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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ١٤

 ١۴٠  –  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

  

  پوتين در مورد خريد پھپاد از ايران با تھران گفت وگو نخواھد کرد: کرملين

ديميتری پسکوف سخنگوی کرملين روز چھارشنبه گفت که والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه در سفر به ايران در 

  .واھد کردوگو نخ درباره خريد پھپاد گفت)  تير ماه٢٨( جوالی١٩

در سفر پوتين به تھران مورد ) خريد پھپاد (پسکوف چھارشنبه در پاسخ به اين سوال خبرنگاران که آيا اين موضوع 

  ."خير": بحث قرار خواھد گرفت يا خير، گفت

 به منطقه غرب آسيا عصر امريکاجيک ساليوان مشاور امنيت ملی کاخ سفيد که در آستانه سفر جو بايدن رئيس جمھور 

، ايران امريکاگفت، ادعا کرد که بر اساس اطالعات  دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در کاخ سفيد سخن می

  .ھا در اوکراين است در حال مقدمه چينی برای ارسال پھپاد به روسيه به منظور استفاده آن

  . پھپادھا استھا برای کار با اين وی مدعی شد که تھران درحال فراھم سازی زمينه آموزش روس
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 ھمچنين مدعی شد که مشخص نيست ايران ھم اکنون اين پھپادھا را در اختيار روسيه قرار امريکامشاور امنيت ملی 

  داده است يا نه؟

دھد که دولت ايران در يک جدول زمانی تسريع شده برای ارسال چند صد پھپاد از  اطالعات ما نشان می: وی ادعا کرد

  .يت حمل سالح به روسيه استجمله پھپادھا با قابل

ھای شديد روسيه در  دھد که بمباران ساليوان در ادعاھای خود افزود، ارسال اين تسليحات از ايران به روسيه نشان می

ھای اين کشور تمام شده  ھای اخير منجر به دستاوردھا در شرق اوکراين شده، به قيمت تامين سالح اوکراين که در ھفته

  .است

قرار داده است و قرار بود قبل از ) انصار هللا(ھای يمن  که ايران پھپادھای مشابھی را در اختيار حوثیوی مدعی شد 

  .برقراری آتش بس در اوايل سال جاری، انصارهللا با استفاده از اين پھپادھا به عربستان سعودی حمله کند

نيت ملی کاخ سفيد نيز روز سه شنبه به وقت به گزارش ايرنا، جان کربی ھماھنگ کننده ارتباطات راھبردی شورای ام

 مبنی بر ارائه پھپادھای ايرانی به روسيه و تاثير امريکا با شبکه خبری سی ان ان درباره ادعای جديد صحبتمحلی در 

 ھای ما برای امضای دانم که ارائه پھپاد از سوی ايران به روسيه لزوما بر تالش نمی: ھا گفت آن بر مذاکرات رفع تحريم

  .ای با ايران تاثير خواھد گذاشت يا خير اما اين اقدام قطعا بر حمايت ما از اوکراين تاثير خواھد گذاشت يک توافق ھسته

ھا پيش خواھند رفت و چه نوع و چه تعداد پھپاد از ايران تحويل  ھا چگونه با ايرانی ما بايد ببينيم روس: وی افزود

  .کنيم بنابراين ما از نزديک اين امر را دنبال می.  خواھند کردھا استفاده خواھند گرفت و چگونه از آن

اين در حالی است که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص 

ای ھ سابقه ھمکاری: ھای نوين ايرانی به روسيه، تصريح کرد  درباره فروش فناوریامريکااظھارات مشاور امنيت ملی 

ھای نوين به پيش از آغاز جنگ در اوکراين  ميان جمھوری اسالمی ايران و فدراسيون روسيه در حوزه برخی فناوری

  .گردد و در مقطع اخير ھيچ تحول خاصی در اين ارتباط رخ نداده است بر می

ن است و بارھا موضع جمھوری اسالمی ايران در قبال جنگ اوکراين کامال روش: سخنگوی وزارت امورخارجه افزود

  .بصورت رسمی اعالم شده است

ھا است کشورھای اشغالگر و  ھا سال ئی و اروپاامريکا در حالی است که امريکائیادعای مقام : کنعانی در ادامه افزود

ًاند که قطعا بدون اين  ھای کشنده متنوع خود تبديل کرده متجاوز از جمله در منطقه غرب آسيا را به انباری از سالح

  .ھای اشغالی ممکن نبود ليحات، تداوم بيش از ھفت دھه تجاوز، جنايت و اشغالگری اسرائيل در سرزمينتس

 

   سياه ارائه کردبحيرۀمسکو بسته پيشنھادی را برای صادرات غالت از 

مسکو بسته :  نماينده رسمی وزارت دفاع روسيه در نشست چھارجانبه امروز در استانبول گفت"ايگور کوناشنکوف"

  . سياه ارائه کردبحيرۀيشنھادی برای صادرات غالت از پ

به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، ھيئت فدراسيون روسيه امروز چھارشنبه بسته ای از پيشنھادات را برای سريع ترين 

  . سياه در استانبول ارائه کردبحيرۀراه حل مسئله صادرات محصوالت کشاورزی از بنادر 

گان وزارت دفاع روسيه در استانبول در مذاکرات چھارجانبه با ھمتايان خود از ترکيه، به گزارش اسپوتنيک، نمايند

 سياه بحيرۀنمايندگان سازمان ملل و ھيئت اوکراينی درباره موضوع ساماندھی صادرات محصوالت کشاورزی از بنادر 

  .شرکت کردند
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وص گفت که ھيئت روسی بسته پيشنھادی  نماينده رسمی وزارت دفاع روسيه در اين خص"ايگور کوناشنکوف"ژنرال 

  .برای حل سريع اين موضوع را آماده کرده و برای بررسی ارائه کرده است

 ئی غالت و مواد غذابحری ھای نظامی ترکيه، روسيه، اوکراين و ھيئت سازمان ملل در خصوص انتقال  نشست ھيئت

  .از بنادر اوکراين در استانبول ساعاتی پيش آغاز شده بود

  .اساس بيانيه وزارت دفاع ترکيه، اين نشست چھارجانبه در قصر قلندر استانبول برگزار شدبر 

خلوصی آکار وزير دفاع ترکيه پيشتر در اين باره اعالم کرده بود که موضوع صادرات غالت اوکراين با حضور 

  .مسکو، کی يف و سازمان ملل پيگيری خواھد شد

 کرد که استانبول ميزبان ھيئت ھای ترکيه، روسيه و اوکراين ھمراه با ھيئتی از وزير دفاع ترکيه ديروز سه شنبه اعالم

  .سازمان ملل خواھد بود تا بحث بر سر صادرات ايمن غالت اوکراينی پيگيری شود

صادارت غالت اوکراين، به عنوان يکی از بزرگترين صادرکنندگان جھانی، از زمان آغاز درگيری نظامی در اين 

  .ل روبرو شده استکشور با اختال

دبيرکل سازمان ملل متحد معتقد است که مذاکرات چند جانبه به منظور حل و فصل اختالفات بر سر صادرات غالت 

  .اوکراين زمان بر خواھد بود

 ساعاتی پيش و در آستانه برگزاری نشست چھارجانبه ای با موضوع صادرات غالت اوکراين، اعالم "آنتونيو گوترش"

 . سياه ھنوز راه درازی در پيش داردبحيرۀ مذاکرات برای ازسرگيری صادرات غالت اوکراين از طريق کرده بود که

 

  ھنگری وضعيت اضطراری انرژی اعالم کرد

اين را گرگلی گولياس وزير صدراعظم در يک .  در بخش انرژی وضعيت فوق العاده اعالم کرده استھنگریدولت 

  :عی کلمه می گفتبه معنای واق. نشست خبری اعالم کرد

، مانند بسياری از کشورھای ديگر، وضعيت ھنگریی و تامين انرژی، دولت ھنگربه منظور حفاظت از خانواده ھای 

  .فوق العاده در بخش انرژی اعالم کرده است

ز ز و زمستان با کمبود گائيًبه گفته وی، طی چند روز گذشته مشخص شده است که اروپا احتماال در دوره گرمايش پا

  :گرگلی گولياس اعالم کرد. مواجه خواھد شد

 ". تصميم گرفته است صادرات منابع انرژی و ھيزم را ممنوع کندھنگریدولت "

 

   استقالل جمھوری دونتسک را به رسميت شناختکوريای شمالی

  . استقالل اين جمھوری را به رسميت شناخته استکوريای شمالیبنا به اعالم رئيس جمھور دونتسک، 

گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، رئيس جمھوری خلق دونتسک از به رسميت شناختن اين جمھوری ازسوی کره به 

  .دمکراتيک خبر داد

 رئيس جمھوری خلق دونتسک با استفاده از تعبير پيروزی ديپلماسی اعالم کرد که کره دمکراتيک "دنيس پوشيلين"

  .يت شناختامروز چھارشنبه استقالل جمھوری خلق دونتسک را به رسم

جمھوری دموکراتيک خلق کره امروز جمھوری خلق : رئيس جمھوری خلق دونتسک در کانال تلگرامی خود نوشت

اين پيروزی ديگر برای . جمھوری خلق دونتسک و دولت آن ھمچنان رو به رشد است. دونتسک را به رسميت شناخت

  .ديپلماسی ما است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 در جھت توسعه بيشتر روابط در حوزه ئیمھوری دموکراتيک خلق کره مبناپوشيلين در اين پيام تاکيد کرد که تصميم ج

  .اقتصادی دو طرف خواھد شد و جغرافيای تجاری را برای شرکت ھا توسعه می دھد

کوريای رئيس جمھوری خلق دونتسک ضمن ابراز اميدواری برای ھمکاری فعال و مثمر ثمر با پيونگ يانگ، از مردم 

  .ابل توجھی از ساکنان دونباس قدردانی کرد به خاطر حمايت قشمالی

 رئيس جمھور روسيه، با امضا احکامی استقالل جمھوری ھای دونباس را به رسميت "والديمير پوتين"در ماه فوريه 

جمھوری ھای دونتسک و لوھانسک در . شناخت و عمليات نظامی ويژه اين کشور در اوکراين به دنبال آن کليد خورد

استقالل خود را از اوکراين را اعالم کردند و از آن زمان با دولت مرکزی کی يف بر سر اين  ٢٠١۴آوريل سال 

 .موضوع مناقشه دارند

 

  از تشکيل ائتالف ضدايرانی غير قابل قبول است" بايدن"ھدف 

 و  به خاورميانه را برای تشکيل ائتالفی از کشورھای عربیامريکاسفير روسيه در ايران ھدف سفر رئيس جمھور 

  .رژيم صھيونيستی بر ضد ايران، غير قابل قبول و بحث برانگيز قلمداد کرد

 تصميم امريکا رئيس جمھور "جو بايدن" سفير روسيه در ايران اعالم کرد که "لوان جاگاريان"به گزارش ريانووستی، 

  .دارد که در سفر خود به خاورميانه يک ائتالف ضد ايرانی تشکيل دھد

 ١٩(يگری از سخنان خود گفت که رئيس جمھور روسيه در نظر دارد سه شنبه ھفته آينده وی ھمچنين در بخش د

به تھران سفر کند و در آنجا با ابراھيم رئيسی ھمتای ايرانی خود و رجب طيب اردوغان رئيس )  تير٢٨ –جوالی 

  .ھای جداگانه و نشست سه جانبه مشترک انجام خواھد دادصحبتجمھور ترکيه، 

  .پوتين در جريان سفر خود به تھران با رھبر ايران ديدار خواھد کرد: چنين افزودجاگاريان ھم

اکنون سفر بايدن در يک جبھه ضدايرانی انجام :  با يک شبکه تلويزيونی روسی گفتصحبتجاگاريان در اين باره در 

بال خواھد شد که به طور شود و خطی برای ايجاد ائتالفی از کشورھای عربی و اسرائيل بر مبنای ضد ايرانی دن می

  .مطلق غيرقابل قبول است

سفير روسيه ھمچنين ذکر کرد که اين خط به ويژه در زمينه تالش برای بازگرداندن برنامه جامع اقدام مشترک در مورد 

  .ای تھران بحث برانگيز است برنامه ھسته

وی در بخشی از . کند ه خاورميانه سفر میب)  تير ماه٢۵ الی ٢٢( جوالی ١۶ تا ١٣ از امريکاجو بايدن رئيس جمھور 

ھای اشغالی، کرانه باختری و عربستان سعودی بازديد خواھد کرد و اين در حالی است که موجی  اين سفر از سرزمين

ای متشکل از رژيم صھيونيستی و   منطقهئی پدافند ھوادستگاهای در خصوص طرح ايجاد يک  ھای رسانه از گمانه زنی

 را در راستای چنين طرحی صورت خواھد ئیھا ً نيز رسما اعالم کرده تالشامريکا. ه راه افتاده استکشورھای عربی ب

  .داد

ای تحت ھدايت   منطقهئی پدافند ھوادستگاهايران نيز در اين باره سطح ھشدارھای خود را نسبت به طرح ايجاد يک 

 .شود تقابل با ايران تدارک ديده میًرسد عمدتا برای  طرحی که به نظر می. واشنگتن افزايش داده است

 

  مردم المان تاوان اشتباه سياستمداران خود را می پردازد: روسيه

 با اسپوتنيک،  ھای اقتصادی وزارت امور خارجه روسيه در مصاحبه  رئيس بخش ھمکاری"ديميتری بيريچفسکی"

  .است "٢ نورد استريم پروژه"افزايش بھای گاز به دليل موضع اشتباه دولت برلين در قبال : گفت
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 اشتباه و ناسازگار ٢ درمورد نورد استريم المانوضعيت عرضه و قيمت گاز بار ديگر نشان داد که موضع : وی افزود

توانست مانع از مشکالت  اندازی به موقع اين خط لوله می اين مقام وزارت امور خارجه روسيه تاکيد کرد که راه. بود

 امروز شاھد پيامد اقدام ھای المانی گاز و تامين تقاضای فزاينده شود و مقام ھای ساز مربوط به تاسيسات ذخيره

  .نادرست خود ھستند

 و ھمچنين گازپروم به ئی به موقعيت سرمايه گذاران اروپا٢از کارافتادن خط لوله نورد استريم : بيريچفسکی افزود

  .عنوان غول انرژی روسيه بستگی دارد

به مقام ھای دولتی و شرکت گازپروم دستور داد تا برای ) اسفند(مھوری روسيه در ماه مارس ج  رئيس"والديمير پوتين"

استفاده ) واحد پول روسيه(اند، از روبل   که روسيه را به دليل جنگ در اوکراين تحريم کردهئیصادرات گاز به کشورھا

  .کنند

، فنالند و ھلند، روسيه عرضه گاز به اين پولنددر پی اين اقدام مسکو و رد درخواست آن از سوی بلغارستان، 

  . را متوقف کردئیکشورھای اروپا

 ميليارد متر مکعب در سال است که انتقال گاز از روسيه از ۵۵، پروژه خط لوله گاز با ظرفيت حمل ٢نورد استريم 

  . امکان پذير می سازدالمان بالتيک را به بحيرۀمسير 

 

  تقال کاال به منطقه کالينينگرادوان توافق روسيه و اروپا بر سر نقل

وانتقال کاال به بخشی از خاک اين کشور از فھرست  گويند اتحاديه اروپا موافقت کرده نقل منابع ارشد دولت روسيه می

  .ھا خارج شود تحريم

وسيه بر  روز چھارشنبه به نقل از منابع ارشد دولت اين کشور اعالم کرد اتحاديه اروپا و ر"ايزوستيا"روزنامه روسی 

  .کند ً توافق کردند و سند اين توافق کامال منافع مسکو را تأمين می"کالينينگراد"سر ترانزيت کاال به منطقه 

وانتقال آزاد  اند در سند اين توافق قيد شده ايجاد محدوديت در ترانزيت و نقل بنابر آنچه منابع دولتی به اين روزنامه گفته

وارد ) کالينينگراد( که به اين منطقه ئیبه ھمين دليل کاالھا. يه غيرممکن استھای فدراسيون روس کاالھا در بخش

ھای  آھن و جاده وگوھا درباره انتقال کاال از طريق راه اکنون گفت ھم. شوند ھا معاف می شوند از شمول فھرست تحريم می

  .زمينی در جريان است

منطقه . حاديه اروپا و ليتوانی از چند ھفته پيش آغاز شده است بين اتئیبه گفته اين منابع آگاه ھماھنگی بر سر سند نھا

 بحيرۀکالينينگراد، قسمتی جدا از خاک روسيه، اما جزئی از سرزمين و حاکميت دولت روسيه است که در ساحل 

حاديه اروپا ًھا عمال کالينينگراد را از محاصره تحريمی ات رفع اين محدوديت.  و ليتوانی واقع شده استپولندبالتيک ميان 

  .کند خارج می

شده در روسيه به کالينينگراد را ممنوع کرد، اما  ھای ثبت تردد کاميون) فرودين امسال(اتحاديه اروپا اوايل آوريل 

ھای کنونی کاالھای  ھا و تحريم محدويت. کنند  صادر کرد که کاال به اين منطقه وارد میئیھا  برای کاميونئیھا معافيت

  .شود شده توسط اتحاديه اروپا اعمال می  اعالم کرده، برای ترانزيت ھمه کاالھای تحريمروسی که ليتوانی

آھن منطقه کالينينگراد اطالع داد که ترانزيت و عبور آزاد شماری از  به راه)  خرداد٢٨( ژوئن ١٨آھن ليتوانی  راه

  .شده توسط اتحاديه اروپا به اين منطقه ممنوع شده است کاالھای تحريم

 توصيف کرد و گفت مسکو در "غيردوستانه" سخنگوی دولت روسيه اين اقدام دولت ليتوانی را "يتری پسکوفديم"

  .ھای مختلف برای پاسخ به اين حرکت ليتوانی است حال بررسی گزينه
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 گيرد روسيه برای مقابله با غرب از ايران کمک می: تايمز نيويورک

 
: ھای ضدروسی را عامل نزديکی بيشتر تھران و مسکو ارزيابی کرد و نوشت تايمز، تحريم  نيويورکامريکائیروزنامه 

ھا و مقابله با غرب   ايران، برای دور زدن تحريمھای راھبردی، نظامی و اقتصادی با کرملين دنبال تقويت ھمکاری

  .است

والديمير پوتين : جمھوری روسيه به ايران نوشت تايمز در گزارشی درباره سفر والديمير پوتين رئيس روزنامه نيويورک

بازار نفت انداز  کنند که چشم ای خود در حالی ھفته آينده به تھران سفر می جمھوری روسيه به ھمراه ھمتای ترکيه رئيس

  .بسيار پيچيده است

ئی با اشاره به اين موضوع که سفر پوتين به تھران، دومين سفر خارجی وی از زمان شروع جنگ امريکااين روزنامه 

  .ھا روابط ايران و روسيه را متحول کرده است جنگ اوکراين و تحريم: اوکراين در ماه فوريه خواھد بود، نوشت

باوجود تداوم : دود شدن سفرھای خارجی پوتين در دوران شيوع کرونا اشاره کرد و افزود به محامريکائیاين روزنامه 

کرونا، از زمان شروع جنگ اوکراين، پوتين استفاده از ديپلماسی برای جلب حمايت نظامی و اقتصادی کشورھای 

  .است ھا را در پيش گرفته غيرغربی برای مقابله با تحريم

 اشاره به اظھارات مشاور امنيت ملی دولت بايدن درباره تالش روسيه برای دريافت پھپاد اين روزنامه چاپ نيويورک با

مسکو نه تنھا در شرايط کمبود تسليحات ممکن است دنبال دريافت پھپاد : انداز از ايران، نوشت راکتبه ويژه پھپادھای 

  .نگرد ھا و صادرات نفت می زدن تحريماز ايران باشد بلکه به ايران به عنوان يک شريک اقتصادی جديد برای دور 

ايران به عنوان متحد سنتی : شده روی صنعت دفاعی روسيه را يادآور شد و افزود ھای اعمال نيويورک تايمز، محدوديت

ھا بين مقامات دو  مسکو، از زمان شروع جنگ اوکراين برای پوتين اھميت بيشتری پيدا کرده و مراودات و رايزنی

  .استکشور بيشتر شده 

آباد را يادآور شد و  جمھوری ايران در عشق هللا ابراھيم رئيسی رئيس اين روزنامه، اظھارات پوتين در ديدار با آيت

 درصدی تجارت بين تھران و ٨١پوتين در اين ديدار، روابط دو کشور را عميق و راھبردی خواند و از افزايش : نوشت

  .مسکو در سال گذشته ابراز خرسندی کرد

 ايران در نشست ماه سپتامبر سازمان ھمکاری شانگھای در ازبکستان را يادآور شد و به ئینيويورک تايمز، پذيرش نھا

پيوستن ايران به سازمان شانگھای گامی برای تقويت چندجانبه : نقل از سرگئی الوروف وزير خارجه روسيه نوشت

  .ستامريکا و کاھش نفوذ جھانی ئیگرا
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پيش از جنگ اوکراين، روسيه خواھان : ن اينکه تحريم غرب، روسيه را به ايران نزديک کرد، افزوداين روزنامه با بيا

ر کرده و تحريم موجب نزديکی مسکو به ئيحفظ روابط با اسرائيل و کشورھای عرب منطقه بود اما اکنون، شرايط تغ

  .تھران شده است

خواھد از  ھای غرب را يادآور شد و نوشت، روسيه می نيويورک تايمز، چنددھه تجربه ايران برای دور زدن تحريم

 .ھا استفاده کند تجربه ايران برای دور زدن تحريم

 

  کند روسيه از ايستگاه سالح ھای رباتيک در اوکراين استفاده می: تاس

ای سالح نيروھای ويژه روسيه به طور موفقيت آميزی از ايستگاه ھ: خبرگزاری تاس به نقل از يک منبع امنيتی، نوشت

  .در عمليات ويژه در اوکراين استفاده کرده اند "Arbalet DM/اربالت دی ام" از راه دور کنترولھای 

نيروھای ويژه روسيه در طول عمليات پاکسازی، از سالح ھای زرھی تايگر و : تاس به نقل از منبع مذکور افزود

ه اند که امکان نظارت بر اوضاع از يک مکان امن را  از راه دور آربالت استفاده کردکنترولايستگاه ھای سالح ھای 

  .فراھم می کند

  .د کندئيدر زمان انتشار اين خبر نتوانسته به طور رسمی صحت اين اطالعات را تا: تاس نوشت

در نمايشگاه  Arbalet "آربالت دی ام" از راه دور کنترولخودروی چند منظوره تايگر ام به ھمراه ايستگاه تسليحات 

 می ٩ ھمچنين در رژه پيروزی در ميدان سرخ که در دستگاهاين وسيله نقليه و .  شدئی در روسيه رونما٢٠١۶ارتش 

 در نيروھای مسلح روسيه به خدمت گرفته ٢٠١٧اين تجھيزات نظامی در سال .  برگزار شد، شرکت کردند٢٠١۶

  .شدند

 روی شاسی ھای چرخدار و رديابی و ھمچنين بر  از راه دور آربالت دی ام را می توان برکنترولايستگاه تسليحات 

  .و پست ھای نگھبانی ساکن نصب کرد (surface ships) روی کشتی ھای سطحی

براساس گزارش اين خبرگزاری، اين ماژول می تواند به طور خودکار اھداف را در حالت ثابت و در حال حرکت 

 کيلومتری تشخيص دھند، در حالی که ٢.۵جسام را در فاصله توانند ا ھای نوری آن می دوربين.  و رديابی کندئیشناسا

 رصد ايستگاه تسليحاتی نيز مجھز به مسافت ياب ليزری دستگاه. ُ کيلومتر برد دارند١.۵ھای مادون قرمز آن تا  دوربين

 .است

 

  پولند به دنبال تصرف مناطق غربی اوکراين است

 برای تجزيه خاک پولنداطالعات مربوط به برنامه پنھانی رئيس سرويس اطالعات خارجی دولت روسيه ضمن تشريح 

  .افشای اين اطالعات مقامات ورشو را عصبانی کرده است: گويد اوکراين، می

 به دنبال پولند، رئيس سرويس اطالعات خارجی روسيه اعالم کرد "سرگئی ناريشکين"به گزارش خبرگزاری تاس، 

ی اوکراين است و از درز اطالعات مربوط به اين برنامه عصبی ھايش برای تصاحب مناطق غرب کردن طرح مخفی

  .است

ست   اميدوارند در بحبوحه بنپولنددھد مقامات  به گفته ناريشکين اطالعات رسيده به سرويس اطالعات خارجی نشان می

 برای تصرف سازی ورشو ف، نه واشنگتن، و نه مسکو ھيچ کدام توجھی به آمادهئي، نه ک)جنگ اوکراين(ِژئوپليتيک 

  .قلمروھای اوکراين نداشته باشند
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وفصل ديپلماتيک شود،  اميد مقامات ورشو به اين است زمانی که جنگ اوکراين وارد مرحله حل: باره افزود وی در اين

شده   را به عنوان يک واقعيت انجام" در مناطق غربی اوکراينپولندگسترش خاک "ھا مجبور خواھند بود  ھمه طرف

، ناتو و دوستانشان در اتحاديه اروپا را نگران پولنداکنون درز اطالعات حساس مربوط به اين برنامه،  و ھم. بپذيرند

  .کرده است

در حال حاضر و پس از درز اطالعات، ورشو به دنبال اين است از : اين مقام ارشد امنيتی دولت روسيه در ادامه گفت

 "شايعات"ھای دولتی، شرايط و وضعيت خود را اصالح و  و انديشکدهھا  طريق تبليغات و پروپاگاندای گسترده رسانه

  .مربوط به تقويت مواضعش در اوکراين را تکذيب و رد کند

ھمکاری " در ايجاد تصويری از پولندبنا به اعالم سرويس اطالعات خارجی روسيه، طبق برنامه، تمرکز اصلی دولت 

ف بود و برای تحقق اين ھدف، ورشو قصد داشت در زمينه حل ئيکھای اوکراين درباره مسائل   ھمه ھمسايه"گروھی

 از خاک ئیھا تصرف بخش(برد اھداف خود   و رومانی را افزايش دھد تا پيشھنگریمسائل اوکراين ھمکاری با 

 .را پشت سر آنھا پنھان کند) اوکراين

 

  دند مزدور خارجی در اوکراين کشته ش٤٠٠طی سه ھفته حداقل : وزارت دفاع روسيه

ژنرال ايگور کوناشينکوف، سخنگوی رسمی وزارت دفاع روسيه اعالم کرد که تعداد مزدوران خارجی در اوکراين به 

 ٣ نفر از آنھا کشته شده و در حال حاضر کمتر از ٤٠٠ ھفته اخير حدود ٣طور پيوسته در حال کاھش است و تنھا طی 

  .ھزار مزدور در اوکراين فعاليت دارند

طی سه ھفته گذشته، در نتيجه اقدامات تھاجمی نيروھای مسلح روسيه و واحدھای نيروھای ": ی افزوداين مقام نظام

 ٧٤١ ھزار و ٢ به ٢٢١ ھزار و ٣ھای مردمی دونتسک و لوھانسک، تعداد مزدوران در اوکراين از  مردمی جمھوری

 نفر ديگر به ٢٤٠شته شدند و  نيروی نظامی ک٣٩١ مزدور خارجی ديگر، ١٥١کاھش يافته است و با وجود ورود 

 ".خارج از خاک اوکراين گريختند

 

  ھای ضدروسی غرب برای کشورھای آفريقائی مشکل ايجاد کرده است تحريم: وزارت خارجه روسيه

ھا با اقدامات  آليگ اوزروف، نماينده تام االختيار وزارت امور خارجه روسيه در امور آفريقا اعالم کرد که غربی

اند که ھيچ   ايجاد کردهئیود عليه مسکو، مشکالتی را نه برای روسيه، بلکه برای کشورھای آفريقامحدودکننده خ

  .ارتباطی با مسائل مربوط به اوکراين ندارند

 در آفريقا بايد از تالش برای ديکته کردن ديدگاه ئیکشورھای غربی برای تثبيت وضعيت امنيت غذا: اين ديپلمات گفت

 .رقانونی يکجانبه عليه روسيه دست بکشندھای غي خود و محدوديت

 

  گذارد روسيه اطالعات کامل جنايات ارتش اوکراين را با اعضای سازمان ملل به اشتراک می

دميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم روسيه در سازمان ملل شب گذشته در يک مصاحبه تلويزيونی اعالم کرد که 

تفاده کرده و به سرعت اطالعات مربوط به جنايات نيروھای مسلح اوکراين را با ديپلماتھای روسی از ھر فرصتی اس

  .گذارد ھمتايان خود در سازمان ملل به اشتراک می
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مبارزه با نازيسم در "پوليانسکی ھمچنين يادآور شد، نشست غيررسمی شورای امنيت سازمان ملل با موضوعيت 

و ھمتايان غربی نتوانستند در برابر حقايق افشا شده و . قی نگذاشت ھيچ استداللی برای کشورھای غربی با"اوکراين

  .مستند از سوی روسيه، چيزی جز محکوم کردن مجدد عمليات ويژه روسيه در اوکراين بيان کنند

اين ديپلمات يادآور شد که طرف روسی اين نشست را به منظور نشان دادن وضعيت واقعی گسترش نازيسم در اوکراين 

 .ن برگزار کرده بود و به اين ھدف دست يافتبه جھانيا

 

  راکت باران گسترده شھر لوھانسک توسط نيروھای مسلح اوکراينی

 تاکتيکی راکتوزير کشور جمھوری مردمی لوھانسک اعالم کرد که نيروھای مسلح اوکراين شب گذشته چندين 

اميان اوکراينی يک حمله گسترده به طبق اين اطالعات، نظ.  را به سمت شھر لوھانسک شليک کردند"يو- توچکا"

  . که وظيفه امنيت شھر لوھانسک را بر عھده دارند، وارد کردندئیواحدھای نظامی پدافند ھوا

آنھا در فواصل .  به سمت اين شھر شليک شدراکت ٩حداقل . يو انجام شد- ھای توچکا راکتاين حمالت گسترده توسط 

 لوھانسک نتوانستند بطور کامل ھمه ئیند و به ھمين دليل نيروھای پدافند ھواواقعی چند ثانيه از يکديگر پرواز می کرد

  . و منھدم کنندئیاھداف را شناسا

 

 .ھنوز از خسارات وارده و تلفات احتمالی اين حمالت گزارشی نرسيده است

   ساعت گذشته و فرار شماری از مزدوران٢۴ھای اوکراينی در  تلفات و خسارات نيرو

اينی در ادامه عمليات نظامی روسيه در اين کشور خسارات و تلفات سنگينی متحمل شدند و عالوه بر ھای اوکر نيرو

 .ھا نيز از اوکراين گريختند کشته شدن شماری از مزدوران بيگانه در اين کشور، شمار زيادی از آن

ھای ضد  دستگاهز انھدام به گزارش شبکه تلويزيونی روسيااليوم، ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه ا

 نظامی اوکراينی کشته شدند و ١٨٠ھای اسکندر خبر داد و افزود  راکت در استان اودسا با امريکاکشتی ھارپون ساخت 

  .يک مرکز تعمير انواع زره پوش در جمھوری دونتسک نيز منھدم شد

ی ضد کشتی راکت دستگاه:  گفتکوناشنکوف در گزارش روزانه خود از آخرين تحوالت عمليات نظامی در اوکراين

 نظامی اوکراينی کشته ١٨٠. ھای نقطه زن سطح به سطح اسکندر، ھدف قرار گرفت راکتھارپون در استان اودسا با 

ھای ھوا به سطح  راکتھای اوکراينی ھم در جمھوری دونتسک با استفاده از   دستگاه خودروی نظامی نيرو٢۶شدند و 

  .منھدم شد

ھا و تجھيزات اوکراينی و چھار انبار مھمات را در استان   مرکز استقرار نيرو١٢ روسيه نيز ئیوانيروی ھ: وی افزود

 .ھای زرھی نيز نزديک سيورسک ھدف قرار گرفت يک مرکز تعمير خودرو. نيکاليف ھدف قرار داد

ھای اوکراينی و   مرکز استقرار نيرو١١١کوناشنکوف ھمچنين از انھدام سه مرکز فرماندھی و سه انبار مھمات و 

 اوراگان نيز راکت ١٢ھای اوکراينی سرنگون شد و   مرکز توپخانه خبر داد و افزود ھفت پھپاد نيرو٩٣ھمچنين 

  .رھگيری و منھدم شد

 تن از ١۶۶ھای روسيه کشته شدند که   مزدور بيگانه نيز در حمالت نيرو٣٩١سخنگوی وزارت دفاع روسيه اعالم کرد 

 . تن از مزدوران بيگانه از اوکراين فرار کرده اند١۴٠به گفته وی طی سه ھفته گذشته . ی بودندپولندھا  آن

 .کوناشنکوف تاکيد کرد وزارت دفاع روسيه مزدوران بيگانه را که وارد اوکراين شده اند زير نظر دارد
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  ھای ھارپون امريکائی را در اوکراين نابود کرده است روسيه راکت

  در اوکراين راامريکاھای ھارپون ساخت   در گزارشی با عنوان روسيه مدعی است پرتابگرشبکه آر تی در سايت خود

ی ضد کشتی در نزديکی اودسا مورد اصابت راکت دستگاهچندين : منھدم کرده است به نقل از منابع نظامی مسکو نوشت

  .قرار گرفته است

شنبه  وزارت دفاع مسکو روز سه.  منھدم کرده است را در اوکراينامريکاگويد تسليحات عمدتا ساخت  ارتش روسيه می

ی راکتی ضد کشتی ھارپون در منطقه اودسا ھدف حمله راکتطی يک جلسه توجيھی روزانه مدعی شد که چندين واحد 

  .اند زمينی اسکندر قرار گرفته

ال غربی شھر  کيلومتری شم٢٠براساس اين گزارش، محل اصابت تجھيزات نظامی در نزديکی روستای بريزان، در 

  .جزئيات بيشتری در مورد اين حمله ارائه نشده است. بندری اودسا، بوده است

ی ھارپون را در نزديکی روستای ليمان راکت دستگاهی از دريا، دو راکتھمچنين ھفته گذشته روسيه مدعی شد با حمله 

  .در ھمان منطقه منھدم کرده است

ھا به  شرکت بوئينگ ساخته و از طريق چندين کشور غربی آنی ضد کشتی است که توسط راکت دستگاهھارپون 

ر دھنده بازی برای توازن قدرت نظامی ئيمقامات نظامی در کيف معتقدند اين سالح يک تغ. اوکراين انتقال داده شده اند

  .رود  سياه به شمار میبحيرۀدر 

مل تصميم روسيه برای عقب نشينی از جزيره ھای غربی، از جمله ھارپون، را عا برخی از منابع، تھديد ناشی از سالح

ھای اوکراين مبنی بر جلوگيری روسيه از  مسکو اين اقدام را، حسن نيت برای مقابله با ادعا. دانند مار دو ھفته پيش می

  .کند صادرات غالت از اين کشور توصيف می

ی وضعيت ويژه به مناطق دونتسک و روسيه با اشاره به عدم اجرای توافقنامه مينسک از سوی کی يف که برای اعطا

اين . ھای خود را به اوکراين اعزام کرد  فوريه نيرو٢۴لوگانسک در داخل کشور اوکراين طراحی شده بود، در 

پترو پوروشنکو، رئيس جمھور سابق .  امضا شد٢٠١۴ و فرانسه برای اولين بار در سال المانھا با ميانجيگری  پروتکل

ھای  صلی کی يف برای استفاده از آتش بس صرفا تالش برای خريد زمان و ايجاد نيرواوکراين مدعی است ھدف ا

  .مسلح قدرتمند بوده است

ھای مستقل به رسميت شناخت و از اوکراين  ھای دونباس را به عنوان کشور ، کرملين جمھوری٢٠٢٢در فوريه 

کيف . لوک نظامی غربی نخواھد پيوستًخواست که رسما خود را يک کشور بی طرف اعالم کند که ھرگز به ھيچ ب

 .ًاصرار دارد که حمله روسيه کامال بی دليل بوده است

 

  ير داده استياوکراين تمرکز خود را از شرق کشور به مناطق جنوبی تغ

روسيه اعالم کرد يک مرکز نظامی در منطقه باخموت در دونتسک را ھدف قرار داده است، ولی اوکراين مدعی شد 

  . غيرنظامی بوده استکه اين مرکز

به گزارش پرس تی وی، اوکراين نيز در تالش برای بازپس گيری مناطقی در جنوب اين کشور حمالتی را به خرسون 

  .ترتيب داده است

. رسد در حال حاضر تمرکز اصلی بر روی چند جبھه مختلف است به نظر می: جانی ميلر، خبرنگار پرس تی وی گفت

ھای اسالويانسک و کراماتورسک در شمال منطقه دونباس  با ھدف قرار دادن حومه شھرکند  ارتش روسيه تالش می

در ھمين حال جنگی تبليغاتی ميان اوکراين و روسيه . دھد پيشروی کند و ھمزمان اھداف ديگری را نيز ھدف قرار می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

 ھدف قرار داده، ولی اکتربا  (Chesiv Yar) "ِچسيو يار"گويد يک مرکز نظامی را در  در گرفته است و روسيه می

ھای اوکراينی  توان به ھيچ يک از منابع اطمينان کرد، زيرا رسانه نمی. گويد اين مرکز غيرنظامی بوده است اوکراين می

ھا به ھمراه تلفات نظامی  ھای روسيه نيز تصاويری از ويرانی گذارند و رسانه ھا را به نمايش می تصاويری از ويرانی

دھد و اوکراين نيز بسيار مشتاق است  روسيه به حمالت خود به اھداف مختلف در اوکراين ادامه می. دھند را نشان می

 جنگ تصرف ئیھای ابتدا روسيه خرسون را در روز. که برخی نواحی، به ويژه شھر جنوبی خرسون، را بازپس بگيرد

ن اعالم کرده بود که به دنبال بازپس گيری ھا است و اوکراي ھا و اوکراينی جمعيت اين منطقه ترکيبی از روس تبار. کرد

با اين . به ھمين دليل شاھد حمالت شب گذشته اوکراين به خرسون بوديم و ممکن است اين حمالت ادامه يابند. آن است

بينيم که اوکراين تمرکز  ھا ھمچنان در منطقه دونباس در جريان است؛ بنابراين با گذشت زمان می حال بيشترين درگيری

 .را از شرق بر روی مناطق جنوبی گذاشته استخود 

 

  امريکا و ھم پيمانانش به جنگ مستقيم با روسيه تمايل دارند: زاخارووا

 و ھم پيمانانش به نحو خطرناکی به منازعه مسلحانه امريکاوزارت امور خارجه روسيه امروز سه شنبه اعالم کرد 

  .ای خواھد بود  تنش آفرينی ھستهمستقيم با روسيه تمايل پيدا کرده اند که آکنده از

به گزارش پايگاه اينترنتی شبکه تلويزيونی روسيا اليوم، ماريا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسيه در پايگاه 

واشنگتن و ھم پيمانانش پس از آنکه موجب وخيم شدن بحران اوکراين شدند و "اينترنتی اين وزارتخانه اعالم کرد 

 نظامی تمام ئیھا به صورت خطرناکی به سمت رويارو  را با روسيه کليد زدند حاال اين روزای  سرسختانهئیرويارو

  ".ای است ھای ھسته ِعيار با کشور ما تمايل پيدا کرده اند که به معنای يک منازعه مسلحانه مستقيم قدرت

  .رانی کردای خواھد بود ابراز نگ  احتمالی که آکنده از تنش آفرينی ھستهئیوی از چنين رويارو

سرگئی . ای سخن گفته بود ديميتری مدودف معاون رئيس شورای امنيت روسيه نيز قبال از احتمال بروز جنگ ھسته

کند و موضع اصولی  ای بازی نمی الوروف وزير خارجه روسيه نيز اعالم کرده است روسيه با موضوع جنگ ھسته

 .ای است روسيه نيز جايز نبودن جنگ ھسته

 

   جديد نفت و گاز روسيه شدبرزيل خريدار

سفير روسيه در برزيل اعالم کرد که دو کشور در حال مذاکره در مورد تامين انرژی و خريدھای مورد نياز برزيل از 

  .مسکو است

 از ٢۴ با شبکه تلويزيونی روسيا صحبت، سفير روسيه در برزيل روز سه شنبه در "الکسی البتسکی"به گزارش تاس، 

  .و کشور و انجام چند مرحله مذاکرات بر سر تأمين منابع انرژی خبر دادھمکاری فعاالنه د

ھای انرژی روسيه و برزيل و بين  مذاکرات بين وزارتخانه": ديپلمات ارشد روسيه در برزيل در ھمين ارتباط گفت

 پيشرفت در ھای انرژی در حال انجام است و اين مذاکرات در روندی فشره و روبه ھای فعال در تأمين حامل شرکت

  ".کنم به زودی شاھد نتيجه مثبت اين ديدار خواھيم بود من فکر می":  البتسکی گفت".حال پيگيری است

اين ديپلمات ارشد روسيه در برزيل ھمچنين گفت که ھنوز برای بحث در مورد پارامترھای خاص توافق بر سر عرضه 

در شرايط کنونی که وضعيت :  ادامه خاطرنشان کرداين ديپلمات روسی در. سوخت روسيه به برزيل خيلی زود است

بی ثباتی در بازارھای بين المللی وجود دارد، پس از امضای اسناد بايد از حجم، قيمت، تاريخ تحويل انرژی به برزيل 

  .صحبت کرد
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يه به جمھور برزيل گفته بود که اولين تحويل سوخت ديزل از روس ، رئيس"ژاير بولسونارو"يک روز پيش از اين، 

بولسونارو پيش از اين گفته بود که دولت او در مورد قيمت . شود يافته تا دو ماه آينده آغاز می ھای کاھش برزيل با قيمت

ًسوخت ديزل تقريبا با روسيه به توافق رسيده است، قيمتی که سودمندتر از قيمتی است که شرکت ملی نفت و گاز برزيل 

  .کرد برای واردات سوخت ديزل پرداخت می

 از زمان جنگ در امريکا و ئیخريد منابع انرژی توسط برزيل از روسيه در شرايطی است که کشورھای اروپا

 را عليه خريد و فروش منابع انرژی روسيه اعمال کرده و خواستار محدود کردن خريد جھانی ئیھا اوکراين تحريم

 .انرژی از روسيه شده اند

 

 


