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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  نصرتینسترن : فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٠٧

 ١٣٣  –  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

  

 ميليارد يورو از دارايی ھای مسدود شده روسيه در سراسر جھان درخواست می ٧٢٠اوکراين : کنفرانس بازسازی

  کند

المللی قول حمايت خود را از اوکراين تا   کشور و سازمان بين۴٠ دو روزه بازسازی در لوگانو، حدود در کنفرانس

  .زمان بھبودی کامل دادند

اين در مورد تعھد به يک فرآيند : در طرح ساخت و ساز، شرکت کنندگان بر روی ھفت اصل اساسی توافق دارند

، مشارکت شرکت ھای CO2 ، تبديل به يک جامعه عاری ازدموکراتيک است که در آن کل جامعه مشارکت دارد

  .خصوصی، ديجيتالی ومديريت شفاف و پروژه ھای ساختمانی که فاقد غنی سازی ھستند

 ميليارد يورو برآورد کرده و خواستار استفاده از ٧٢٠دنيس شميگال نخست وزير اوکراين اخيرا نياز به بازسازی را 

 .در سراسر جھان برای اين منظور شده استدارايی ھای مسدود شده روسيه 
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جمھور سابق روسيه درباره احتمال تشکيل دادگاھی در مورد مقامات روسيه اظھار نظر کرده  ديميتری مدودف، رئيس

  .است

کشورھايی که در گذشته : وی افزود. وی در تلگرام نوشت، ايده دادگاه برای کشوری با سالح ھسته ای پوچ است

  . شده اند نمی توانند قاضی باشندمرتکب جنايات

 از زمان فتح سرخ پوستان، مملو از جنگ ھای خونين امريکاکل تاريخ "نايب رئيس شورای امنيت روسيه تاکيد کرد که 

  ."نابودکننده بوده است

 .وی از ھيروشيما و ناکازاکی، ويتنام، يوگسالوی، کوبا، افغانستان و عراق به عنوان نمونه ياد کرد

پس چه کسی قرار است ما را محاکمه کند؟ کسانی که مردم خودشان و ديگران را می کشند ": جمھور سابق پرسيدرئيس 

  "و جنايات جنگی مرتکب می شوند؟

  .آنھا به خوبی از اين موضوع آگاه ھستند. با روسيه نمی توان اينطوری کار کرد

او دو قسمت . بايد کلمات کتاب مقدس را به خاطر بسپارند "قورباغه ھای بی فايده اش"مدودف گفت که اياالت متحده و 

 ."در مورد ديگران قضاوت نکنيد، مبادا خداوند شما را قضاوت کند"از کتاب مقدس را نقل کرد، از جمله جمله 

 

   ،نکرديم٢درخواست مذاکره در مورد نورد استريم : کند بارتش با ارنست مخالفت می

.  از اظھارات کالوس ارنست، کارشناس انرژی جناح چپ در بوندستاگ فاصله گرفتديتمار بارتش، رئيس جناح چپ،

بارتش روز چھارشنبه در توييتی نوشت که جناح چپ و جناح چپ خواستار مذاکره برای راه اندازی خط لوله نورد 

  . نيستند٢استريم 

وسيه در مورد تامين گاز با وجود جنگ ًارنست قبال در مصاحبه با راينيشه پست گفته بود که دولت فدرال بايد با ر

 برای مدت محدودی در صورتی که در غير اين ٢ًاحتماال در مورد بھره برداری از نورد استريم "صحبت کند، 

 ." .صورت نتوان تامين گاز را تضمين کرد

 

  دو مظنون به بمب گذاری در خرسون دستگير شدند

 آندری سرشنکو و اولگ پرونکو را بازداشت –ن از ساکنان شھر دو ت FSB  روسيه، افسرانکنترولدر خرسون تحت 

  .شدند

ًآنھا ظاھرا به دستور رئيس اطالعات وزارت دفاع اوکراين يک حمله تروريستی را برای کشتن يوگنی سوبولف، رئيس 

  .اين افسر در اين حمله زخمی شد. منطقه ای سازمان اطالعات انجام دادند

 . گفته می شود افراد دستگير شده پيش از اين اعتراف کرده اندبه گفته مقامات بازپرسی،

 

   اوکراينی در کشورھای مختلف فاش شدن اطالعات ھزار جاسوس

بخش  (GUR) ھا و اطالعات مربوط به ھزار کارمند اداره اطالعات مرکزی اعالم کرد داده "RaHDit" گروه ھکری

  .نظامی وامنيتی اوکراين را منتشر کرده است

ھا و اطالعات مربوط به ھزار کارمند اداره اطالعات  اعالم کرد داده "RaHDit" به گزارش اسپوتنيک، گروه ھکری

  .بخش نظامی وامنيتی اوکراين را منتشر کرده است (GUR) مرکزی
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 ھای بنا بر آنچه اين گروه ھکری اعالم کرده اين عمليات موفق سايبری به علت نقص و ضعف در حفاظت از شبکه

ھای بزرگ  وتحليل داده ھای تجزيه  در نزديکی پايتخت اوکراين و ھمچنين شيوه"ريابالسکی"اداره مرکزی در جزيره 

  .براساس الگوھای مشخص رفتار کاربران انجام شده است

ک ھای ديپلماتي ھای دولت اوکراين در مناطق مختلف جھان، نمايندگان ھيئت در ميان اطالعات افشاشده درباره جاسوس

  .اين کشور در در روسيه، ھند، ويتنام، آفريقای جنوبی، ايتاليا، ترکيه و ايران ھم حضور دارند

، بلغارستان، اسلواکی ھم فاش شده ھنگری، پولندن اطالعات نظامی اوکراين در مسؤوالاطالعات شخصی مربوط به 

  .است

و نمايندگان نيروھای ) در کشورھای ديگر(ابکاری ھای دولت اوکراين برای خر اين گروه ھکری ھمچنين دستورالعمل

اين گروه ھکری تأکيد کرده اين نخستين مجموعه از اطالعات . ھای مخفی را منتشر کرده است ويژه اطالعات و داده

  .شده است و به مرور اطالعات ديگر را ھم منتشر خواھد کرد ھک

ھای اطالعاتی و امنيتی اوکراين  ، اين بزرگترين درز داده)١۴٠٠ اسفند ۵(از آغاز عمليات نظامی روسيه در اوکراين 

  .است

از  (SBU)  کارمند سرويس امنيتی اوکراين٧٠٠اطالعات شخصی مربوط به  RaHDit پيش از اين نيز گروه ھکری

  .ھای آنھا را منتشر کرده بود ھا، و حتی آدرس محل سکونت، و سرگرمی ھا، شماره تلفن جمله عکس

ای،  ات نظامی روسيه در اوکراين، ھمزمان با افزايش درگيريھای ميدانی، جنگ دو کشور در ابعاد رسانهبا آغاز عملي

 .سايبری و اطالعاتی عليه يکديگر نيز در جريان بوده است

 

  الملل شد الوروف خواستار مشارکت جھانی برای حفاظت از قوانين بين

ی در اين مقطع از تاريخ، خواستار مشارکت جھانی برای حفاظت از وزير خارجه روسيه با يادآوری شرايط پيچيده جھان

  .الملل شد قوانين بين

 امروز طی نشستی با حضور ھمتای ويتنامی خود در ھانوی، پايتخت اين کشور با اشاره به اين "سرگئی الوروف"

مگانی برای حفاظت از ای در حال حرکت به سمت تکامل است، خواستار مشارکت ھ موضوع که جھان به شکل پيچيده

  .الملل شد حقوق بين

الملل متھم می  ھای غربی، روسيه را به خاطر شروع عمليات ويژه در اوکراين به نقض حقوق بين در شرايطی که دولت

ھای  کرملين نيز دولت. کنند، مسکو اين اقدام را دفاع از خود در مقابل گسترش ناتو به سمت مرزھايش اعالم کرده است

  .ھای سابق شوروی در اروپای شرقی و در ھمسايگی روسيه متھم کرده است ا به مداخله در امور جمھوریغربی ر

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

وی سه روز پس از آن در . ت شناختھای خلق دونتسک و لوھانسک را در منطقه دونباس به رسمي استقالل جمھوری

يف به رويارويی  کی -کرد و روابط پرتنش مسکو  اسفند آغاز عمليات نظامی ويژه عليه اوکراين را اعالم۵روز پنجشنبه 

  .ھا به اقدام روسيه ھمچنان ادامه دارد ھا در اوکراين و نيز واکنش درگيری.  داد نظامی تغيير وضع

وسيه، ويتنام را يک شريک کليدی روسيه در اتحاديه کشورھای جنوب شرق در اين نشست، وزير خارجه ر

روابط مسکو و ھانوی تاريخی است و به تالش دو ملت برای رسيدن به عدالت : ارزيابی کرد و افزود) آن آسه(آسيا

  .گردد برمی
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ھانوی از جمله کشورھايی . دگرد ويتنام و روسيه روابط نزديکی دارند که به دوران اتحاد جماھير شوروی سابق بازمی

  .است است که عمليات ويژه روسيه در اوکراين را محکوم نکرده

 بين دو ستراتيژيکسفر وزير خارجه روسيه به ويتنام به مناسبت دھمين سالگرد امضای قرارداد ھمکاری فراگير 

يتنام به اندونزی سفر ، از و٢٠قرار است الوروف برای شرکت در نشست وزيران خارجه گروه . کشور صورت گرفت

 .کند

 

  ، جھانی جديد درحال تولد استامريکابا پايان سلطه : ونزوئال

 يک امر مطلق نبوده و با تالش ھای روسيه برای امريکاسلطه :  وزير خارجه ونزوئال گفت"کارلوس رافائل فاريا"

  .پايان دادن به اين سلطه، جھانی جديد در حال تولد است

کاراکاس : ری تاس، کارلوس رافائل با اشاره به اينکه يک نظم نوين جھانی در حال تولد است،گفتبه گزارش خبرگزا

  .طرفدار امنيت، ھمکاری و صلح جھانی است که به حق تعيين سرنوشت احترام می گذارد

درخط  يک امر مطلق نيست، يک جھان جديد در حال تولد است و روسيه امريکاسلطه : وزيرخارجه ونزوئال افزود

 روسيه برای محدود ساختن و مھار "عمليات ويژه نظامی "مقدم تالش در اين زمينه قرار دارد، امروز اين امر در 

 در "نئو نازی"توسعه ناتو و سياست ھای بدون مالحظه آن که امنيت روسيه و صلح اروپايی را با تشويق دولت 

  .است و سياست نسل کشی آن به مخاطره افکنده، متجلی "يف کی"

 "ناتو"روسيه و رئيس جمھوری آن والديمير پوتين اين تالش را به نام بشريت، عليه ائتالفی خصمانه به نام : وی افزود

  .انجام می دھد

به گزارش اين رسانه روسی وزير خارجه ونزوئال در ادامه سخنان خود با تاکيد بر اينکه کاراکاس ھوادار صلح، امنيت 

برای دست يافتن به چنين اھدافی، ما با :  برای حق تعيين سرنوشت احترام قائل است، گفتو ھمکاری جھانی است که

فدراسيون روسيه و تمامی ملت ھا و دولت ھايی که از چنين موازينی برخوردارند ھمکاری می کنيم، اين يک امر 

ه بشری را درخطری بزرگتر قرار فوری است و بايد پيش از آنکه تمايالت امپرياليستی اياالت متحده بيش از اين جامع

 .دھد، آنرا حل کنيم

 

   در انتشار کرونا داريمامريکااسنادی از نقش : روسيه

  . در انتشار کرونا در دست استامريکاروسيه اعالم کرد اسنادی قطعی از نقش 

ر انتشار ويروس  دامريکارئيس مجلس دومای روسيه گفت اسناد و شواھدی قطعی در دست داريم که از نقش مستقيم 

  .کند کرونا حکايت می

 و مقصر اصلی ھمه گيری کرونا در مسؤول امريکاويچسالو والودين رئيس مجلس دومای روسيه با اشاره به اينکه 

  .ايم اسنادی قطعی در اين زمينه بدست آورده: جھان است، تاکيد کرد

 در انتشار امريکااقدام : ر جھان اشاره و تصريح کردھا انسان در سراس ويچسالو والودين به ابتال و جان باختن ميليون

  .ويروس کرونا بحران اقتصادی در جھان را تشديد کرد

 را عامل اصلی کاھش سطح زندگی مردم دنيا، به امريکارئيس مجلس دومای روسيه انتشار عمدی ويروس کرونا توسط 

 . اين جنايت ضد بشری پاسخگو باشدواشنگتن بايد در قبال: ھای فقير عنوان کرد و گفت ويژه در کشور

ترسد که تمام دنيا به حقيقت تلخ درباره منبع اصلی انتشار  جو بايدن احتماال از اين می: رئيس دومای روسيه افزود
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ھای آسيب ديده از اين ھمه گيری را   بخواھند تا خسارات وارده به ھمه کشورامريکاويروس کرونا پی ببرند و از 

 .جبران کند

 

   با روسيه ھستيمستراتيژيکمند به تقويت ھمکاری ه عالق: چين

 ديدار و بر سر مسائل بيجينگوزارت امورخارجه چين اعالم کرد معاون وزير امورخارجه چين با سفير روسيه در 

  .ھای دوجانبه در آينده ابراز اميدواری کردند ھمکاری

 معاون وزير "ما ژائوشو"ای از ديدار  ر بيانيه، وزارت امور خارجه چين د"سی جی تی ان"به گزارش پايگاه خبری 

  . خبر دادبيجينگ سفير روسيه در "آندری دنيسوف"امورخارجه و 

 در   با روسيه و تحکيم ھمکاریستراتيژيکھای   در سخنانش گفت چين تمايل به تقويت ھمکاری"ما ژائوشو"

  .ھای چندجانبه از جمله سازمان ملل متحد دارد چارچوب

چين نيز خاطرنشان کرد روسيه به تقويت ارتباطات با چين برای پيشرفت و بھبود روابط دوجانبه سفير روسيه در 

  .خواھد پرداخت

چين از تالش ھای ائتالف : گفت "٢۴روسيه "آندری دنيسوف ھمچنين امروز در گفت و گو با کانال تلويزيونی 

  .نوس آرام نگران استاقيا- برای اشاعه نفوذ خود به منطقه آسيا) ناتو(آتالنتيک شمالی

تمايالت ناتو برای ورود به ماوراء محدود جغرافيايی اعالم شده ناتو در زمان تأسيس ": اين ديپلمات ارشد روسيه افزود

 می نامند، به منطقه "چنگ ھا"بويژه به آن سوی اروپا، مشخصا، فرای اروپای غربی و اشاعه آنچه که در چين  آن، و

  .ه موجب نگرانی می شوداقيانوس آرام بويژ-آسيا

 می کوشد اين نيات را افشا کند و به ساير بيجينگبه گفته دنيسوف، اينھا شرايطی غير قابل قبول برای چين ھستند و 

  .نظر است روسيه با اين رويکرد چين ھم. اقيانوس آرام نيز توضيح بدھد-کشورھای منطقه آسيا

شود، چين را به عنوان منبع   سال يک بار منتشر می١٠ که ھر "تژيکمفھوم استرا"ناتو ھفته گذشته، در جديدترين سند 

 و مسکو در تضعيف بيجينگ معرفی کرده و از ھمکاری "آتالنتيک-يورو" برای امنيت حوزه "ھای سيستمی چالش"

  .ھا و منافع کشورھای ناتو انتقاد کرد ارزش

 

  اولين پرسنل ارتش اوکراين برای آموزش وارد بريتانيا شدند

 در يک بيانيه مطبوعاتی اعالم کرد که اولين پرسنل ارتش اوکراين برای جوالی ٥ واالس، وزير دفاع بريتانيا در بن

 نظامی جديد ١٠٠٠٠ است که در آن حداکثر "برنامه نوآورانه"اين آموزش بخشی از يک . آموزش وارد بريتانيا شده اند

 . ميليارد پوندی بريتانيا به اوکراين است٢.٣ اين بخشی از بسته کمکی. اوکراينی آموزش خواھند ديد

اينھا شامل جابجايی . به گفته واالس، اين آموزش بر اساس آموزش ھای اوليه ای است که در ارتش بريتانيا رايج است

ھر دوره چندين . اسلحه، انجام کمک ھای اوليه در جنگ، تاکتيک ھای گشت زنی، آموزش ميدانی و قوانين جنگ بود

  .طول می کشدھفته 

 

  روسيه شھرھای خود را گلوله باران نمی کند: الوروف
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ادعاھای اوکراين مبنی بر اينکه روسيه شھرھای خود را گلوله باران : سرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه گفت

: ود و افز"به طور خالصه، شما دروغ می گوييد": وی روز چھارشنبه به خبرنگاران گفت. می کند، صحت ندارد

  ".واقعيت ھا معلوم است، ھر روز از سوی وزارت دفاع ما ارائه می شود"

يت خود در قبال مرگ غيرنظاميان آگاه باشند، به ويژه در دونباس، مسؤولالوروف گفت که کشورھای غربی بايد از 

  .جايی که از سالح ھای تامين شده از غرب استفاده می شود

 

   ساعت خبر داد٢٤ار غيرنظامی در حمالت اوکراين طی جمھوری خلق دونتسک از کشته شدن چھ

بر اين اساس، حداقل .  ساعت گذشته را ثبت کرده اند٢٤ حمله توسط نيروھای مسلح اوکراين در ٥٨مقامات دونتسک 

، ١٢٠، ١٢٢، ١٥٥ ھای راکتو  Grad  ھایراکتارتش اوکراين از .  پرتابه به خاک جمھوری خلق شليک شد٥٠٨

. چھار غيرنظامی از جمله يک دختر ده ساله در سه منطقه دونتسک کشته شدند. ی متری استفاده کرد ميل٨٠ و ٨٢

 ساختمان ٢٥در مجموع، اين حمالت به . دوازده غيرنظامی ديگر از ساکنان دونتسک و الکساندروکا زخمی شدند

 .کا و گورلووکا آسيب رساند زيرساخت غيرنظامی در پنج منطقه دونتسک و ھمچنين در الکساندروف١٦مسکونی و 

 

  حزب چپ خواستار پايان تحريم ھا عليه روسيه ھستند

کالوس ارنست، رئيس کميته انرژی در بوندستاگ در مصاحبه با راينيشه پست گفت که با وجود جنگ، بايد با روسيه 

ن را به طور جدی تحت تاثير قطعی گاز نه تنھا شھروندا: وی ھشدار داد. برای اطمينان از تامين انرژی مذاکره کرد

در صورت لزوم، بايد دوباره درباره راه اندازی . قرار می دھد، بلکه عواقب مخربی برای صنعت نيز خواھد داشت

  . صحبت شود٢نورد استريم ،

  ارنست تاکيد کرد که تحريم ھای سياست انرژی کارساز نيست

  ".لی حاصل از اين فروش بيشتر استشود، اما درآمد ک ھا منجر به فروش کمتری می تحريم" 

بنابراين حفظ تحريم ھا به اين شکل .  از يک سياست تحريمی شکست خورده رنج می برندالماندر ھمين حال، جمعيت 

 .ًتنھا آن اقداماتی بايد عليه روسيه برداشته شود که عمال بتواند به جنگ پايان دھد.  است"غير اخالقی"

 

  ای پيوستن به روسيه عجله دارداداره منطقه ای خارکف بر

ويتالی گانچف، رئيس . مقامات و ساکنان مناطق آزاد شده منطقه خارکف خواھان تبديل شدن اين منطقه به روسيه ھستند

او . اداره منطقه ای خارکف به خبرگزاری تاس گفت که اداره موقت مدنی از اين درخواست ھای مردم حمايت می کند

  :گفت

و وقتی مردم اکنون از رھبری منطقه می شنوند که يک .  پيش تمايل دارد که ما به روسيه بپيونديمدولت ما بيش از

قدرت متناظر در اينجا وجود دارد و می بينند که چگونه روبل وارد اينجا می شود پس ھم مردم شروع به تطبيق دادن 

  ".خود خواھند کرد

  .د تابعيت روسيه می پرسندت زيادی در مورسؤاالوی خاطرنشان کرد که ساکنان 

به گفته وی، وضعيت در .  درصد از منطقه خارکف آزاد شده است٢٠گانچف پيش از اين اعالم کرده بود که حدود 

شھرک ھای متعددی توسط نيروھای مسلح اوکراين گلوله باران می شوند و خطر . مناطق آزاد شده ھمچنان متشنج است

 .خرابکاری ھمچنان وجود دارد
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  غرب برای ادامه حمايت از اوکراين شرط گذاشته است: گراف فاش کردتل

در صورتی که اوکراين نتواند تا پاييز :  روز دوشنبه به نقل از منابع ديپلماتيک خود نوشت"تلگراف"روزنامه انگليسی 

  .واھد کردسال جاری روند اوضاع در جبھه جنگ را تغيير دھد، غرب شروع به کاھش حمايت خويش از اوکراين خ

دانند و بازگشت  يف را بی فايده می طبق اين اطالعات، افراد بانفوذ زيادی در کشورھای غربی ھستند که حمايت از کی

تواند عمليات بالقوه برای بازگرداندن منطقه خرسون باشد که در حال حاضر تحت  ايمان آنھا به اوکراين، برای مثال، می

ًبا اين حال، افزايش تلفات نيروھای مسلح اوکراينی، اين کار را تقريبا غيرممکن البته .  نيروھای روسی استکنترول

  .کرده و اميد به توانايی ارتش اوکراين را کاھش داده است

پيش از اين روزنامه پوليتيکو گزارش داد که رھبران کشورھای غربی حامی اوکراين نگران آن ھستند که مردم آنھا از 

روزنامه فرانسوی فيگارونيز به . حوادث رخ داده در اين کشور خسته شده و به سمت دستورکار داخلی روی آورند

ھای اجتماعی به اين  تعداد افرادی که در شبکه: شته استکاھش جدی عالقه مردم به موضوع اوکراين اشاره کرده و نو

 . ھزار نفر کاھش يافته است٣٤٥ ميليون نفر به ١٨کنند از  موضوع اشاره می

 

  فعاليت حزب کمونيست روسيه در اوکراين ممنوع شد

شتمين دادگاه اين تصميم روز سه شنبه توسط ھ. فعاليت حزب کمونيست روسيه در خاک اوکراين ممنوع شده است

ھای  دادگاه مربوطه ادعای وزارت دادگستری اوکراين را پذيرفت که فعاليت. تجديدنظر اداری در شھر لووف اتخاذ شد

  .حزب کمونيست فدراسيون روسيه به ضرر منافع ملی اين کشور است و بايد ممنوع شود

يی، وجوه و ساير اموال اين حزب و موسسات دارا: بوک رسمی آن منتشر شد، نوشت دادگاه لووف در پيامی که در فيس

  .ھای ساختاری چند صد ساله آن به مالکيت دولت وکراين منتقل خواھد شد اوليه و ساير تشکل

  . را ممنوع کرد"اوکراين خوشبخت"در ھمان روز دادگاه ھمچنين فعاليت حزب سياسی 

  . در اوکراين ممنوع شد"مال ما"گرای  و حزب چپ"برای زندگی" –ماه گذشته نيز فعاليت حزب اپوزيسيون 

 در "احزاب طرفدار روسيه"، پارلمان عالی اوکراين قانونی را تصويب کرد که فھرست شرايط ممنوعيت اپريلدر ماه 

ھا يا مقامات روسی و ھمچنين به رسميت  اين شروط شامل تبليغ يا تماس با ارگان. اين کشور را گسترش داده است

  .سيه در اقدام نظامی در خاک اوکراين استشناختن مشروعيت رو

 

 کيف به فروش مجدد محموله ھای تسليحاتی غربی اعتراف کرد

آژانس امنيت اقتصادی اوکراين موارد متعددی از قاچاق کمک ھای بشردوستانه و کاالھای نظامی وارد شده از 

 ٢٤ک پخش از کانال تلويزيونی اوکراين اين را واديم ملنيک رئيس اين مقام در ي. کشورھای غربی را کشف کرده است

 :او توضيح داد. بيان کرد

 .ما چنين حقايقی را ثابت کرده ايم. حتی کاالھای ارتش ھم به پول فروخته می شود

به گفته رئيس مقامات، در ھر صورت، . به گفته ملنيک، تاکنون حدود ده پرونده کيفری در اين رابطه آغاز شده است

 .می تواند به طور قابل توجھی بيشتر باشد نشدهتعداد موارد گزارش 

 

 اتحاديه اروپا با روسيه وارد جنگ نخواھد شد: بورل
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مھمترين واکنش به عمليات نظامی ويژه مسکو در اوکراين ھمچنان . اتحاديه اروپا با روسيه وارد جنگ نخواھد شد

رل، نماينده عالی سياست خارجی و امنيت اتحاديه اين را جوزپ بو. تحريم ھاست که تاثير آن تنھا افزايش خواھد يافت

 :او توضيح داد. اروپا در مقاله ای برای روزنامه يوميوری در روز چھارشنبه اعالم کرد

از . تواند در صورت تحريک پاسخ دھد دھيم که اروپا می ايم و نشان می ما شروع به حرکت از قصد به عمل کرده"

آنھا در . ھای اقتصادی اکنون در قلب اين واکنش قرار دارند ا روسيه شويم، تحريمخواھيم وارد جنگ ب آنجايی که نمی

 ".حال حاضر تأثيری دارند که فقط در ماه ھای آينده تشديد خواھد شد

 

 در انتظار ارائه دليلی از سوی روسيه برای ديدار الوروف و بلينکن: واشنگتن

يلی برای ديدار ميان آنتونی بلينکن و سرگئی الوروف، روسای  معتقد است که روسيه بايد دلامريکاوزارت خارجه 

به گزارش . از نظر واشنگتن، چنين تماسی در حال حاضر نامناسب است.  و روسيه ارائه دھدامريکاديپلماسی 

 :يی در يک نشست تلفنی گفتامريکاريانووستی، يک مقام آژانس 

 ".الوروف دليل بياوردما دوست داريم روسيه برای ديدار دوجانبه با وزير "

 ٢٠ برای ديدار بلينکن و الوروف در حاشيه نشست وزيران گروه "زمان مناسبی" تاکيد کرد که امريکاوزارت خارجه 

سرگئی ريابکوف معاون وزير امور خارجه روسيه .  در اندونزی برگزار شود، نيستجوالی ٨ تا ٧که قرار است در 

 .يان کرده بودنيز پيش از اين اظھارات مشابھی را ب

 

 اختالف بين زلنسکی و فرماندھان ارتش

جمھور اوکراين پس از تصميم به گفته او خودسرانه فرماندھان نظامی اين کشور در اعمال  ولوديمير زلنسکی، رئيس

 .ھا انتقاد کرد  در جابجايی نظاميان، از آن محدوديت

ھای جديد،  نبه شب اعالم کرد، بر اساس محدوديتش ، ستاد کل نيروھای مسلح اوکراين سه"نيوزويک"به گزارش 

سربازان وظيفه، نيروھای ذخيره و ساير افراد مشمول خدمت سربازی بايد از مراکز جذب و حمايت اجتماعی برای 

  .خروج از حوزه خود مجوز دريافت کنند

 که نيروھای اوکراينی مشغول اين اختالفات در حالی رخ داد. اختالف ميان رھبران اوکراين تاکنون آشکار نشده بود

  .دفاع در مقابل ارتش روسيه در مناطق شرقی اوکراين ھستند

زلنسکی در سخنرانی روز سه شنبه خود از اين تصميم فرماندھان ارتش اوکراين انتقاد کرد و گفت که اين تصميم نبايد 

  .ست شده ا"اختالفات زيادی"اين موضوع موجب . شد بدون مشارکت با او اتخاذ می

ھای مختلفی از چنين تصميمی وجود دارد به طوری که سوء تفاھم و حتی عصبانيت در جامعه بوجود  ارزيابی: وی گفت

  .آورده است

رييس جمھور اوکراين به مردم قول داد که اين موضوع را حل کند و از ستاد کل ارتش خواست که در آينده بدون 

 .مشورت با وی چنين تصميمی نگيرد

 

 کنند ھا را با ھدف متھم کردن روسيه، مين گذاری می ھای اوکراينی پل نيرو
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ھای  به گزارش شبکه تلويزيونی روسيا اليوم، ميخائيل مزينتسف رئيس مرکز مديريت دفاع روسيه از طرح نازی

 حياتی در ھای ھای روسيه برای بمباران زيربنا اوکراين برای منفجر کردن چند پل در استان سومی و متھم کردن نيرو

 .اين منطقه، پرده برداشت

ھای  ھای رود کريگا و منفجر کردن آن با پوشش گسترده رسانه ھای اوکراينی به مين گذاری پل مزينتسف افزود نازی

 .کنند اوکراينی و غربی به منظور متھم کردن روسيه به انجام آن، اقدام می

ھای اوکراينی از مدارس در دونتسک و شھر اودسا برای  ووی اضافه کرد موارد جديدی از استفاده نظاميان و تندر

 انداز و توپخانه سنگين را در مدارس مستقر و غيرنظاميان را به بھانه راکتھا  اھداف نظامی به ثبت رسيده است و آن

 .کنند حفظ جانشان زندانی می

نی در شھر خارکوف ايجاد کرده ھای کی يف، مواضعی برای تيراندازی در برخی از منازل مسکو مزينتسف گفت نيرو

 .کنند اند و از خروج غيرنظاميان جلوگيری می

 

  دھای اوکراينی خبر دا روسيه از تحقيقات درباره شکنجه نظاميان روسی توسط نيرو

ھای اوکراينی  روسيه روز سه شنبه اعالم کرد در حال بررسی شکنجه آن دسته از سربازان روسی است که توسط نيرو

  .و در مبادله اسيران با اوکراين آزاد شده بودنداسير شده 

ای تاکيد کرد شواھد، رفتار  به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، کميته تحقيق در اين خصوص با انتشار بيانيه

  .کند غيرانسانی با سربازان روسی اسرا در اوکراين را تاييد می

 ٢٩آخرين مورد به .  مبادله اسيران جنگی را انجام داده اندروسيه و اوکراين از زمان آغاز جنگ تا کنون چندين بار

  . اوکراينی و ھمين تعداد روسی مبادله شدند١۴۴گردد که   باز میجون

اند، با اشاره به ضرب و شتم، شکنجه  ھايی که به ھمين مناسبت آزاد شده بر اساس اين بيانيه مطبوعاتی، برخی از روس

اند، گزارش  ھای متعددی را که در طول بازداشت خود متحمل شده ا، اعمال خشونتبا برق يا محروميت از آب يا غذ

  .اند کرده

روسيه به شمار اسرای روسی .  اسير اوکراينی را در اختيار دارد۶٠٠٠روسيه ھفته گذشته اعالم کرد ھنوز بيش از 

  .ای نکرده است اشاره

ھا را رد  طور مداوم آن کند که مقامات روسيه به ھم میاوکراين نيز روسيه را به ارتکاب جنايات جنگی متعددی مت

 .کنند می

 .کند ھای اوکراينی را به سوء استفاده و صحنه سازی جنايات منتسب به ارتش روسيه متھم می روسيه در مقابل، نيرو

 

 دھند ناتو و اتحاديه اروپا ھمچنان به تحرکات خود عليه روسيه ادامه می

ھای نظامی خود، ھمچنان به  تحاديه اروپا، با خرج مبالغ گزافی از پول برای تقويت توانمندیجروم ھيوز، گفت ناتو و ا

 .دھند تحرکاتشان عليه روسيه ادامه می

نبايد فراموش .  ممکن است بيشتر از يک سال طول بکشدسويدن فنالند و ) عضويت کامل(در واقع، ": جروم ھيوزگفت

ت سياسی رخ خواھد داد و ممکن است شاھد تغيير دولت در سی کشوری که در کرد که طی اين مدت چندين انتقال قدر

پس مشخص است که از نظر مخالفت با اين اقدام، ممکن است چشم انداز تغيير . حال حاضر عضو ناتو ھستند، باشيم

 .ای ميانه رو است کنم، چون او چھره نقل قولی از پاپ فرانسيس می. کند
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درگيری در اوکراين ممکن است به دليل اقدامات تحريک آميز شکل گرفته باشد و امکان پاپ فرانسيس گفته است که 

شود و حجم بی پايانی از  ای انجام می بينيد، گسترش ناتو با ھر ھزينه ھمانطور که می. جلوگيری از آن وجود داشته است

اتحاديه اروپا ھستند، اعضای ناتو ھايی که عضو  فراموش نکنيد که بيشتر کشور. شود پول به سمت ناتو سرازير می

ھا يورو در حال  ھستند و اتحاديه اروپا ھم به صورت موازی در حال تشکيل ارتش خود است و به ھمين دليل، ميليارد

ھمزمان، دونالد ترامپ در تالش بود تا دست کم دو درصد از توليد . سرازير شدن به سمت ارتش اتحاديه اروپا است

ھمين حاال ھم کشوری مثل انگليس، دو و نيم درصد .  ناتو به تجھيزات نظامی اختصاص پيدا کندناخالص داخلی اعضای

به ھمين دليل، حجم بی پايانی از پول به سمت ناتو سرازير . کند از توليد ناخالص داخلی را برای اين بخش ھزينه می

ھای  روسيه در اصل به معنی مستقر ساختن نيروی بسياری از تحليلگران، اين تحرکات بی پايان عليه  شود و به گفته می

البته اين . يکی از خطوط قرمز والديمير پوتين اين بود که اوکراين به ناتو ملحق نشود. ھای روسيه است ناتو در مرز

دی اتحاديه اروپا ھم به زو. رسد که اوکراين قرار است به اتحاديه اروپا بپيوندد اتفاق رخ نخواھد داد، اما به نظر می

ھا پول گزافی خرج آن کرده اند و در نتيجه اوکراين عضو يک نيروی نظامی  ارتشی جديد تشکيل خواھد داد و آن

دھيد و با دانشمندان سياسی و کارشناسان امنيتی صحبت  ھای تحليلگران گوش می وقتی به گفته. بزرگ خواھد شد

م خواھد شد؟ در چه مقطعی شاھد جنگ جھانی سوم خواھيم ھا اين است که اين ماجرا به کجا خت  اصلی آنسؤالکنيد،  می

 ".زنند ای حرف می مسألهًبود؟ واقعا افراد درباره چنين 

 

 ھشدار جديد ژنرال روسی درباره توطئه اوکراين

وزارت دفاع روسيه گفته است که نظاميان اوکراينی برای بدنام ساختن روسيه، تحرکات جديدی را در دونتسک ايجاد 

 .کنند

ترين موضع گيری خود درباره تحوالت اوکراين، اين کشور را متھم به  به گزارش اسپوتنيک، منابع روسی در تازه

 .برنامه ريزی عليه روسيه با ھدف متھم کردن مسکو کردند

شنبه اعالم   دفاعی فدراسيون روسيه روز سهکنترول، رئيس مرکز ملی "ژنرال ميخائيل ميزينتسف"در ھمين ارتباط نيز 

کرد که شبه نظاميان اوکراينی در حال آماده سازی يک اقدام تحريک آميز با استفاده از مواد سمی در دونتسک ھستند تا 

 .نيروھای مسلح روسيه را در آن مقصر بدانند

طبق اطالعات موثق موجود، در بخش نيکواليفکا جمھوری خلق دونتسک، : اين مقام نظامی ارشد روسيه ھمچنين افزود

 .اميان اوکراينی تشکيالت ملی گرا در حال تدارک يک تحريک با استفاده از مواد سمی ھستندشبه نظ

پيش از اين نيز بارھا دولت روسيه به صورت رسمی به کشورھای غربی ھشدار داده بود که اوکراين قصد دارد 

 .يی متھم کندکيميانيروھای مسلح روسيه را به حمالت غيرمجاز به تأسيسات خطرناک 

ھای  ای نزديک توسط رسانه خبر و تبليغات دروغين ديگری در آينده: چنين پيشتر ژنرال ميخائيل ميزينتسف گفته بودھم

وی تاکيد . ھراسی در بحبوحه بحران انرژی در اروپا است غربی عليه روسيه مطرح خواھد شد که ھدفش تشديد روسيه

يف تحت ھدايت  نطقه شمال و شرق اوکراين توسط کیآميز صحنه سازی شده در م اين گونه اقدامات تحريک: کرد

 .شود ھای ويژه انگليس آماده می سرويس

جمھور اوکراين ھم پيشتر ھشدار داده بود که ممکن است نيروھای روسيه در جنگ از سالح  از سوی ديگر، رئيس

از بررسی استفاده از سالح ) هروسي(ھای متجاوزان  يکی از مقام: ولوديمير زلنسکی گفته بود. يی استفاده کنندکيميا

 .گيريم يی عليه مدافعان ماريوپل حرف زده است و ما آن را بسيار جدی میکيميا
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رسد با ھدف افزايش فشارھای غرب بر مسکو صورت  اين گونه اظھارات از سوی مقامات اوکراينی بيشتر به نظر می

 .گيرد می

 

 دروغ پراکنی است/ ل در مورد اوکراين انتقاد روسيه از گزارش کميسر حقوق بشر سازمان مل

شنبه شب گفت که روسيه گزارش ميشل باشله کميسر عالی حقوق بشر سازمان  يوگنی اوستينوف ديپلمات ارشد روس سه

 .داند ھای مسکو می ملل متحد در مورد وضعيت اوکراين را بخشی از کارزار نشر اکاذيب و دروغ پراکنی درباره اقدام

ما بايد بپذيريم که : ری تاس، اوستينوف در پنجاھمين نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفتبه گزارش خبرگزا

  .دفتر کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نقش خود را به خدمت به يک گروه خاص از کشورھا محدود کرده است

د که اين بخشی از کارزار دھ لحن و محتوای گزارش کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می: وی افزود

يف  اطالعات نادرست عليه روسيه با ھدف نشر اکاذيب، انحراف افکار عمومی از جمله توجيه ارسال تسليحات به کی

 .باشد کند، می ھای مردمی دونتسک و لوگانسک استفاده می ھا عليه غيرنظاميان در جمھوری که از آن

 روسيه در اوکراين را محکوم کرد و خواستار "معنی جنگ بی"ن ملل به گزارش ايرنا، کميسر عالی حقوق بشر سازما

 .پايان دادن به رنج فراوان مردم اوکراين به دليل اين جنگ شد

ھا در اوکراين و جبران  باشله در آخرين حضور خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار پايان فوری خصومت

  .خسارت قربانيان اين جنگ شد

شويم، تلفات درگيری در اين کشور ھمچنان در حال  ھا در اوکراين وارد می انطور که به ماه پنجم درگيریھم: وی گفت

  .افزايش است

ھايی از اوکراين که  بازداشت خودسرانه غيرنظاميان در بخش: کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ھمچنين ادعا کرد

 مورد از ٢٧٠افتد و تاکنون  آن است، به صورت گسترده اتفاق میھای مسلح وابسته به   ارتش روسيه و گروهکنترولدر 

 .ھا گزارش شده است اين بازداشت

ماه گذشته بود که کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعالم کرد برای دور دوم کميساريای عالی حقوق بشر 

  .شود سازمان ملل کانديدا نمی

امروز در آخرين نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان : م کردباشله در حساب کاربری خود در توئيتر اعال

  .کميسار عالی شرکت کردم

خواھم تا به  من از کشورھا می. زمان آن رسيده است که به شيلی باز گردم و در کنار خانواده باشم: وی تصريح کرد

  .رک ما دست يابندھای مشترک حقوق بشری مشت يک زمينه مشترک برای دستيابی به راه حل چالش

جمھور پيشين شيلی را به عنوان کميسر عالی حقوق   ميشل باشله رئيس٢٠١٨ اوت ١٠مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

  .بشر برگزيد و از اول سپتامبر ھمان سال او جايگزين زيد رعد حسين شد

ين زندگی مسالمت آميز در شنبه سرگئی شويگو وزير دفاع روسيه اعالم کرد که تالش برای تضم اوايل روز سه

  . نظاميان روسيه در اوکراين ادامه خواھد يافتکنترولقلمروھای تحت 

پشتيبانی ھمه جانبه به عمل ) در جريان عمليات ويژه نظامی(نيروھای روسی از مردم شھرھای آزاد شده : شويگو افزود

  . روسيه ادامه خواھد داشتکنترولھا برای تضمين زندگی صلح آميز در قلمروھای تحت  آورند و تالش می

ھای اصلی برای نيروھای مسلح روسيه در حال حاضر، حفظ جان و سالمت نظاميان و  وی تاکيد کرد که اولويت

  .ھمچنين امنيت جمعيت غيرنظامی است
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 استفاده اوکراين ازتسليحات انگليسی به معنای مشارکت لندن درجنگ است

 استفاده اوکراين از تسليحات انگليسی به معنای مشارکت لندن در جنگ اوکراين سفير روسيه در انگليس گفته است که

 .است

ھای انگليسی انتقاد کرده  ، سفير روسيه در لندن به استفاده اوکراين از سالح"آندری کلين"به گزارش خبرگزاری تاس، 

کند، لندن را  خت انگليس استفاده میوقتی که کی يف از توپخانه و مھمات سا: و روز سه شنبه در تلويزيون روسيه گفت

 .سازد در جنايات جنگی کی يف شريک می

ًظاھرا ھدف لندن اين است که به ھر قيمتی اوکراين برنده شود و بايد اسلحه : سفير روسيه در ادامه اظھارات خود گفت

 به دونتسک حمله کنند، اين به ھای انگليسی صادقانه بگويم، اگر آنھا مانند گذشته با سالح. ھا داده شود و پول به آن

 .لندن دير يا زود بايد اين موضوع را درک کند. معنای ھمدستی انگليس در جنايات جنگی است

اين يک ضربه بزرگ به دولت لندن است که : کلين ھمچنين به موضوع استعفاھا در دولت لندن ھم اشاره کرد و گفت

 .رسد بالفاصله از يک رسوايی به رسوايی ديگر می

 وزير خارجه انگليس در "ليز تراس"اظھارنظر سفير روسيه در لندن در حالی منتشر شده که دو روز پيش از آن، 

دھد و با  يف ادامه می کنفرانس بازسازی اوکراين در شھر لوگانوی پاريس اعالم کرد که لندن به حمايت خود از کی

 .تھاجم روسيه مقابله خواھد کرد

نشان خواھد داد که ) جمھور روسيه رئيس(يس بازسازی اوکراين از جنگ روسيه، به پوتين به گفته وزير خارجه انگل

 .تر شد تر و موفق ًھای او برای نابودی اوکراين، صرفا منجر به ايجاد ملتی متحدتر، قوی نتيجه تالش

 

 اوکراين از حمله گسترده ارتش روسيه به دونتسک خبر داد

 گسترده روسيه به استان دونتسک خبرداده و آتش توپخانه در اين منطقه را بسيار مقام ھای رژيم اوکراينی از حمله

 .سنگين توصيف کردند

وگو با تلويزيون اوکراين اعالم کرد که نظاميان روس   استاندار لوھانسک در گفت"سرھی گايدای"به گزارش رويترز، 

 .، وارد استان دونباس شوند"ونتسسيورسکی د"در مرز استان لوھانسک تالش می کنند با عبور از رود 

 .باران منطقه نظامی است توپخانه ارتش روسيه در ھر دو استان لوھانسک و دونتسک در حال گلوله: گايدای گفت

شب گذشته، توپخانه سنگين روسيه اسالويانسک و کراماتورسک در :  فرماندار دونتسک نيز اعالم کرد"پاولو کريلنکو"

 .ين توپخانه گرفته بودحومه آن را زير آتش سنگ

 .باران شديد و آتش توپخانه سنگين است و ھيچ منطقه امن نظامی در منطقه دونتسک وجود ندارد گلوله: وی گفت

 

 


