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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ١١

 ١٣٧  –  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 ترتيب از خوانندگان عذرخواھی می آنھا وجود داشته باشد، به اين ۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

  نيروھای اوکراينی ھنگام عقب نشينی از ليسيچانسک، موزه و کتابخانه محلی را به آتش کشيدند

گفت که ، (LPR) لق لوھانسکبه گزارش تاس، رومن اولکسين، معاون وزير فرھنگ، ورزش و جوانان جمھوری خ

  .نيروھای اوکراينی ھنگام عقب نشينی، ساختمان ھای موزه تاريخ محلی و کتابخانه کودکان را به آتش کشيدند

  :از سوی ديگر با تالش اھالی محل که به موقع آتش را خاموش کردند، کتابخانه شھر از نابودی نجات يافت

ه بازديد از ليسيچانسک شديم، از موزه تاريخ محلی شھر و ھمچنين کتابخانه در روز سوم پس از آزادسازی، موفق ب"

  " .ھای کودکان و بزرگساالن که ھمگی در يک خيابان قرار دارند بازديد کرديم

 را در نزديکی موزه به آتش کشيدند که پس از آن، ئیخودرو (WFU) در حين عقب نشينی، نيروھای مسلح اوکراين

  .فت و آتش به کتابخانه کودکان سرايت کرد و تعدادی کتاب سوختورودی اصلی آتش گر

اولکسين خاطرنشان کرد که به گفته ساکنان محلی، مزدورانی در محل موزه زندگی می کردند که به زبان خارجی 

  .ارتباط برقرار می کردند
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ھا به ويژه   ارزشمندی از مجموعهقبل از شروع عمليات ويژه به بھانه تخليه، مديريت قبلی اشيای: سرپرست موزه گفت

  . آورده بودپولندھای کمياب به  سکه

  :وی در ادامه توضيح داد. معاون وزير توضيح داد

ھای کتاب  ھای يونجه بين قفسه توده. مردم سه ماه است که آب ندارند، اما آتش را به بھترين شکل ممکن خاموش کردند"

قصد داشته است که کل کتابخانه را به ھنگام عقب نشينی به آتش  WFU دھد یدر محوطه کتابخانه پيدا شد، که نشان م

  " .بکشد

 ".اين جنايت عليه فرھنگ است. آنھا حتی با تالش برای سوزاندن کتاب ھای خود به فرھنگ خود احترام نمی گذارند"

 

  اوکراين سه فروند جنگنده ديگر را از دست داد: وزارت دفاع روسيه

 کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه در نشست خبری خود بعد از ظھر يکشنبه از حمالت بيشتر ژنرال ايگور

به عنوان مثال، يک حمله با دقت باال به يک واحد توپخانه نيروھای . روسيه به تأسيسات نظامی در اوکراين خبر داد

 جنگنده اوکراينی ١٠٠منجر به کشته شدن مسلح اوکراين و انبار مھمات در محوطه يک کارخانه در شھر اسالويانسک 

 Grad  راکت برای٧٠٠. و اطراف آن شد M777 ئیامريکا گلوله برای ھويتزرھای ١٠٠٠و کشته شدن بيش از 

عالوه بر اين، سه پست فرماندھی ارتش اوکراين در سولدار، مينکوکا و باخموت .  انداز منھدم شده استراکتچندين 

  .منھدم شد

 .نين گزارش داد که گروه ملی گرای اوکراينی کراکن در نزديکی خارکف مورد حمله قرار گرفته استکوناشنکوف ھمچ

  .آنھا متحمل ضررھای فنی و پرسنلی شده ايد

برای پر کردن جای تلفات بزرگ پرسنلی، فرماندھی نظامی اوکراين، نيروھای ذخيره ناآماده را به خط مقدم اعزام 

  . خارکف، دنپروپتروفسک و پولتاوا مستقر شدندکرد، که به ناچار در مناطق

 در حمله روسيه در نزديکی امريکاساخت  M777  ھای ھويتزرراکتاين سخنگوی ھمچنين اشاره کرد که دو آشيانه 

  .کنستانتينوفکا منھدم شد

  .ارتش اوکراين از اين سالح ھا برای شليک به مناطق مسکونی در دونتسک استفاده کرد

 اوکراينی را در نزديکی منطقه بارونکوو در خارکف و ٢٥- روسيه دو فروند جنگنده سوخو٣٥-خوجنگنده ھای سو

  .استان ترويتسکويه در جمھوری خلق دونتسک سرنگون کردند

 اوکراينی در نزديکی شھر کراسنوپليه در جمھوری خلق دونتسک زمين گير ٢٩يک جنگنده ميگ : کوناشنکوف افزود

  .شد

 اوراگان و راکت ٢٠ بالستيک توچکا يو، راکت ساعت گذشته سه پھپاد اوکراينی، سه ٢٤وسيه در  رئیپدافند ضدھوا

  . اسمارش را رھگيری کرده استراکتپنج 

 مارس، اوکراين اين کار را انجام داده است در مجموع ٢٤به گفته وزارت دفاع روسيه، از زمان آغاز عمليات ويژه در 

 تانک و ٣٩٩٥، ئیی ضد ھواراکت دستگاه ٣٥٣ ھواپيمای بدون سرنشين، ١٥٠٦پتر،  ھليکو١٣٧ فروند ھواپيما، ٢٤٢

  . تفنگ و خمپاره از بين رفت٣١٢٧ انداز چندگانه و راکت ٧٤١ساير خودروھای زرھی، 

 

 با سفر خود به خاورميانه می خواھد به دنبال متحدانی برای مقاومت در برابر روسيه امريکابايدن رئيس جمھور 

  باشد
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در  "دموکرات"اين .  از سفر آتی خود به عربستان سعودی در برابر انتقادات دفاع کردامريکاو بايدن رئيس جمھور ج

  :پست مھمان واشنگتن پست نوشت

  ".می دانم که افراد زيادی با تصميم من برای سفر به عربستان مخالفند"

 "قوی و امن"ظيفه او نيز اين است که اياالت متحده را بايدن اطمينان داد که حقوق بشر ھمچنان يک اولويت است، اما و

  .کند

 .اياالت متحده بايد با تجاوز روسيه مقابله کند، با چين رقابت کند و ثبات بيشتری در خاورميانه ايجاد کند"

عربستان . ذارند کار کنيم که می توانند بر اين نتايج تأثير بگئیًبرای دستيابی به اين اھداف، ما بايد مستقيما با کشورھا

  ".سعودی يکی از اين کشورھا است

بر اساس منافع و مسئوليت ھای متقابل و در عين  "ک برای آيندهستراتيژيتقويت يک مشارکت "ھدف از اين نشست 

  . بودامريکاحال وفادار ماندن به ارزش ھای اساسی 

نگار سعودی  ر قتل جمال خاشقجی، روزنامه، بايدن قول داد که رھبری رياض را د٢٠١٩در طول مبارزات انتخاباتی 

  .که منتقد دولت بود، پاسخگو کند

.  در کنسولگری عربستان در استانبول توسط يک جوخه ارسالی از عربستان کشته شد٢٠١٨ز ئيخاشقجی در پا

ام خونين را مسئول اين اقد –حاکم واقعی پادشاھی  – محمد بن سلمان، وليعھد سعودی امريکاھای اطالعاتی  سرويس

  .دانند می

 

  آيا اوکراين آغاز به مين گذاری در مرز مرز خود با بالروس کرده است؟

ًدھد که ظاھرا   کوتاه را نشان میئیيک کليپ ويدئو Operatsiya Z: Voenkory Russkoy Vesny کانال تلگرام

يکی بالروس در حال مين گذاری ھای اوکراين در نزد دھد که در جاده تصاويری از نيروھای اوکراينی را نشان می

  .ھستند

اوکراين اعالم کرده است که مرزھای دولتی اوکراين به تجھيزات فنی از جمله مين  "فرماندھی نيروھای مسلح متحد"

  " .در مناطق آسيب پذير مجھز خواھد شد

و در حال تقويت نيز گزارش داد که اوکراين برای تھاجم بالروس آماده می شود  UNIAN خبرگزاری اوکراينی

به گفته ويتالی کليچکو، شھردار، مانورھای نظامی برای غيرنظاميان در کيف به منظور بھبود . مناطق مرزی است

 .ھای دفاعی پايتخت اوکراين، سرويس مطبوعاتی اداره شھر کيف اعالم کرد قابليت

 

  . سورسک خبر دادسفير جمھوری خلق لوگانسک در روسيه از تصرف گريگوروفکا و پيشروی به سوی

روديون ميروشنيک، سفير جمھوری خلق لوگانسک در روسيه يکشنبه شب در تلگرام از تصرف روستای گريگورووکا 

در حال حاضر جنگ برای روستای . و پيشروی مداوم به سمت سوورسک در جمھوری خلق دونتسک خبر داد

گفت که جنگجويان اوکراينی در تالش بودند تا در حومه ميروشنيک به نقل از ساکنان محلی . سربريانکا در جريان است

  .سورسک مستقر شوند

توانند برای مدت طوالنی جلوی پيشروی نيروھای  ھای اوکراينی در سورسک نمی برای ھمه روشن است که گروه

 ھای دفاع به ناچار اکثر جنگنده. کنند متفقين را بگيرند، زيرا واحدھای منفرد به طور مخفيانه شھر را ترک می

  ".سرزمينی در مواضع باقی می مانند
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ديپلمات لوگانسک ھمچنين گفت که نظاميان اوکراينی در حال عقب نشينی سعی کردند مناطق آزاد شده را گلوله باران 

تا زمانی که جنگنده . بر اساس اطالعات اوليه، کسی آسيب نديده است.  در حومه ليسيچانسک رخ دادئیبرخوردھا. کنند

 اوکراينی در فاصله ای قرار داشته باشند که بتوانند با سالح ھای خود به مناطق مسکونی برسند، جمعيت ھای

  .غيرنظامی نمی توانند احساس امنيت کنند

 

  زلنسکی فرمانده کل ارتش اوکراين را مسئول شکست نيروھای مسلح اوکراين در دونباس دانست

، فرمانده کل نيروھای مسلح "والری زالوژنی"والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين، نارضايتی خود از اقدامات 

  .اوکراين را ابراز کرده است

ف، اين مطلب را گزارش کرده و يادآور شده ئيبه نقل از منابع خبری خود در ک (The Telegraph) روزنامه تلگراف

وی ھمچنين از فرمانده . يروھای مسلح اوکراين در دونباس بسيار خشمگين و ناراضی استھای ن که زلنسکی از شکست

دليل اين اظھارات دستور . کل نيروھای مسلح خواسته تا ديگر بدون مشارکت وی تصميمات جدی نظامی اتخاذ نکند

  .زالوژنی مبنی بر منع حرکت نيروھای ذخيره اوکراينی بود

ف نظرات بين رئيس جمھوری اوکراين و فرمانده نيروھای مسلح اين کور در ماه مه و در به نوشته اين نشريه، اختال

  .نتيجه شکست طرف اوکراينی در عمليات تصرف جزيره مار مشخص شده بود

مقامات ارتش . ه او نسبت به سربازان وظيفه و سربازگيری انتقاد کردالمانسپس زلنسکی از زالوژنی به دليل نگرش ظ

آلکسی رزنيکوف، وزير دفاع اعتراف کرد که به . جوان را بسيج کردند "صدھا ھزار" اواسط ماه ژوئن اوکراين در

دليل تلفات زياد، مقامات اوکراينی مجبور ھستند سربازان جوان آموزش نديده را به جبھه جنگ اعزام کنند که اين افراد 

  .دھند  میبه دليل تجربه کم در ميدان نبرد جان خود را به راحتی از دست

 

  ی را در منطقه خارکف نابود کردندپولندنيروھای ويژه روسيه چندين مزدور 

به گزارش تاس، يکی از افسران يگان نيروھای ويژه منطقه نظامی غربی روسيه گفت که يک واحد ترکيبی از 

ه در منطقه خارکف ی و ارتش اوکراين در يک موقعيت استحکاماتی در نزديکی روستای دولگنکويپولندمزدوران 

  .مستقر ھستند

ی را در آنجا کشتند و تعدادی ديگر پولنداين افسر به تاس گفت، بر اين اساس، نيروھای ويژه روسيه حداقل سه مزدور 

  .را زخمی کردند

در جريان . در جنوب روستای دولگنکويه، در حاشيه يک منطقه جنگلی، يک پايگاه دشمن کشف شد، درگيری رخ داد"

با گوش دادن به راديو متوجه شديم که سه مزدور کشته شده اند و شش نفر نيز زخمی . ی شنيده شدپولنديری، زبان درگ

  .ارتش به اين خبرگزاری گفت که ممکن است تلفات واقعی آنھا بيشتر باشد. شدند

 

  نتقاد کردف ائي به کامريکاوزارت خارجه اوکراين از درخواست برای کنترل بر تسليحات ارسالی 

 امريکاھای نمايندگان کنگره  اولگ نيکولينکو، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه اوکراين اعالم کرد که درخواست

در خصوص ايجاد يک آژانس به منظور کنترل بر تامين تسليحات سنگين ارائه شده به اوکراين، مکانيسم ارائه کمک 

 تالشی پنھان برای بازگرداندن ئیھا چنين خواسته": مات گفتاين ديپل. ف را تضعيف خواھد کردئينظامی به ک
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 بين رھبران اوکراين و روسيه و کشاندن دولت ما به عرصه ئیھای تبليغاتی قديمی روسيه درباره روابط ادعا روايت

  ". استامريکاختالفات سياسی داخلی در 

وکارھای ايجاد شده برای ارائه کمک ھر چه بيشتر  بايد از تضعيف سازامريکااين ديپلمات افزود که نمايندگان کنگره 

ھا ھمکاری  ئیامريکاوی ابراز اطمينان کرد که اوکراين آشکارا با . بشردوستانه و نظامی به اوکراين دست بردارند

  .الزم را داشته و کليه اطالعات مربوط به استفاده از تجھيزات نظامی در کشور را به واشنگتن ارائه خواھد داد

 ميليون دالری جديد به ٤٠٠جمعه جو بايدن، رئيس جمھور اياالت متحده، فرمان ارسال بسته کمک نظامی روز 

 ئیھا  اعالم کرد که واشنگتن در حال کار بر روی طرحامريکادر ھمان روز، وزارت دفاع . اوکراين را صادر کرد

  .آينده استھای  ھا و سال برای تامين تسليحات جديد برای طرف اوکراينی برای ماه

 

  گرانی اوکراين درباره امکان توقف کمک نظامی انگليس پس از استعفای جانسونن

ف نگران اين مسئله ھستند که ئيصبح امروز، يکشنبه گزارش داد که مقامات ک (Daily Mail) "ديلی ميل"روزنامه 

  .ی نظامی لندن به اوکراين شودھا استعفای بوريس جانسون، نخست وزير انگليس ممکن است باعث توقف متعاقب کمک

ف در حال حاضر به ھمه سياستمداران غربی از ديدگاه چگونگی حمايت آنھا از طرف اوکراينی ئيطبق اين اطالعات، ک

ًنخست وزير سابق انگليس واقعا . ای به اين کشور کرده است ھای فوق العاده کند و جانسون در اين زمينه کمک نگاه می

بنابراين اين نگرانی اکنون در . ف ايستاده بودئي سياسی و نظامی کرده و ھمواره در کنار مقامات کاز اوکراين حمايت

  .ف بوجود آمده که آيا اين سياست دولت انگليس، بعد از برکناری جانسون ھمچنان ادامه خواھد يافت يا خيرئيک

ن از مقام خود، رئيس کابينه جديد انگلستان فردی سياستمداران اوکراينی بسيار اميدوارند که پس از کناره گيری جانسو

 .باشد که به سياست سلف خود ادامه دھد

 

  تر مورد توجه قرار بگيرد جنگ در اوکراين باعث شد روسيه مانند اتحاد جماھير شوروی يا جدی

می ويژه محافظت در نتيجه عمليات نظا: ديميتری مدويدوف، معاون رئيس شورای امنيت روسيه ابراز عقيده کرده است

تر از آن کرده  از دونباس، جھان شروع به حساب کردن روی روسيه، مانند دوران اتحاد جماھير شوروی و حتی جدی

  .است

ھدف اصلی عمليات نظامی ويژه توسط ": اين مقام بلندپايه روس شب گذشته در کانال تلگرامی خود در اين باره نوشت

شده و ھمانطور که مشخص است، اين اھداف شامل حفاظت از شھروندان ساکن رئيس جمھور والديمير پوتين اعالم 

ًھمه چيز در اين رابطه روشن است و اين اھداف قطعا .  اوکراين استئیزدا منطقه دونباس و غيرنظامی سازی و نازی

  ".محقق خواھند شد

 بدست آمده است و آن اينکه در جھان مدويدوف در عين حال يادآور شد که يک نتيجه ديگر نيز با اجرای عمليات ويژه

اند، مانند دوران اتحاد جماھير شوروی و با قضاوت پيرامون  شروع به حساب کردن واقعی روی قدرت روسيه کرده

تر از اتحاد جماھير  ھای اعمال شده ضدروسی ميتوان گفت که توجه به روسيه حتی بيشتر و جدی مجموعه تحريم

  .شوروی شده است

 به ٢٠١٤ را به ياد دارم، زمانی که در سال ٨حضور روسيه در گروه : شورای امنيت با بيان مثالی گفتنايب رئيس 

 که مسائل اقتصادی و بعضا دفاعی کشورھای غربی مورد بحث و ئیسادگی به نشست اين گروه دعوت نشديم، جا

ته شود و مورد توجه قرار گيرد و با به ھمين دليل بسيار اھميت دارد که به روسيه احترام گذاش. بررسی قرار گرفت
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ً دقيقا بايد چنين رفتار شود و اکنون کشورھای غربی دريافتند که ئیروسيه بعنوان يک کشور بزرگ و قدرتمند اورآسيا

 .نبايد روسيه را دستکم گرفت

 

 ت با فاجعه اقتصادی احتمالی روبرو اسالمان: تحليلگر نروژی

ھای گسترده عليه روسيه زده،  و غرب که با اعمال فشار واشنگتن دست به تحريماکنون کشورھای عضو اتحاديه اروپا 

، اقتصاد خود را رو به زوال امريکاھای جنگی  روی از سياست حال خود در اين بحران گرفتار و اکنون با دنباله

  .بينند می

 Glenn) "گلن ديسن" از سوی بنابر تحقيقات صورت گرفته: با انتشار اين خبر نوشت "راشاتودی "تارنمای خبری 

Diesen)  رو به زوال نھاده و مدل الماناستاد دانشگاه نروژ، با تحريم روسيه در بخش انرژی از سوی غرب، اقتصاد 

  .اقتصادی آن در حال ويران شدن بوده و اکنون با احتمال يک فاجعه اقتصادی روبرو است

کسری تجاری ماھانه خود را طی سه دھه اخير تجربه و به ثبت  به تازگی نخستين المان: راشاتودی در ادامه نوشت

 ھشدار داد، صنايع کليدی اين کشور به علت کمبود و افزايش المانرساند، بطوريکه رئيس اتحاديه بازرگانی فدراسيون 

م اکنون به  لوکوموتيو اقتصاد اتحاديه اروپا ھئیبھای انرژی بطورکل از ھم فرو خواھند باشيد، در نتيجه دوران طال

  .پايان راه رسيده است

 با توجه به واردات ارزان انرژی از سوی المانبرای سه دھه صنايع : اين تحليل اقتصادی در ادامه يادآور می شود

مھم ترين مقصد واردات کاالھای ) روسيه(روسيه رشد چشمگيری يافت، اين درحالی بود که بزرگترين کشور اروپا 

  . به شمار می رفتالمان

 و منابع عظيم روسيه می تواند الماندر طول قرون گذشته، موضوع کليدی سياست اروپا اين بود که توان و قدرت توليد 

  .دو رکن و ستون اصلی قدرت را در قاره اروپا به شمار می روند

 و انگليس امريکاطی دو قرن گذشته، ھمواره روابط بين مسکو و برلين دو قدرت مطرح منطقه ای در اروپا برای 

 و روسيه در گذشته المانتقابل ميان  "جيمز فرگريو"چالش برانگيز بوده و به گفته يک جغرافی دان انگليسی به نام 

  .بدل شود "نقطه شکست"موجب شد تا بخش مرکز و شرق اروپا به 

ط بارديگر دچار چالش اکنون جنگ نيابتی بين ناتو و روسيه بر سر اوکراين نشان داده که اين رواب: راشاتودی نوشت

  .اما اين چالش در قرن بيست و يکم با چالش ھای در قرن نوزده و بيستم متفاوت است

در حالی که روسيه قادر به جايگزينی صادرات انرژی خود از غرب به ساير کشورھا است اما : اين تحليل می نويسد

 ھا و غرب موجب شده ئیيم ھای اعمال شده اروپا جايگزينی واردات انرژی ندارد، مضاف بر اينکه تحرئیغرب توانا

  .تا آنھا به ساير منابع انرژی ھمچون نفت ايران و ونزوئال نيز دسترسی نداشته باشند

 ھمچون نيجريه، ئیغرب با تجاوز نظامی به ليبی و ھمچنين ايجاد بی ثباتی در کشورھای آفريقا: راشاتودی می نويسد

  . ھای دراين زمينه را نداردئیم آوردن احتياج انرژی اروپااکنون اين کشورھا قادر به فراھ

حال غرب با مجموعه ای از يک فاجعه اقتصادی روبرو است که ناشی از بدھی ھای ناپايدار، تورم : راشاتودی نوشت

 از  است که بيشالمانسرسام آور، کاھش رقابت پذيری و اکنون نيز بحران انرژی در راس آن قرار دارد، اکنون اين 

 تروسيه با تشديد تنش بين غرب و مسکو، دچار آسيب شده اس

  

 


