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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ١٠

 ١٣۶  –  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 رتيب از خوانندگان عذرخواھی می آنھا وجود داشته باشد، به اين تۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

  وزارت دفاع روسيه از تلفات قابل توجه نظاميان ارتش اوکراين خبر داد

رال ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه در جلسه توجيھی خود در روز شنبه از تلفات قابل توجه ژن

  .ارتش اوکراين خبر داد

 ٧٥در منطقه نيکواليف اوکراين، بيش از  Bereznegovatoye در حمله به يک گردان اوکراينی در نزديکی روستای

  . ديگر منھدم شدند تانک و خودروھای٥٠ستيزه جو کشته و حدود 

 Dnepropetrovsk در منطقه Zelenodolsk يک محله موقت از گردان ملی گرای تورنادو در نزديکی روستای

  .اوکراين با يک ضربه دقيق مورد اصابت قرار گرفت

ر ی به يک لشکر توپخانه اوکراينی در نزديکی روستای سولداراکتدر خارکف، حمله .  جنگجو کشته شدند٤٠بيش از 

  . درصد از پرسنل و از کار افتادن بيشتر اسلحه ھا شد٣٠باعث کشته شدن 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 به آشيانه امريکاساخت  M777  ميلی متری١٥٥کوناشنکوف ھمچنين گزارش داد که نيروھای روسی با ھويتزرھای 

طق مسکونی  شبه نظامی اوکراينی شد که قبال منا٣٠ای در روستای چاسوف يار حمله کردند که منجر به کشته شدن 

  . .دونتسک را گلوله باران کرده بودند

 پست فرماندھی اوکراين، دو مکان با مزدوران خارجی، پنج انبار مھمات و يک ٢٢ی بيشتر، راکتحمالت توپخانه ای و 

  .انبار سوخت برای خودروھای نظامی را منھدم کردند

 اوکراينی را ٢٥- م روسيه دو فروند جنگنده سوخو بی ا٣١- و ميگ٣٥- به گفته اين سخنگوی، دو فروند جنگنده سوخو

  .در نزديکی روستاھای برزنگواتويه و چروونايا دولينا در منطقه نيکواليف اوکراين سرنگون کردند

 پھپاد اوکراينی را در آسمان منطقه خارکف اوکراين و جمھوری خلق ١٥ ساعت گذشته ٢٤ روسيه در ئیپدافند ضد ھوا

  .تدونتسک منھدم کرده اس

  . واکنشی از نوع اوراگان که توسط طرف اوکراينی شليک شده بود، رھگيری شداکترعالوه بر اين، شش 

 ١٣٧ فروند ھواپيما، ٢٣٩ مارسدر مجموع ٢٤به گفته وزارت دفاع، اوکراين از زمان آغاز عمليات ويژه روسيه در 

 ٧٣٨ دستگاه پاندر و خودروی زرھی، ٣٩٩٤ ،ئیی ضدھواراکت دستگاه ٣٥٣ ھواپيمای بدون سرنشين، ١٥٠٣بالگرد، 

  . قبضه توپ و خمپاره از بين رفت٣١١٧ انداز متعدد و راکت

 

  انفجار بمب در مسير راه آھن در منطقه مرزی بريانسک روسيه

الکساندر بوگوماس، فرماندار منطقه مرزی بريانسک روسيه روز شنبه در تلگرام از وقوع انفجار در خطوط راه آھن 

-Robchik اين حادثه در مسير. به گفته وی، يک وسيله انفجاری درست در مقابل قطار باری منفجر شد. خبر داد

Peschianka اما ھيچ آسيبی ديگری بوجود نياورد. راننده شدانفجار باعث شکسته شدن شيشه ھای کابين . رخ داد .

  .خطوط راه آھن نيز آسيب نديده است

يک پھپاد اوکراينی در آسمان استان بريانسک که ھم مرز با بالروس و . داليل اين حادثه ھمچنان در دست بررسی است

 .اوکراين است، نيز سرنگون شد

 

 .حريم نفت آماده کنندھای انرژی خواست خود را برای ت پوتين از شرکت

والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه در ديدار با مقامات دولتی توصيه کرد که شرکت ھای روسی بايد خود را برای 

 :او توضيح داد. تحريم نفتی در مواجھه با بسته جديد تحريم ھای اتحاديه اروپا آماده کنند

. د بسته تحريمی ديگری با تحريم نفتی عليه روسيه تصميم گرفتًدانيد، اتحاديه اروپا اخيرا در مور ھمانطور که می"

ًدر آخرين جلسه در مورد بخش سوخت و انرژی، ما قبال در . ھای داخلی بايد از قبل برای اين تصميم آماده باشند شرکت

 ". از اين نوع بحث کرديمئیمورد امکان محدوديت ھا

  .ه افزايش استحجم توليد سوخت در کشور رو ب: رئيس جمھور افزود

توليد گاز از ژانويه تا مه کاھش يافته است، اما تنھا دو .  درصد بيشتر از سال گذشته است٣.٥از ابتدای سال، توليد نفت 

 .درصد است

 

  . از روسيه خواسته است تا مزدوران اوکراين را به عنوان جنگجو به رسميت بشناسدامريکا: وزارت خارجه روسيه
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. تن از مسکو خواسته است تا مزدوران اوکراين را به عنوان جنگجويان قانونی به رسميت بشناسدگفته می شود واشنگ

 :او توضيح داد. اين را سرگئی ريابکوف معاون وزير خارجه روسيه به خبرنگاران اعالم کرد

ايد به عنوان جنگجو ًپيام خاصی از طرف اياالت متحده ارسال شده که عمدتا بر اين موضوع متمرکز بود که اين افراد ب

  .طبق کنوانسيون ژنو آنھا بايد مشمول تعھدات خاصی باشند –طبقه بندی شوند 

وی ھمچنين خاطرنشان کرد که عامل . با اين حال، به گفته ريابکوف، اين موضوع بيشتر مورد بحث قرار نگرفت

روسيه با اياالت متحده و ساير مزدوران خارجی در طرف اوکراين به يکی از جدی ترين مشکالت جديد در روابط 

  .کشورھای غربی تبديل شده است

در مورد مزدوران خارجی اسير، شرايط حضور آنھا در منطقه جنگی و نقش آنھا در : معاون وزير امور خارجه افزود

  .چارچوب تحقيقات مشخص خواھد شد

ارچوب کنوانسيون ژنو جنگجو نيستند و پيش از اين، مسکو چندين بار خاطرنشان کرده بود که مزدوران خارجی در چ

ًبرخی قبال در جمھوری خلق دونتسک به . در بھترين حالت ممکن است با محکوميت طوالنی مدت زندان مواجه شوند

 .اعدام محکوم شده اند

 

 تمکزيک در درگيری اوکراين بی طرف اس

ن را آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، اي. مکزيک موضع بی طرف خود را در قبال درگيری اوکراين حفظ خواھد کرد

 :به گزارش تاس، او توضيح داد. رئيس جمھور اين کشور روز جمعه در يک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد

ما البته با تھاجم مخالفيم، اما نمی خواھيم درگير درگيری … ما به سياست خارجی مندرج در قانون اساسی پايبند ھستيم"

 ". بی طرفی را انتخاب کرده ايمما. ھای بين المللی شويم

 :او اضافه کرد.  ھيچ فشاری بر مکزيک در اين زمينه وارد نمی کندامريکابه گفته وی، 

 ".موضع ما مثل سابق خواھد بود، ما درگير اين جنگ نيستيم، می خواھيم توافق حاصل شود"

 

 د صورت توقف عرضه گاز می ترس از يک سقوط اقتصادی کامل درالماناتحاديه اتاق ھای صنعت و بازرگانی 

.  نسبت به عواقب جدی اقتصادی شکست کامل گاز روسيه ھشدار داده استالماناتحاديه اتاق ھای صنعت و بازرگانی 

 رد نمی کند که توليد المان گفت که اتحاديه اتاق ھای صنعت و بازرگانی المانرئيس جمھور پيتر آدريان به خبرگزاری 

  .ی در ماه ھای زمستان حتی تا يک درصد دو رقمی کاھش يابداقتصادی در چنين مورد

به عنوان سرمايه . ما در حال حاضر با مشکل بزرگی روبرو ھستيم که ممکن است ظرف چند ماه گاز ما از بين برود

  .دار ھميشه بايد به بدترين حالت فکر کنيم

 ژوئيه ديگر گازی از ٢١ًعال پس از تعمير و نگھداری از به گفته آدريان، متأسفانه بايد با اين سناريو مقابله کرد که ف

پايانه ھای گاز مايع برنامه ريزی شده در . اين يک فروپاشی فوق العاده خواھد بود.  وجود نخواھد داشت١نورد استريم 

  . تا زمستان عملياتی نمی شوندالمان

اگر اين اتفاق بيفتد، من به وضوح از رکود . ھا بايد توليد خود را بدون عرضه گاز تعطيل کنند بسياری از شرکت"

 ".سپس ما يک رکود اقتصادی را تجربه خواھيم کرد که بسيار متفاوت از آنچه در طول بحران مالی داشتيم. ترسم می

ً دريای بالتيک که معموال ده روز طول می کشد، قرار است از ١کار تعمير و نگھداری ساالنه خط لوله نورد استريم 

 . جوالی آغاز شود١١دوشنبه 
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 دی التين را گسترش می دھامريکاروسيه روابط با 

بسياری از شرکت ھای روسی به دليل شرايط سياسی فعلی شروع به : الکساندر پيسارف سفير روسيه در پاراگوئه گفت

 .ی التين کرده اندامريکاتعامل فعال با کشورھای 

تر با  ھای روسی فعاالنه المللی جديد، بسياری از شرکت در واقعيت سياسی بين: پيسارف سفير روسيه به اسپوتنيک گفت 

 .کنند ی التين از جمله پاراگوئه کار میامريکاکشورھای 

پشت سر من متقاعد شده ام که برخی از روندھای منفی اين دوره به زودی : سفير روسيه در پاراگوئه در ادامه افزود

گذاشته خواھد شد و گردش مالی تجاری روسيه و پاراگوئه دوباره رشد خواھد کرد و منافع ملموسی را برای مردم 

 .کشورھای ما به ھمراه خواھد داشت

 ميليون دالر رسيد که ١١۶ً، صادرات روسيه به پاراگوئه تقريبا دو برابر شده است و به ٢٠٢٢در پنج ماه اول سال 

 .قه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه وجود داردنشان دھنده عال

از زمان آغاز عمليات نظامی ويژه روسيه در اوکراين، کشورھای غربی بسته ھای تحريمی متعددی را عليه روسيه 

 .اتخاذ کرده اند

ب است و تحريم والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه اعالم کرد که سياست مھار و تضعيف روسيه راھبرد بلندمدت غر

 .ھا ضربه جدی به کل اقتصاد جھانی وارد کرده است

 

 درون نيروھای روس ديگر از جنوب اوکراين بيرون نمی: سفير روسيه

روسيه نيروھای اوکراينی را در کل منطقه شرقی دونباس شکست خواھد داد : سفير روسيه در لندن به خبرنگاران گفت

 .خشکی در سراسر سواحل جنوبی اوکراين عقب نشينی کندو بعيد است که از محدوده وسيعی از 

 نيروھای روسيه کنترل بخش بزرگی از قلمرو سراسر جناح ١۴٠٠ اسفند ۵از زمان آغاز جنگ در اوکراين در تاريخ 

در دست گرفته و بتدريج نيروھای  - ضميمه کرد٢٠١۴که روسيه در سال  –جنوبی اوکراين بر فراز کريمه را 

ًروسيه اخيرا اين دو منطقه را به عنوان . از دو منطقه تحت حمايت خود در شرق اوکراين بيرون رانده انداوکراينی را 

 .کشورھای مستقل به رسميت شناخته شده است

آندری کلين سفير روسيه در پاسخ به اين سوال که چگونه ممکن است درگيری ھا پايان يابد، اظھار کرد که نيروھای 

نباس عقب رانده خواھند شد و بعيد است روسيه و نيروھای تحت حمايتش از جنوب اوکراين عقب اوکراين از تمام دو

 .نشينی کنند

 که وينستون چرچيل در مورد استراتژی جنگ جھانی دوم با ئیکلين در مصاحبه ای در محل اقامت خود در لندن، جا

بينی  البته پيش. م دونباس را آزاد می کنيمما تما": سفير جوزف استالين صحبت می کرد، به خبرنگار رويترز گفت

نشينی، اقدامات  ايم که پس از عقب ًخروج نيروھای ما از بخش جنوبی اوکراين دشوار است، زيرا قبال تجربه کرده

 ".شود و اين قبيل مسائل شود و به مردم تيراندازی می آميز شروع می تحريک

يک توافق صلح با روسيه : ير يا زود اوکراين بايد تصميم بگيردبه گزارش رويترز، کلين در پايان سخنانش گفت، د

 .تا ويران شود "به لغزش ادامه دھد"امضا کند يا 

 

 د سعی دارد به ھر قيمتی جنگ در اوکراين را طوالنی کنامريکا: سفارت روسيه
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 اعالم کرد که مقامات اياالت ای که صبح امروز، شنبه انتشار يافت، سفارت فدراسيون روسيه در اياالت متحده در بيانيه

 – ی توپخانه با تحرک باالراکتھای  دستگاهھای جديد به اوکراين، از جمله  متحده در حال ارسال سالح

HIMARS(High Mobility Artillery Rocket Systems)   ھستند، برای اينکه آنھا می خواھند به ھر قيميتی

 .د و ھمچنين خسارات سنگين وارده به ارتش اوکراين را جبران کنندتر کنن می در اين کشور را طوالنیدرگيری نظا

: ھای نظامی يادآور شد  برای اختصاص بسته جديدی از کمکامريکانمايندگی ديپلماتيک روسيه در تشريح اقدام دولت 

قيمتی برای در پشت اين تصميم، تمايل لجام گسيخته مقامات واشنگتن برای ادامه درگيری نظامی در اوکراين به ھر 

 .جبران خسارات روزافزون نيروھای مسلح اوکراين از طريق ارسال تسليحات نظامی جديد وجود دارد

ھا از اين تسليحات نظامی   مبنی بر استفاده اوکراينیامريکانظريه مقامات بلندپايه ":  تاکيد کردامريکاسفارت روسيه در 

 برای تخريب ئیامريکاھای  اوکراين و نيروھای مليگرا از سالحتنھا در اھداف دفاعی، غيرقابل توجيه است و ارتش 

 ".کنند شھرھای منطقه دونباس استفاده می

کنند، ھر روز در نواحی  ًنيروھای مسلح اوکراين دائما به مناطق مسکونی دونتسک حمله می: در اين بيانيه يادآوری شده

ظامی روسی حتی نزديک آنجا نيز وجود ندارد، مردم  که ھيچ نيروی نئیمختلف پايتخت جمھوری مردمی دونتسک، جا

 .دھند غيرنظامی، از جمله کودکان جان خود را از دست می

واشنگتن با اقدامات . ف استئيھدف از عمليات نظامی ويژه پايان دادن به ترور مقامات ک": سفارت روسيه تاکيد کرد

 ".دھد به ادامه جنايات خونين جديد سوق میخود صلح را نزديک کرده، بلکه برعکس، مقامات اوکراين را 

 

 نقصد چين برای کمک به ادامه مذاکرات صلح بين روسيه و اوکراي

، وزير امور خارجه و عضو شورای عالی دولتی جمھوری خلق چين شب گذشته اعالم کرد که مقامات پکن ئیوانگ ا

 بازگرداندن صلح در اين کشور از طريق برای حل و فصل سريع بحران کنونی پيرامون اوکراين و ھمچنين برای

 .گفتگو و رايزنی ابراز اميدواری کرده و آماده ارائه ھر نوع کمک الزم برای برقراری صلح ھستند

چين به ادامه مذاکرات و مصالحه در اوکراين ادامه خواھد داد و از ابتدا تا انتھا از برقراری : وزير خارجه چين گفت

 .رده و خواھد کردصلح در اين کشور حمايت ک

 در اندونزی و ديدار با سرگئی الوروف، ھمتای ٢٠د کرد که در نشست وزرای خارجه گروه ئياين ديپلمات چينی تأ

 .روسی خود نيز بر اين موضوع تاکيد کرده است

 دوزير دفاع اوکراين تعداد نيروھای مسلح اين کشور را بيش از يک ميليون نفر تخمين ز

ر دفاع اوکراين اعالم کرد که دفاع و امنيت اين کشور با تالش و جان فشانی بيش از يک ميليون آلکسی رزنيکوف، وزي

 ١در حال حاضر بيش از ": ای گفت وی شب گذشته، جمعه، در مصاحبه  .شود نيروی مسلح نظامی اوکراين تامين می

 ".ارندھای نظامی وظيفه امنيت و دفاع از کشور را برعھده د ميليون نفر با يونيفرم

 ھزار ١٠٠به گفته وی، امروز بالغ بر .  ھزار نفر است٧٠٠رزنيکوف يادآور شد که تعداد بسيج شدگان در اوکراين تا 

 . ھزار نفر ديگر نيز نيروھای مرزبانی ھستند٦٠ ھزار نفر در گارد ملی و ٩٠نفر در نيروھای پليس ملی، 

 

 !داند  مزدوران خارجی در اوکراين را مبارز جنگی میامريکا

ترين مسئله در روابط  گويد که حضور مزدوران خارجی در کنار ارتش اوکراين، جدی معاون وزير خارجه روسيه می

 .باره به شکست انجاميده است وگوھای دو کشور در اين مسکو و واشنگتن است و گفت
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وگوھای بين مسکو و واشنگتن،  ، معاون وزير خارجه روسيه اعالم کرد گفت"سرگئی ريابکوف"به گزارش تاس، 

 . فعال در جنگ اوکراين، ھيچ پيشروی نداشته استئیامريکادرباره مسئله مزدوران 

  را ارسالئیھا ھا و نشانه  پيش از اين پيامامريکا. وگوھا پيشرفتی نداشته دانم، گفت  که میئیتا جا: باره افزود وی در اين

را بايد مبارز جنگی در نظر گرفت ) مزدوران(کرد که بيشتر بر اين تأکيد داشتند مطابقه با کنوانسيون ژنو، اين افراد  می

 .قوانين و تعھدات در اين کنوانسيون درباره آنھا ھم رعايت شود) بنابراين(و 

گراھای  دوران خارجی در کنار ملیھای مز اين ديپلمات ارشد دولت روسيه ھمچنين تأکيد کرد شرايط حضور و فعاليت

 و ديگر کشورھای امريکاھای جدی در روابط روسيه با  تندرو و نيروھای مسلح اوکراين، يکی از مھمترين موضوع

 .غربی است

ھای نظامی و   و کشورھای غربی ضمن حمايتامريکاھا با آغاز عمليات نظامی روسيه در اوکراين،  بنا بر گزارش

ھای گسترده عليه مسکو، برای مقابله با پيشروی ميدانی ارتش روسيه، مزدوران و عناصر  يمسياسی و اعمال تحر

 .تروريستی از مناطق مختلف را روانه اوکراين کردند

ھای غربی و مقامات دولت اوکراين آشکارا به حضور نيروھا و مزدوران خارجی در کنار ارتش اوکراين اذعان  رسانه

 .کنند می

پست اوايل خرداد با انتشار گزارشی درباره فرار مزدوران خارجی از جبھه شرقی اوکراين به علت  روزنامه واشنگتن

 و ديگر کشورھا در کنار امريکاکمبود تجھيزات نظامی برای مقابله با ارتش روسيه، به حضور مزدوران خارجی از 

 .ارتش اوکراين اعتراف کرد

ی شمالی و اروپا به امريکاھای افراطی در  از اعزام عناصر و گروه "نبيک واشنگتن فری"پيش از آن نيز پايگاه خبری 

، وزير خارجه اوکراين اعالم کرد "ديميتری کولبا"چند ھفته پس از آغاز عمليات روسيه، . خاک اوکراين خبر داده بود

 . ھزار نفر رسيده است٢٠درخواست مزدوران خارجی برای کمک به ارتش اوکراين به 

 

 دموضوع گسترش تسليحات غربی از اوکراين را در سازمان ملل مطرح خواھيم کر :ديپلمات روس

ديميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم فدراسيون روسيه در سازمان ملل متحد شب گذشته در يک گفتگوی 

 سوی غرب تلويزيونی اعالم کرد که اين کشور به طرح موضوع گسترش يافتن تسليحات نظامی غربی ارسال شده از

 .به عقيده وی، اين يک تھديد بزرگ برای کل جھان است.به اوکراين در سراسر جھان در سازمان ملل ادامه خواھد داد

کنند که تسليحات نظامی از اوکراينی به ديگر نقاط جھان در حال  بسياری از ناظران غربی ھم اعتراف می": وی گفت

 ". و آنھا را در شورای امنيت با ھمتايان خود در ميان بگذاريمما سعی داريم به حقايق تکيه کرده. پخش است

ًفعال ما در آينده نزديک . البته ما در ھر فرصت مناسب به طرح اين موضوع ادامه خواھيم داد: اين ديپلمات افزود

 وجود داشته نشستی درباره اوکراين در دستور کار خود نداريم، ولی اگر وجود داشته باشد و دليلی برای برگزاری آن

ولی . باشد، قطعا اين موضوع را مطرح خواھيم کرد، زيرا اين واقعا يک تھديد بزرگ برای ھمه کشورھای جھان است

 ".ھمکاران غربی ما تالش می کنند به سادگی آن را ناديده بگيرند

 

 


