٠٠ ھای ضد زره، دستگاه پرتابی و ساير دستگاه ٢۶۵٠٠ امريکابه گفته اين سفارت، 

  . ھزار عدد زره بدن و کاله ايمنی را به اوکراين ارسال کرده است٧۵يتزر و  توپ ھو١٠٨

ی توپخانه ای با تحرک پذيری راکت ھای دستگاه تير، الکسی رزنيکوف، وزير دفاع اوکراين گفت که کشورش ٢روز 

  . دريافت کرده استامريکارا از ) مارچھاي(باال 

 

  ديدا تنش زا است و متحدانش در قبال روسيه شامريکاتصميم 

دبير شورای امنيت روسيه درباره معرفی کردن روسيه به عنوان يک تھديد مستقيم در سند مفھومی جديد ائتالف نظامی 

  . منجر به تشديد تنش ھا در اروپا خواھد شدمسألهناتو، اعالم کرد که اين 

 کرد که تصميم ناتو در اعالم روسيه به  دبير شورای امنيت روسيه اعالم"نيکالی پاتروشف"به گزارش ريانووستی، 

 - و بی ثباتی در امنيت اروپا می شود و در تناقض با سند ھمکاری روسيه عنوان يک دشمن منجر به افزايش تنش ھا

  .ناتو است

 و متحدانش دشمن امريکاروسيه که از منافع و حاکميت ملی خود دفاع می کند، از سوی : پاتروشف در اين باره گفت

  . در اسنادی از جمله موارد تصويب شده در نشست ناتو در مادريد منعکس شده استمسأله شده است که اين اعالم

ی سازنده با روسيه در زمينه ثبات راھبردی خودداری صحبت و متحدانش از شرکت در امريکاوی با اشاره به اينکه 

ھای نظامی ناتو به  زيرساخت: ه گرفتند، افزودکردند و خواسته ھای مسکو برای تضمين ھای امنيتی را کامال ناديد

. شود، نيروھا و منابع نظامی به طور فعال در حال ايجاد شدن در جناح شرقی اين ائتالف ھستند مرزھای ما نزديک می

ايجاد  (AUKUS) "آکوس"اتحاد نظامی جديد .  به اين اتحاد گرفته شده استسويدنتصميماتی برای پيوستن فنالند و 

  .تشده اس

دبير شورای امنيت روسيه ھمچنين در ادامه اظھارات خود به اھداف عمليات ويژه نظامی اين کشور در اوکراين اشاره 

  .کرد

وی گفت که اھداف اين عمليات، حفاظت از مردم در برابر نسل کشی رژيم نئونازی اوکراين، غيرنظامی کردن و نازی 

 به وضعيت بی طرف در اين کشور است که در قانون اساسی اوکراين  کردن خاک اوکراين و در واقع دستيابیئیزدا

  .نيز آمده است

 و غرب به اوکراين و افزايش عرضه سالح ھای مرگبار، اين امريکابا وجود کمک ھای نظامی : پاتروشف تاکيد کرد

  .اھداف محقق خواھد شد

گسترش نئونازيسم در اوکراين، فعاليت "يرا وی تشريح کرد که روسيه مجبور به انجام عمليات نظامی ويژه بود ز

ھای اعالم شده   در خاک اوکراين و ھمچنين برنامهامريکاھای بيولوژيکی دخيل در برنامه بيولوژيکی نظامی  آزمايشگاه

توسط مقامات کی يف برای ايجاد تسليحات ھسته ای و پيوستن به ناتو تھديدھای مھمی را نه تنھا برای امنيت روسيه 

  ."برای کل جھان ايجاد کردبلکه 

 

   تنھا يک دزدی آشکار نيستامريکاھای کشورھای مستقل توسط  ئیضبط دارا: الوروف
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 با کارلوس فاريا، صحبتسرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه روز دوشنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی پس از 

ه برای تضعيف پايه و اساس اقتصاد ونزوئال محقق ھای اياالت متحد وزير امور خارجه ونزوئال اعالم کرد که طرح

  .نخواھد شد و مسکو به حمايت خود از مقامات کاراکاس ادامه خواھد داد

ھای  ھای دولت ئیالوروف ھمچنين يادآور شد، فدراسيون روسيه و ونزوئال نيز بر اين باورند که مسدود کردن دارا

ا يک دزدی آشکار است، بلکه نقض حقوق اجتماعی و اقتصادی ھای خارجی توسط واشنگتن نه تنھ مستقل در حساب

 .شھروندان اين کشورھاست

 

  کاراکاس شاھد آمادگی روسيه برای مذاکره با اوکراين است: وزير خارجه ونزوئال

کارلوس فاريا، وزير امور خارجه ونزوئال روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی پس از مذاکراتش با سرگئی 

وف، ھمتای روسی خود در مسکو اعالم کرد که ونزوئال از روسيه در لزوم اجرای عمليات ويژه در اوکراين الور

 . و دستيابی به توافق صلح قابل قبول دوجانبه را مشاھده کرده استصحبتکند و آمادگی مسکو برای  حمايت می

 را از روسيه در رابطه با اجرای عمليات از طرف دولت و رئيس جمھور ونزوئال، ما حمايت خود: اين ديپلمات گفت

ما اين را مشاھده . ف استئيروسيه آماده مذاکره با مقامات ک. ويژه در اوکراين در جريان مذاکرات امروز اعالم کرديم

و از اين تالش حمايت کرده و اميدواريم توافقاتی حاصل شود که منافع ھر دو کشور فدراسيون روسيه و اوکراين را در 

  ".بگيردنظر 

پمپاژ کردن تجھيزات نظامی گسترده غربی به اوکراين به منظور طوالنی کردن "وزير امور خارجه ونزوئال واقعيت 

کند  د میئيًشخصا اين سخنان رئيس جمھور والديمير پوتين را تأ":  را مورد توجه قرار داد و افزود"ھای نظامی درگيری

ای جز اينکار   امنيت خود، امنيت سرزمين خود و مردم روسيه است و چارهکه فدراسيون روسيه امروز در حال دفاع از

  ".برايش باقی نمانده است

اميدواريم در آينده نزديک اھداف عمليات ويژه محقق شود، اگرچه مخالفان ما سعی دارند تا ھر ": فاريا در پايان گفت

 ".تر کنند چه بيشتر اين درگيری را طوالنی

 

  زير دفاع روسيه پس از آزادسازی کل منطقه لوھانسکديدار پوتين با و

جمھوری روسيه بعد از ظھر روز دوشنبه در ديدار  دفتر مطبوعاتی کاخ کرملين اعالم کرد که والديمير پوتين، رئيس 

 مربوط به ادامه عمليات نظامی ويژه در منطقه ئیھا با سرگئی شايگو، وزير دفاع اين کشور يادآور شد که گزارش

 .باس را از فرماندھان گروه نظامی مرکزی و جنوبی نيروھای مسلح روسيه دريافت و مطالعه کرده استدون

والديمير پوتين در ديدار با ژنرال ارتش شايگو، آزادسازی کل قلمرو لوھانسک را به نيروھای مسلح روسيه و نيروھای 

 که در ئی نيروھا"جنوبی" و "مرکز"نظامی ھای  ھای گروه وی تاکيد کرد که واحد. مردمی لوھانسک تبريک گفت

ھای رزمی  ئیآزادسازی شھر ليسيچانسک شرکت داشتند، اکنون بايد به مرخصی رفته و استراحت کنند تا بتوانند توانا

  .خود را افزايش دھند

 .ات بيشتری از مسائل مورد بررسی در اين نشست منتشر نشده استئيجز

 

  ا، سفارت روسيه در بلغارستان قادر به کار نيستھ پس از اخراج ديپلمات: الوروف
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سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه روز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی در مسکو اعالم کرد که مقامات 

  . ديپلمات روسی توسط صوفيه پاسخ خواھد داد٧٠ًمسکو قطعا به اخراج بی اساس 

و افزود، طبق اطالعات وزارت امور خارجه، سفارت روسيه در الوروف در جريان يک کنفرانس مطبوعاتی در مسک

ًطبيعا ما نيز با ھمتايان بلغاری خود برخوردی متقابل خواھيم ": وی گفت. حال حاضر قادر به فعاليت عادی نيست

  ".داشت

. کند خراج می ديپلمات و کارمند فنی سفارت روسيه را از اين کشور ا٧٠ اعالم کرد که جونبلغارستان دراواخر ماه 

ھای امنيتی اين کشور ھمکاری داشته و از فعاليت  ًھای روسی ظاھرا برای سرويس دليل اين تصميم آن بود که ديپلمات

 .کردند ديپلماتيک به عنوان پوششی برای اقدامات خود استفاده می

 

   عواقب حمايت از اقدامات ضدروسی کشورھای عضو استمسؤولاتحاديه اروپا : روسيه

ريا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسيه شب گذشته، دوشنبه تاکيد کرد که حمايت بدون فکر از ما

يت عواقب آنھا را بر عھده کل اتحاديه اروپا قرار مسؤولاقدامات ضدروسی تک تک کشورھای عضو اتحاديه اروپا، 

  .دھد می

اروپا بسيار مھم است که به ھر قيمتی، ھمبستگی خود عليه ًظاھرا برای مقامات اتحاديه "زاخارووا يادآور شد که 

شود و طبق  ای انجام می  اين در حالی است که اين اقدامات برخالف عقل سليم و اخالق حرفه".روسيه را نشان دھند

  .منطق يک جانبه آنھا، روسيه در حال حاضر مقصر ھمه چيز است

ھای   ديپلمات و کارمند نمايندگی٧٠ برای "عنصر نامطلوب" اين ديپلمات افزود که تصميم صوفيه برای اعالم

بسيار "ترين تالش برای توجيه اين تصميم، اقدامی است که  ديپلماتيک روسيه در بلغارستان بدون دليل و بدون کوچک

وپا قابل  در اتحاديه ار"اقدام ابتکاری"اگر چنين ": زاخارووا خالصه کرد.  است"فراتر از محدوده برخورد ديپلماتيک

 ".قبول تلقی شود، پس ارزش آن را دارد که ما نيز به اصل عمل متقابل که زيربنای روابط ديپلماتيک است فکر کنيم

 

  گزارش شبکه تلويزيونی فرانسوی از شادی ساکنان ليسيچانسک پس از آزادسازی شھر

در منطقه لوھانسک را برای بينندگان  روز گذشته، دوشنبه، تصاويری از شھر ليسيچانسک ٢-شبکه تلويزيونی فرانس

به گفته . خود نشان داد که در آن ساکنان شھر از آزاد شدن شھرشان از دست نيروھای مسلح اوکراين خوشحال ھستند

خبرنگاران فرانسوی، مردم در راه رسيدن به شھر نزديک جاده ايستاده و از نيروھای مردمی لوھانسک استقبال 

  .کنند می

انسوی با تعدادی از مردم صحبت کرده و خوشحالی آنھا از اينکه ديگر ميتوانند بار ديگر خود را روس گزارشگران فر

 .تلقی کنند را به تصوير کشيدند

 

  وزارت دفاع روسيه از اقدامات تحريک آميز ارتش اوکراين خبر داد

 حال آماده سازی يک اقدام تحريک وزارت دفاع روسيه شب گذشته، دوشنبه، گزارش داد که نيروھای مسلح اوکراين در

  .ھای روی رودخانه کريگا در منطقه سومی ھستند آميز برای منفجر کردن پل
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در منطقه سومی، ":  دفاعی فدراسيون روسيه توضيح دادکنترولسرھنگ ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مرکز ملی 

 که از قبل طراحی ئیاند که بر اساس سناريو هگذاری کرد  روی رودخانه کريگا را مينئیھا ھای اوکراينی پل نئونازی

  .".ای نيز يافته، آنھا را منفجر کردند ھای غربی و اوکراينی پوشش گسترده شده بود و در رسانه

ف قصد دارند نيروھای مسلح روسيه را به حمالت غيرمجاز به ئيًبه گفته وی، مشخص شده است که بعدا مقامات ک

  .و نقلی اوکراين متھم کندتأسيسات زيرساختاری مھم حمل 

به گفته ميزينتسيف، چنين اقداماتی از سوی اوکراين نشان دھنده بی تفاوتی آنھا نسبت به مردم غيرنظامی ساکن اين 

  .مناطق و عدم توجه به ھنجارھای حقوقی در زمينه انسان دوستانه بين المللی است

ھای  کراين تجھيزات نظامی سنگين را در محوطه ساختماناين مقام نظامی ھمچنين يادآور شد که نيروھای مسلح او

به گفته وی، ھرگونه . دھند مسکونی در شھر خارکوف مستقر کرده و به غيرنظاميان اجازه خروج به مناطق امن را نمی

بدين ترتيب آنھا از مردم ساکن اين مناطق بعنوان سپر . شود  غيرنظاميان به شدت سرکوب میئیتالش برای جابجا

 .کنند سانی استفاده میان

 

   را يافتندپولندھا اجازه دريافت پاسپورت در  اوکراينی

که به عنوان  (ئیدھد کارت شناسا ای را تصويب کرده است که به شھروندان اين کشور اجازه می دولت اوکراين قطعنامه

  . صادر شودپولندجرتی المللی آنھا در دفاتر خدمات مھا ھای بين و گذرنامه) کند گذرنامه داخلی عمل می

 پولنددفتر مطبوعاتی دولت روز دوشنبه اعالم کرد که نخستين پروژه آزمايشی در اين زمينه در حال حاضر در پايتخت 

مدت زمان صدور آنھا به نصف . اولين اسناد در اوايل ماه آگوست در دسترس خواھد بود.شروع به کار کرده است

  .د بود روز خواھ٢٠کاھش يافته و حداکثر 

، نيروھای گارد ) اسفند ماه و آغاز حمله نظامی روسيه به اوکراين٥ (فبروری ٢٤پيش از اين، مشخص شد که از تاريخ 

اند   ثبت نام کردهپولندھای بازرسی مرزی در مسير اوکراين به   ھزار نفر را در پست٥٢٩ ميليون و ٤ پولندمرزبانی 

 .اند  ترک کردهئیاين کشور را به قصد رسيدن به ساير کشورھای اروپا ميليون نفر از آنھا ديگر ٢.٥که بيش از 

 

   سند ھمکاری دفاعی امضا کردندسويدناوکراين و 

، روز دوشنبه بيانيه مشترکی را سويدنوالديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين و ماگدالنا اندرسون، نخست وزير 

ای و بھره وری انرژی و حمايت مالی از اوکراين به  رژی ھستهامضا کردند که در آن ھمکاری در بخش دفاعی و ان

  .عنوان موضوعات اصلی روابط دوجانبه تعريف شده است

.  امضا شده استسويدنزلنسکی يادآور شد که چنين سندی برای نخستين بار در تاريخ روابط دوجانبه بين اوکراين و 

ھای پاکسازی ميادين مين و ھمچنين  اوکراين و توسعه قابليتھای دوجانبه در بخش امنيتی  رھبران دو کشور ھمکاری

  .ف را مورد توجه قرار دادندئيای برای ک مشارکت در تامين سوخت ھسته

 از ادامه اجرای توافقنامه سويدنف، در خصوص حمايت ئيعالوه بر اين، دو طرف در جريان مذاکرات خويش در ک

 .فق کردندارتباطی بين اوکراين و اتحاديه اروپا توا

  

 


