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 Reportsp  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٢٢
  

 ١۴٨  –در اوکراينروسيه " عمليات ويژۀ"جھان و 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 می آنھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی ۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

  گروه بزرگی از خرابکاران اوکراينی از اودسا در خرسون منھدم شدند: گزارش رسانه ھا

خبرگزاری روسی . گفته می شود يکی از بزرگترين گروه ھای خرابکار در منطقه خرسون دستگير شده است

افسران سرويس امنيتی اوکراين ريانووستی با اشاره به نماينده يک سرويس امنيتی روسيه گزارش داد که اين امر توسط 

  :منبع ھمچنين به اشتراک گذاشت. نظارت می شد

او يکی از .  و دستگير شدئیدر نتيجه کار ھماھنگ شده، فرد ديگری که قصد تخريب ريل قطار را داشت شناسا"

  ".اعضای يک گروه خرابکاری به سرپرستی سرپرست اطالعات داخلی اودسا بود

 .و چندين قبضه سالح صاف کشف و ضبط شد TNT  کيلوگرم٤٨در اين عمليات بيش از 

 

  اوکراين بايد از دست دادن مناطق در شرق و جنوب را بپذيرد: لوکاشنکو در مصاحبه اختصاصی خبرگزاری فرانسه
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 با صحبترئيس جمھور بالروس در . انجام داد (AFP) الکساندر لوکاشنکو مصاحبه طوالنی با خبرگزاری فرانسه

اگر روسيه ناتو را متوقف . مبروشينی گفت که درگيری در اوکراين توسط کشورھای غربی تحريک شده استآنتوان ال

  :لوکاشنکو با نگاه به غرب به خبرنگار فرانسوی گفت. نمی کرد، ائتالف نظامی به روسيه حمله می کرد

  ".شما عامل جنگ ھستيد و اين جنگ را تداوم می بخشيد"

 از جمله - س جمھور روسيه والديمير پوتين تضمين ھای امنيتی را که او خواسته بوداگر کشورھای غربی به رئي

 را می دادند، می توانست اجتناب - و انصراف از نزديکی بيشتر با اوکراين١٩٩٧بازگرداندن ناتو به مرزھای قبل از 

  .شود

  ".چرا آن تضمين ھا را نداديد؟ يعنی جنگ می خواستيد"

بنابراين . ه روسيه ھنوز پتانسيل نظامی خود را در اوکراين به طور کامل توسعه نداده استلوکاشنکو اظھار داشت ک

اکنون برای مذاکره . دولت کيف بايد از دست دادن مناطقی در شرق و جنوب کشور تحت اشغال ارتش روسيه را بپذيرد

  .در اين مورد دير است

  .در حال حاضر به اوکراين بستگی دارددر عين حال، رھبر بالروس تاکيد کرد که پايان درگيری 

  ".ويژگی لحظه اين است که خصومت ھا اکنون می تواند با شرايط مطلوب تر برای اوکراين پايان يابد"

 .دولت کيف بايد پشت ميز مذاکره بنشيند و متعھد شود که ديگر روسيه را تھديد نکند

  باس را به رسميت می شناسدبالروس وضعيت کريمه، جمھوری ھای دون: الکساندر لوکاشنکو

. ًبالروس با جمھوری ھای خلق دونتسک و لوھانسک ھمکاری می کند، يعنی عمال وضعيت آنھا را به رسميت شناخت

  : .بيان کرد (AFP) اين را الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمھور بالروس در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه

 تقسيم کرده ايد ئیًه شما با اوکراين کار می کنيد، که قبال آن را به بخش ھادر واقع، ما با آنھا کار می کنيم ھمانطور ک"

ما با آنھا کار می . من به لوگانسک و دونتسک و ھمچنين کريمه کمک خواھم کرد. و سپس آن را بازسازی خواھيد کرد

اين که چرا لوکاشنکو آنھا . ردًما عمال پذيرفته ايم که کريمه، لوگانسک و دونتسک وجود دا. کنيم و اين ھيچ رازی نيست

  ".در صورت لزوم با فرمان رياست جمھوری آنھا را نيز به رسميت می شناسيم. د کرد يا نه، صحبت بيھوده استئيرا تا

 .به گفته رئيس دولت بالروس، به رسميت شناختن رسمی ھنوز ضروری نبوده است

 

  بول انجام می شودامضای توافقنامه صادرات غالت روز جمعه در استان: ترکيه

در اين مراسم رجب طيب اردوغان .  امضا شود" غالتسؤال"قرار است روز جمعه در استانبول توافقنامه ای درباره 

اين را دفتر رياست جمھوری . رئيس جمھور ترکيه و آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل متحد حضور خواھند داشت

  :ترکيه اعالم کرد

ر کاخ دولما باغچه برگزار می شود و رئيس جمھور اردوغان و دبيرکل سازمان ملل در آن  د١٦:٣٠اين مراسم ساعت 

  .حضور خواھند داشت

اردوغان پيشتر ابراز اميدواری کرده بود که تفاھم نامه غالت اوکراين در نشست ھفته جاری با حضور نمايندگان 

  .ترکيه، روسيه، اوکراين و سازمان ملل متحد امضا شود

 در استانبول استقبال می کند "توافقنامه دانه" در اين زمينه گفت که اياالت متحده از امضای امريکاور خارجه وزارت ام

 .و از مشارکت طرف ھای درگير قدردانی می کند
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  به زودی از دست نئونازی ھا آزاد می شود" دونتسک"جمھوری : زاخارووا

ًه مسکو کامال به اين نتيجه رسيده است که قلمرو جمھوری  سخنگوی وزارت خارجه روسيه گفت ک"ماريا زاخارووا"

  .ھای اوکراينی آزاد خواھد شد  به زودی از دست نئونازی"دونتسک"خلق 

ھا  ايم که نيروھای متحد، جمھوری خلق دونتسک را به طور کامل از شر نئونازی ما متقاعد شده: زاخارووا ادامه داد

  .خالص خواھند کرد

 موفق شدند پس جوالیه نيروھای جمھوری خلق لوھانسک با کمک نيروھای مسلح روسيه در سوم اين در حالی است ک

  . کل قلمرو اين منطقه را آزاد کنند"ليسيچانسک"از آزادسازی شھر 

 وزير دفاع اين کشور درباره آزادسازی "سرگئی شويگو" اعالم کرد که جوالیوزارت دفاع روسيه روز سوم 

   رئيس جمھور روسيه گزارش داده است"والديمير پوتين"به  "لوھانسک"جمھوری خلق 

، سرگئی شويگو وزير دفاع ٢٠٢٢ جوالیامروز، سوم : سرويس خبری وزارت دفاع روسيه در اين باره اعالم کرد

روسيه، والديمير پوتين فرمانده عالی نيروھای مسلح فدراسيون روسيه را در جريان آزادی جمھوری خلق لوھانسک 

  .قرار داد

، ارتش روسيه به ھمراه شبه نظاميان جمھوری خلق لوھانسک، جوالیاين اقدام در پی آن صورت گرفت که روز دوم 

 و در واقع آخرين سنگر نيروھای اوکراينی در منطقه مذکور را محاصره و سپس تحت "ليسيچانسک"شھر راھبردی 

 . خود در آوردندکنترول

 

  رست تروريسم امريکا ھشدار دادپسکوف درباره قرار گرفتن روسيه در فھ

 را درباره احتمال قرار دادن روسيه در امريکا سخنگوی کرملين گفت که مسکو اظھارات مقامات "ديميتری پسکوف"

  .داند فھرست کشورھای حامی تروريسم به علت حوادث اوکراين، بسيار منفی می

کنيم،  ج چنين اقدامی را بسيار منفی ارزيابی میما نتاي: پسکوف امروز پنجشنبه در نشستی خبری در اين خصوص گفت

 و روسيه ضربه بزند دشوار است زيرا اين روابط در حال امريکاھر چند انجام کاری که بتواند بيشتر از اين به روابط 

  .حاضر نيز چندان تعريفی ندارد

وپا، ناشی از اعمال مشکالت مربوط به عرضه گاز و انتقال آن به ار: وی در بخش ديگری از سخنانش افزود

توان آن را  روسيه ھمچنان طرفی است که نمی. ھای خط لوله انتقال است ھای غرب از جمله نگھداری توربين محدوديت

  .در زمينه تأمين انرژی برای اروپا ناديده گرفت

 رئيس مجلس "ینانسی پلوس" ديروز چھارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که "پوليتيکو"گفتنی است روزنامه 

، گفته است که اگر وزارتخانه امريکا وزير امور خارجه "آنتونی بلينکن"ی با تيلفونوگوی   طی گفتامريکانمايندگان 

تحت فرمان او، روسيه را به عنوان يک کشور حامی تروريسم در ارتباط با تحوالت اوکراين به رسميت نشناسد، کنگره 

  .اين کار را انجام خواھد داد

 سخنگوی "ماريا زاخارووا"اند اما  يان پلوسی و بلينکن تا کنون واکنشی به اين ادعای پوليتيکو نشان ندادهسخنگو

اقدامی " را برای توصيف روسيه به عنوان کشور حامی تروريسم امريکاوزارت امور خارجه روسيه نيز پيشتر ابتکار 

  . ماند خواند و تاکيد کرد که اين اقدام، بی پاسخ نخواھد"احمقانه
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، کنگره به وزير امور خارجه اين حق را داده است که برخی از کشورھا را در فھرست امريکاگفتنی است طبق قوانين 

توانند بدون دخالت وزارت امور خارجه ابتکاری را اتخاذ کنند   قرار دھد و قانونگذاران نيز میامريکاحامی تروريسم 

 .که به آنھا اجازه انجام اين کار را بدھد

 

  شود درخواست ھنگری برای خريد گاز بيشتر از روسيه بررسی می: الوروف

 برای افزايش خريد گاز را بررسی ھنگریسرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه گفت کشورش درخواست 

  .کند می

 ھنگریبه گزارش شبکه تلويزيونی الجزيره، سرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه گفت کشورش درخواست 

  .کند رای افزايش خريد گاز را بررسی میب

 برای افزايش ھنگریدرخواست : ی خود در مسکو گفتھنگريوزير امور خارجه روسيه در کنفرانس خبری با ھمتای 

  .واردات گاز روسيه را بررسی خواھيم کرد

اما بدون روسيه  ميليون متر مکعب گاز اضافه بخريم، ٧٠٠تصميم گرفته ايم :  نيز گفتھنگریوزير امور خارجه 

  توانيم چنين کاری کنيم نمی

 

   جنگنده اوکراينی را در مناطق اودسا و نيکواليف نابود کرد٩٠٠نيروی ھوائی روسيه بيش از 

 مزدور خارجی را در حمله ای با سالح ١٢٠ شبه نظامی از جمله ۶٠٠ روسيه بيش از ئی، نيروھای ھواجوالی ١۶در 

اين را وزارت دفاع روسيه .  ملی گرايان در روستای کنستانتينوکا، منطقه اودسا کشتندھای بسيار دقيق به پناھگاه موقت

 ملی گرای فاشيست ديگر ٣٢٠بر اساس گزارش ھای مقامات، بيش از . روز پنجشنبه در يک نشست خبری اعالم کرد

  .واليف کشته شدنددر حمله روز بعد به يک اردوگاه موقت ديگر توسط واحدھای نيروھای مسلح اوکراين در نيک

 پست فرماندھی اوکراين و مقر سرويس اطالعات داخلی ٩عالوه بر اين، وزارت دفاع از حمالت موفقيت آميز عليه 

 . ساعت گذشته خبر داد٢۴اوکراين سرويس مخفی اطالعاتی اوکراين در کراماتورسک در 

 

   به پل دنپر در خرسونسحمله ديگر ھايمار

 غيرنظامی منطقه خرسون به خبرگزاری تاس گفت که نيروھای مسلح –ره نظامی کريل استرموزوف معاون ادا

  . انجام داده اندسمار ھای ھايراکتاوکراين تالش ديگری برای حمله به پل جاده ای بر فراز رودخانه دنيپر با 

 . روسيه خنثی و سرنگون شده استئی شليک شده است، اما توسط پدافند ھواراکت ١٢گفته می شود که 

  . تأثيری نخواھد گذاشتئیبه گفته استرموزوف، گلوله باران اين پل بر صادرات غالت و ساير مواد غذا

شنبه و چھارشنبه بر روی پل جاده ای بر فراز رودخانه دنپر در خرسون  پيش از اين، ارتش اوکراين در روزھای سه

  .تيراندازی کرد

استرموسوف قول .  به طوری که تردد کاميون ھا بايد محدود شود کيلومتر طول دارد آسيب ديد١.٣اين پل که بيش از 

  داد آسيب را ترميم کند

 

  کرد ای ايجاد می ای زاپوروژيه بايد فاجعه حمله پھپاد اوکراينی به نيروگاه ھسته: ای متخصصان ايمنی ھسته
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 کی يف به نيروگاه ھسته ایبر اساس تجزيه و تحليل داده ھای اوليه، ھدف حمله پھپادی توسط نيروھای وفادار به 

Zaporizhia در Energodar  اين را يوگنی بالتسکی، رئيس اداره . ، سيستم خنک کننده راکتورھا بودجوالی ٢٠در

 . روز پنجشنبه بيان کرد٢٤غيرنظامی منطقه زاپوروژيه، به طور زنده در شبکه تلويزيونی روسيا - نظامی

آنھا می گويند که متأسفانه آسيب پذيرترين نقاط سيستم :  تاسيسات شنيدمن ايمنی ھسته ای حاضر درمسؤوالآنچه از "

کننده حياتی راکتور حمله  خواستند به سيستم خنک بنابراين به احتمال زياد فاشيست ھای اوکراينی می. خنک کننده است

 ".توانست به يک فاجعه فنی منجر شود کنند که می

 

   کسی او را جدی نمی گيردھيچ/ عمل می کند بايدن مانند ميکروفون

 جدی گرفته امريکاسردبير روزنامه واشنگتن تايمز، در مصاحبه با شبکه فاکس نيوز گفت که جو بايدن، رئيس جمھور 

  .شود چرا که قدرت تصميم گيری ندارد نمی

وان باراک اوباما او را به عن. او رھبر نيست، او ھميشه رھبری شده است:  در اين خصوص گفت"چارلی ھرت"

 که تمام زندگی خود را در آنجا ئیمعاون رئيس جمھور انتخاب کرد زيرا او پيرمردی ساده لوح از واشنگتن بود، جا

  .گير کرده بود

. ھای رھبری است ًبايدن بيشتر عمر خود را در محافل سياسی گذراند و کامال فاقد ويژگی: اين روزنامه نگار معتقد است

شد او را به گفتن ھر چيزی مجبور کرد و درست يا  کرد و می ند يک ميکروفون عمل میاو زمانی که سناتور بود، مان

  .نادرست آن ھيچ اھميتی نداشت

کند چرا که ھيچکس او را جدی  شود، سروصدا به پا نمی ھا خوانده می حتی وقتی اظھارات او در روزنامه: وی افزود

باراک اوباما، رئيس سابق دولت، ايده آل بود و اوباما با چنين فردی در سمت معاون رئيس جمھور برای . گيرد نمی

  .انتخاب او سعی داشت جوان بودن خود را متعادل سازد

جمھور اياالت متحده يعنی اوباما، ھرگز تصور  چھل و چھارمين رئيس: کند که گيری می چارلی ھرت چنين نتيجه

با اين حال، اکنون اين .  پس از رفتنش اين اتفاق نخواھد افتادًکرد که بايدن جايگزين او شود و احتماال مطمئن بود که نمی

در رأس اياالت متحده در پشت اقدامات احمقانه پنھان شده است و اختيارات رياست جمھوری او را ) بايدن(فرد نااليق 

  .کند بسيار خطرناک می

ً تاريخ تبديل شده است و منتقدان مرتبا او جمھور اياالت متحده در ترين رئيس شود، به مسن  ساله می٨٠بايدن، که امسال 

 .کنند کنند و به اشتباھات و موارد مکرر از دست دادن رشته افکارش اشاره می ھای ذھنی متھم می ئیرا به کاھش توانا

 

  ھيچ ارتباطی با امريکا درباره مذاکرات صلح اوکراين نداشتيم:روسيه

ف حتی اجازه ئي به عوامل خود در کامريکاان گفت که دولت زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسيه به خبرنگار

  .کند تا آخرين نفس مبارزه کنند دھد و در نھايت آنھا را مجبور می فکر کردن درباره مذاکره با روسيه را نمی

 ھا در استانبول را انجامصحبت زمانيکه ترکيه ميانجيگری اپريلمذاکرات صلح بين روسيه و اوکراين از اوايل ماه 

  .داد، متوقف شده است می

داند درحاليکه نيروھای روسيه  س جمھوری اوکراين احتمال انجام مذاکرات صلح را ضعيف میئيولودمير زلنسکی ر

روز چھارشنبه سرگئی الوروف وزير خارجه روسيه اعالم کرد که . ھمچنان خاک اوکراين را در تصرف خود دارند

  .ارد ندئیمذاکرات صلح با اوکراين ھيچ معنا
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 مارچسخنگوی وزارت خارجه روسيه در اين نشست خبری در مسکو ھمچنين خبر داد که مسکو در مورد حمالت ماه 

اوکراين به نيروگاه ھسته ای زاپوروژيا از آژانس بين المللی انرژی اتمی درخواست رسيدگی کرد و منتظر واکنش 

  .جامعه بين المللی بود

ف از طريق حمالت پھپادی تأسيسات ھسته ای اوکراين را تھديد می کند و در ئيکزاخارووا در اينباره بيان کرد که 

  .تالش است تا فاجعه ھسته ای در اروپا رقم بزند

 

 امريکا در نظر دارد جت ھای جنگنده را برای اوکراين تامين کند

دی ھواپيماھای جنگنده ، احتمال اينکه کشورھای غربی به زوامريکا ئیژنرال چارلز براون، رئيس ستاد نيروی ھوا

او در نشست امنيتی آسپن در کلرادو در روز چھارشنبه در . ساخت روسيه را به اوکراين عرضه کنند، رد نکرده است

 به اوکراين توسط اياالت متحده وجود دارد امريکائی که آيا امکان فروش يا ارائه ھواپيماھای جنگنده سؤالپاسخ به اين 

  .ر دست بررسی استيا خير گفت اين احتمال د

، يوروفايتر، رافال از سويدن وجود دارد، گريپن از امريکائیجت ھای جنگنده "او در ادامه صحبت ھايش تاکيد کرد، 

اين چيزی غير . بنابراين تعدادی پلت فرم مختلف وجود دارد که می توانند به اوکراين ارسال شوند. اروپا ھم وجود دارند

 ".ًن حد مجازم به شما بگويم، اما نمی توانم دقيقا به شما بگويم که چه خواھد بودروسی خواھد بود، من در اي

 امريکائیپيش از اين، براون در مصاحبه با رويترز وعده داده بود که اياالت متحده به خلبانان اوکراينی در ھواپيماھای 

در يک کنفرانس مطبوعاتی روز  (JCS) امريکاژنرال مارک ميلی، رئيس ستاد مشترک ارتش . آموزش خواھد داد

چھارشنبه گفت که واشنگتن در حال بررسی چندين گزينه آموزشی اضافی برای ارتش اوکراين از جمله آموزش خلبانی 

  .با اين حال ھنوز تصميمی در اين باره گرفته نشده است. است

ارتش اوکراين در ھواپيماھای ی را برای آموزش دالر ميليون ١٠٠ بودجه امريکاجمعه گذشته، مجلس نمايندگان 

 . تصويب کردامريکائی

 

  .اند کيف و غرب در مورد کمک ھای نظامی سياست پنھانکاری را برگزيده: وزارت دفاع اوکراين

ھای نظامی فعلی و آينده به کيف را  اند که اطالعات دقيق در مورد ارسال کمک اوکراين و کشورھای غربی توافق کرده

  .فاش نکنند

نيکوف، وزير دفاع اوکراين روز چھارشنبه پس از نشستی در قالب به اصطالح رامشتاين در فيس بوک الکسی رز

  :نوشت

ھای کمکی فعلی و جديد که شامل تأمين سالح، مھمات،  طبق توافق با ھمکارانمان، ما در مورد بخش ھای اساسی بسته"

  ".شود، سکوت اختيار ميکنيم آموزش سربازانمان و موارد ديگر می

اين يک نشانه مثبت از جلسه، تعھدات جديد ما و . دشمن بايد ابتدا حضور آنھا را در ميدان جنگ احساس خواھد کرد"

  ".شرکا است

پيش از اين، الکسی دانيلوف، دبير شورای امنيت ملی و دفاع اوکراين اعالم کرده بود که کيف به زودی مھمات 

  .دريافت خواھد کرد MLRS و HIMARS ه انداز چندگانراکت ھای دستگاهدوربردی برای 
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جای  است که کانتينرھای پرتاب آن به ATACMS ھای بالستيک ميدان نبرد راکتًظاھرا اين اطالعات مربوط به سری 

دو تکه يا يک تکه در ترکيب با يک بسته ) MLRS يا) يک تکه) HIMARS انداز بر روی سکوی  بسته راکت٦

  .ستنصب شده ا) انداز چندگانه راکت

 ٣٠٠ تا "عادی" ھای راکت ھای ميدان نبرد بر خالف راکتفقط اين  MLRS و HIMARS برای استفاده بر روی

تر در داخل  ی اوکراين به آنھا امکان دسترسی به اھداف بسيار عميقراکتاين افزايش برد نيروھای . کيلومتر برد دارند

 .شود وکراين توسط اياالت متحده تلقی میدھد و به عنوان تشديد قابل توجه درگيری ا روسيه را می

اين يک گروه ائتالف تحت . ، گروه موسوم به تماس دفاعی اوکراين يک جلسه آنالين برگزار کردجوالی ٢٠در 

 مسلحانه ئیاقدامات حمايت از اوکراين در رويارو"در اين کنفرانس . رھبری اياالت متحده در حمايت از اوکراين است

  .ث و بررسی قرار گرفت مورد بح"با روسيه

 اياالت متحده در ئی در پايگاه نيروی ھوااپريل در پايان ماه المانشرکت کنندگان برای اولين بار در يک نشست در 

 .رامشتاين مالقات کردند

 

  کيلومتر را به اوکراين عرضه نخواھد کرد٨٠با برد بيش از  HIMARS امريکا راکت ھای :ادعای جديد امريکا

ًی که قبال تحويل راکت ١٢کنفرانس مطبوعاتی، لويد آستين، وزير دفاع اياالت متحده، متعھد شد که عالوه بر در طی يک 

وی در عين حال اشاره کرد که واشنگتن . را به اوکراين تحويل دھد HIMARS  پرتاب ديگرراکت فروند ٤داده شده، 

ھنگامی که يک روزنامه نگار از . ھای راکتی تامين کند کيلومتر را برای پرتابگر٨٠قصد ندارد مھمات با برد بيش از 

 : ھای دوربردتر به اوکراين می دھد، آستين پاسخ دادراکتاو پرسيد که آيا اياالت متحده 

 ".اين برد بسيار خوبی است. کيلومتر است HIMARS 80  ھایراکتبرد 

وزير دفاع اياالت . دھد ًال تحويل داده شده است، پتانسيل زيادی به اوکراين میھای تسليحاتی که قب به گفته آستين، سيستم

 .متحده گفت که تحويل بيشتر تسليحات به نحوه مبارزه يگان ھای کی يف و نياز آنھا بستگی دارد

 

 شکايت دارد فرمانده اسير شده تانک اوکراينی از کمبود آموزش و تجھيزات

اوکراينی در مصاحبه با الکساندر اسالدکوف خبرنگار جنگی روسيه به آموزش ناکافی و يکی از فرماندھان اسير تانک 

ًافسر اوکراينی اظھار داشت که تقريبا کل تيپ از سربازان وظيفه و نيروھای . کمبود تجھيزات در واحد خود اشاره کرد

 :ذخيره تشکيل شده است و آموزش عملی کمی ديده است

 ".ً با دشمن اصال در اوکراين وجود ندارد و يا بسيار کم استتمرينات عملی برای مقابله"

ن است ئيروحيه جنگندگی پا.  سال است۵٠ تا ۴۵ ھستند، ميانگين سنی "تقريبا در سن بازنشستگی"اکثر سربازان تانک 

 اجتناب کنند اين افسر افزود، سربازان سعی کردند از اقدام خط مقدم. و کمبود خودروھای تعمير و آمبوالنس وجود دارد

 .و به پايان زودھنگام جنگ اميدوار بودند

 

 طلبکاران بين المللی از توقف بدھی اوکراين حمايت می کنند

 و ساير طلبکاران می خواھند به اوکراين در بازپرداخت بدھی ھای خود به تاخير المانبا توجه به جنگ در اوکراين، 

 فدرال روز چھارشنبه در برلين اعالم ئیھمانطور که وزارت دارا.  کنندبياندازند و در نتيجه از اين کشور حمايت مالی

 ٣١ تا ٢٠٢٢ اوت ١اين در مورد بدھی ھای دوجانبه در دوره از .  از تعليق بدھی اوکراين حمايت می کندالمانکرد، 
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ه است تا آزادی تعليق خدمات بدھی ھماھنگ شده در سطح بين المللی در نظر گرفته شد.  اعمال می شود٢٠٢٣دسامبر 

  .نقدينگی مالی بيشتری به اوکراين بدھد

 امريکا، فرانسه، بريتانيا، ژاپن، کانادا و اياالت متحده المانبه گفته اين وزارتخانه، گروه دوجانبه طلبکاران متشکل از 

يک با صندوق بين ما به ھمکاری نزد. اين کشورھا از ساير طلبکاران خواستند تا اوکراين را نيز کنار بگذارند. است

  .المللی پول و بانک جھانی ادامه خواھيم داد

، با احتساب بھره، تا اول سپتامبر کاھش دالر ميليارد ١.٤بر اساس محاسبات بلومبرگ، بدھی خارجی اوکراين در حدود 

در به گزارش اين خبرگزاری، کيف روز چھارشنبه درخواست رسمی برای بازسازی بدھی ملی خود که . می يابد

 . بود، ارائه کرددالر ميليارد ٢٢.٨مجموع 

 

  فعاليت خود را از سر گرفت١نورد استريم : گزارش رسانه ھا

چندين خبرگزاری صبح پنجشنبه گزارش دادند که پس از اتمام ده روز کار تعمير و نگھداری معمول، تامين گاز از 

سخنگوی شرکت نورد استريم به خبرگزاری . است دريای بالتيک از سر گرفته شده ١طريق خط لوله نورد استريم 

  .مدتی طول می کشد تا به ظرفيت کامل حمل و نقل برسد.  گفت که گاز دوباره جريان داردالمان

 ۶٧آخرين بار ميزان گاز در ھمان سطح قبل از تعمير و نگھداری يعنی حدود : سخنگوی وزارت امور خارجه گفت

در اين .  درصد استفاده از حداکثر ظرفيت مطابقت دارد۴٠که با حدود .  استميليون متر مکعب در روز اعالم شده

بيانيه آمده است که مقادير گزارش شده می توانند با مقدار مشخصی از قبل اطالع رسانی و ھمچنين در طول يک روز 

 .ر کنندئيتغ

 

 روسيه منزوی نشده است: پسکوف

 . درباره انزوای روسيه واکنش نشان دادريکاامسخنگوی کاخ رياست جمھوری روسيه به ادعاھای 

 درباره انزوای امريکابه گزارش روسيااليوم، ديميتری پسکوف، سخنگوی کاخ رياست جمھوری روسيه به ادعاھای 

 .روسيه واکنش نشان داد

 .پسکوف اعالم کرد که موافق مواضع کاخ سفيد درباره انزوای فزاينده روسيه نيست

 .اين ارزيابی اساسا اشتباھی است. ع گيری موافق نيستيمما با اين موض: وی گفت

پيش از اين کاخ سفيد مدعی شده بود که سفر والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه به ايران با انزوای فزاينده روسيه 

 .ارتباط دارد

 .کاخ سفيد ھمچنين اعالم کرده بود که روسيه با مشکالت فناوری نظامی در اوکراين روبرو است

ز سوی ديگر ميخائيل ميشوستين نخست وزير روسيه ھم گفت که امکان انزوای روسيه نيست و روسيه ارتباط محکمی ا

 .با دنيا دارد

ی دی ولت اعالم کرده بود که استراتژی غرب در انزوای روسيه و والديمير پوتين المان جوالی ھم روزنامه ١٧در 

 .رئيس جمھور آن موفق نبوده است

 

 ايران توصيه می کنيم پھپاد در اختيار روسيه قرار ندھدبه :پنتاگون
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به ايران : در باره ادعاھا مبنی بر ارسال پھپاد از سوی ايران به روسيه گفت) پنتاگون (امريکالويد آستين وزير دفاع 

 .توصيه می کنيم پھپاد در اختيار روسيه قرار ندھد

ما به ايران توصيه می کنيم پھپاد در اختيار :  خبرنگاران افزود روز چھارشنبه به وقت محلی در جمعامريکاوزير دفاع 

 .کنم اين کار يک ايده بسيار بدی است روسيه قرار ندھد و فکر می

فکر نمی کنم ارائه پھپاد و ساير تجھيزات به روسيه از :  نيز گفتامريکاژنرال مارک ميلی، رئيس ستاد مشترک ارتش 

 .سوی ايرانی ھا ايده خوبی باشد

 به منطقه غرب آسيا در جمع امريکايک ساليوان مشاور امنيت ملی کاخ سفيد در آستانه سفر جو بايدن رئيس جمھوری ج

، ايران درحال آماده سازی برای ارسال پھپاد به روسيه جھت استفاده امريکاخبرنگاران ادعا کرد که بر اساس اطالعات 

 .آنھا در اوکراين است

 .رحال آماده سازی برای آموزش روس ھا جھت کار با اين پھپادھا استوی ھمچنين مدعی شد تھران د

 در ادامه ادعاھايش افزود که مشخص نيست ايران ھم اکنون اين پھپاد ھا را در اختيار روسيه امريکامشاور امنيت ملی 

 قرار داده است يا نه؟

 .اين پھپادھا استتھران درحال آماده سازی برای آموزش روس ھا جھت کار با : وی ادامه داد

 ھمچنين مدعی شد که مشخص نيست ايران ھم اکنون اين پھپاد ھا را در اختيار روسيه قرار امريکامشاور امنيت ملی 

 داده است يا نه؟

در پی ادعاھای مقامات کشورش اعالم کرد که ھنوز ھيچ نشانه ای از ) پنتاگون (امريکااما يک مقام ارشد وزارت دفاع 

 .ھای ايران در جنگ اوکراين وجود ندارد از سالحاستفاده روسيه 

ھای ايران در  ای از وجود سالح ھنوز ھيچ نشانه: اين مقام ارشد پنتاگون که نامش بيان نشده بود، به خبرنگاران گفت

 .شود  که در حال نبرد در اوکراين ھستند، ديده نمی ميان نيروھای روسيه

 مبنی بر امريکادی شورای امنيت ملی کاخ سفيد نيز درباره ادعای جديد جان کربی ھماھنگ کننده ارتباطات راھبر 

نمی دانم که ارائه پھپاد از سوی ايران : ارائه پھپادھای ايرانی به روسيه و تاثير آن بر مذاکرات رفع تحريم ھا گفته بود

 گذاشت يا خير اما اين اقدام به روسيه لزوما بر تالش ھای ما برای امضای يک توافق ھسته ای با ايران تاثير خواھد

 .قطعا بر حمايت ما از اوکراين تاثير خواھد گذاشت

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

 .مر را دنبال می کنيمبنابراين ما از نزديک اين ا. خواھند گرفت و چگونه از آنھا استفاده خواھند کرد

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

سابقه ھمکاری :  درباره فروش فناوری ھای نوين ايرانی به روسيه، تصريح کردامريکااظھارات مشاور امنيت ملی 

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

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

موضع جمھوری اسالمی ايران در قبال جنگ اوکراين کامال روشن است و : سخنگوی وزارت امور خارجه افزود 

 .ستبارھا بصورت رسمی اعالم شده ا

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

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

 .نايت و اشغالگری اسرائيلی ھا در سرزمين ھای اشغالی ممکن نبودتسليحات، تداوم بيش از ھفت دھه تجاوز، ج
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 درخواست اتحاديه اروپا از کشورھای عضو برای کاھش مصرف گاز

اروپا برای پر کردن ذخاير گازی اش تا قبل از زمستان در رقابت و ايجاد ضربه گير در صورت محدود شدن عرضه 

 .گاز مسکو است

اضر با کاھش عرضه انرژی از سوی روسيه روبه رو شده اند و مقام ھای اتحاديه اروپا  در حال حئیدھھا کشور اروپا

 .می گويند احتمال قطع گاز روسيه وجود دارد

کميسيون اروپا روز چھارشنبه طرحی را برای ھمه کشورھای عضو اتحاديه اروپا پيشنھاد کرد که ميزان مصرف 

 درصد در مقايسه با متوسط مصرف دوره مشابه در سال ھای ١۵به ميزان ) مرداد تا اسفند (مارچگازشان را از اوت تا 

 . کاھش دھند٢٠٢١ تا ٢٠١۶

ن شده را در صورتی که اتحاديه اروپا خطر کمبود شديد گاز را اعالم ئياين پيشنھاد به بروکسل امکان می دھد ھدف تع

 .ر دھدئيکند، به ھدفی اجباری تغ

قرار است ديپلمات ھای . ت اکثريت کشورھای عضو اتحاديه اروپا نياز دارداين طرح برای قانونی شدن به موافق

 جوالی ٢۶ روز جمعه اين طرح را به بحث گذارند و در نشست اضطراری وزرای انرژی اين اتحاديه در روز ئیاروپا

 .آن را تصويب کنند)  مرداد۴(

 .ری و از انرژی به عنوان سالح استفاده می کندروسيه از ما باج گي: اورسال فون در الين رئيس کميسيون اروپا گفت

 .در ھر صورت، خواه مساله قطعی جزئی روسيه مطرح باشد يا قطعی کامل آن، اروپا بايد آماده باشد: وی افزود

به روز کنند تا ) مھر( موظفند برنامه ھای اضطراری خود در زمينه تامين گاز را تا پايان سپتامبر ئیکشورھای اروپا

 .ن شده اتحاديه اروپا دست خواھند يافتئيند که چگونه به ھدف تعنشان دھ

 درصد ظرفيت ٩٨ است که ذخيره گازی اش را تا پولنداز جمله مخالفان، . برخی کشورھا با اين طرح مخالفت کرده اند

 دارند کشورھای ديگر ذخاير کمتری. کاھش داد) فروردين (اپريلپر کرد پس از آنکه روسيه عرضه اش را در ماه 

 . درصد اعالم شده است۴٧ که ذخيره گازی اش ھنگریھمچون 

 . فراھم می کندمارچ ميليارد مترمکعب گاز را از اوت تا ۴۵ ئی درصدی امکان صرفه جو١۵کاھش 

 مترمکعب از مايحتاج گازی اتحاديه اروپا را تامين ١۵۵ درصد يا حدود ۴٠روسيه تا قبل از حمله به اوکراين، ساالنه 

 .د، اما اين ميزان پس از تھاجم به کی يف کاھش يافتمی کر

 . را وارد رکود کندئیصندوق بين المللی پول به تازگی ھشدار داد که قطع گاز روسيه می تواند اقتصادھای اروپا

 

 کشتی روسی حامل محموله نظامی رفع توقيف شد

له نظامی با حکم دادگاھی در ھند رفع ، کشتی روسی حامل محمو"ِچنای"بر اساس اعالم سرکنسول روسيه در شھر 

 .توقيف شد

واقع در کشور ھند امروز چھارشنبه اعالم کرد که کشتی باری اين  (Chennai) "ِچنای"سرکنسول روسيه در شھر 

 .کشور که روز گذشته توقيف شده بود، با حکم دادگاھی در ھند آزاد شد

تری در اين خصوص اعالم کرد که بر اساس حکم دادگاھی  بدون اشاره به جزئيات بيش"ِچنای"سرکنسول روسيه در 

 .در ھند، اين کشتی می تواند بدون مشکل به روند کاری خود ادامه دھد

 "ِکراال"سفارت روسيه در ھند ديروز سه شنبه با صدور بيانيه ای از توقيف يک کشتی باری اين کشور در بندر 

(Kerala) خبر داده بود. 
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 ھند ئیو پس از توقيف يک کشتی باری روسی حامل محموله ھای نظامی برای نيروی درياسفارت روسيه در دھلی ن

 . به وزارت خارجه دھلی نو در اين خصوص اطالع رسانی کرده بود"ِکراال"در بندر 

 . رسانه ای شدئیديروز دليل اين ماجرا، صدور حکم دادگاھی در ھند بر اساس شکايت يک شرکت استونيا

دھلی نو ھمچنين از وزارت خارجه ھند خواسته بود تا از رعايت بی قيد و شرط حقوق مالکان کشتی سفارت روسيه در 

 .و خدمه روسی اطمينان حاصل کند

 

 به تھران" پوتين"واکنش روسيه به بيانيه واشنگتن درباره سفر 

س جمھور روسيه به دليل وزارت خارجه روسيه امروز چھارشنبه بيانيه واشنگتن درباره انزوای والديمير پوتين رئي

 .سفر به ايران را پوچ و بيھوده خواند

 ھماھنگ کننده "جان کربی" سخنگوی وزارت خارجه روسيه اظھارات "ماريا زاخارووا"به گزارش اسپوتنيک، 

ارتباطات راھبردی شورای امنيت ملی کاخ سفيد درباره انزوای والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه به دليل سفر به 

 .ران را پوچ خوانداي

داند چگونه تز شکست خورده درباره  واشنگتن ديگر نمی: زاخارووا در کانال تلگرامی خود در اين خصوص نوشت

 .شود، از جمله پوچی در اين راستا از ھمه چيز استفاده می. انزوای روسيه را ترويج کند

فيد با چنين اظھاراتی منطق فزاينده ای را نشان شد پاسخ داد که کاخ س شايد می: سخنگوی وزارت خارجه روسيه افزود

انزوای مسکو : امروز ھر دو گم شده اند. يا آن را داريد يا نداريد: اما ممکن نيست، زيرا انزوا مانند منطق است. دھد می

 .و منطق واشنگتن

 يک کنفرانس خبری اين در حاليست که جان کربی ھماھنگ کننده ارتباطات راھبردی شورای امنيت ملی کاخ سفيد در

 از سفر والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه به ايران چيست و چرا در چنين امريکادر پاسخ به اينکه ارزيابی 

 !دھنده درجه انزوای پوتين و روسيه است اين سفر نشان: موقعيتی خواسته است با رھبر ايران ديدار کند، ادعا کرده بود

ن رئيس جمھور روسيه ديروز وارد تھران شد و مورد استقبال مقامات ايرانی قرار اين در حاليست که والديمير پوتي

 .گرفت

 بالفاصله پس از ورود به فرودگاه، عازم نھاد رياست جمھوری شد و با حجت االسالم سيد ابراھيم "والديمير پوتين"

 .رئيسی ديدار کرد

ھای مختلف از جمله انرژی،  از پيش روابط در حوزهدر اين ديدار رؤسای جمھور ايران و روسيه درباره گسترش بيش 

 . کردندصحبتترانزيت و مبادالت تجاری و نيز تحوالت منطقه 

 .ھای رئيسی و پوتين، رؤسای جمھور دو کشور عازم دفتر مقام معظم رھبری برای ديدار با معظم له شدندصحبتپس از 

ذشته در سفر به ايران با سيد ابراھيم رئيسی ديدار و  رئيس جمھور ترکيه نيز روز گ"رجب طيب اردوغان"ھمچنين، 

 . کردصحبت

گفتنی است که ھفتمين نشست کشورھای ضامن آتش بس در سوريه موسوم به روند آستانه به ميزبانی تھران در سالن 

 .اجالس سران با حضور رؤسای جمھور ايران، روسيه و ترکيه نيز برگزار شد

 

 در اودسا" ھارپون"انھدام دستگاه راکتی  داد؛سخنگوی وزارت دفاع روسيه خبر 
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ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه امروز چھارشنبه در نشست مطبوعاتی اعالم کرد که ارتش روسيه  

ھای دقيق پرتاب  راکت واقع در اوکراين را توسط "اودسا" در شھر امريکا ساخت "ھارپون"ی راکت دستگاهيک فروند 

 .رده است منھدم کئیھوا

: دھد، گفت  در اوکراين ادامه می"عناصر نظامی"سخنگوی وزارت دفاع روسيه با بيان اينکه مسکو به حمالت عليه 

 . مکانيزه نيروھای مسلح اوکراين در دونتسک را ھدف قرار داديم١۴ خودروی زرھی تيپ ١٩ سرباز و ۴٠حدود 

 نيروھای مسلح اوکراين نزديک شھرک داچنوی اودسا ئیرياکوناشنکوف با بيان اينکه عليه مواضع تيپ تفنگداران د

 تجھيزات نظامی ارسالی به ١٩اوکراينی و   سرباز٢٠٠در اين حمله بيش از : نيز حمالتی انجام شده است، گفت

 .اوکراين منھدم شده است

 در شھرک اسنيگيرفکا  اوکراين رائی نيروی ھوا٢٩ - ھای روسيه يک فروند جنگنده ميگ وی با اشاره به اينکه جنگنده

 را در نزديکی دوبروپوليه در منطقه دونتسک سرنگون کردند، ٢۵ -در منطقه ميکواليف و يک فروند جنگنده سوخو

 . ھواپيمای بدون سرنشين اوکراينی را ساقط کردند۴ روسيه ئیھای پدافند ھوا دستگاه: تاکيد کرد

 ١۴٣ فروند ھواپيما، ٢۵٩ويژه نظامی اين کشور تاکنون به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسيه، در جريان عمليات 

 تانک و ١٣۵ ھزار و ۴، ئیی پدافند ھواراکت دستگاه ٣۵۶ فروند ھواپيمای بدون سرنشين، ١۵٧٢فروند بالگرد، 

 دستگاه خودروی ويژه نظامی ۴١٠ ھزار و ۴ ھويتزر و خمپاره انداز و ٣١۶۶ راکت انداز، ٧۶٠خودروی زرھی، 

 .ش اوکراين منھدم شده استمتعلق به ارت

 

 اتحاديه اروپا با ھفتمين بسته تحريمی عليه روسيه موافقت کرد

کورپر با ھفتمين بسته تحريمی شامل تحريم : يک منبع در نھادھای اتحاديه اروپا چھارشنبه شب به خبرنگاران گفت

 .طال، گسترش ليست سياه و به روز رسانی تحريم ھای مالی و تجاری موافقت کرد

تمام  ھا شامل ممنوعيت خريد طال از روسيه در قالب محصوالت نيمه ، بسته ھفتم تحريمئیبر اساس گزارش منابع اروپا

 .و خرد است و دسته بندی ھای خاصی به ليست کاالھا و فناوری ھای دو منظوره اضافه خواھند شد

 می شود و تحريم ھا ھمچنين شامل  شھروند و سازمان روسی ديگر٤٨ھمچنين ليست سياه اتحاديه اروپا شامل 

 .توضيحاتی در مورد محدوديت ھای عمليات مالی روسيه و شرکت ھای روسی خواھد بود

 که در حال حاضر عليه روسيه اعمال می شود به مدت شش ماه ئیبراساس اين گزارش، با اين تصميم تمامی تحريم ھا

 .تمديد خواھد شد

ھای دونتسک و لوھانسک برای دفاع از  ه پس از درخواست کمک جمھوری، روسي) اسفند گذشته۵ (فبروری ٢۴در 

 .ای را در اوکراين آغاز کرد آنھا در برابر تشديد حمالت نيروھای اوکراينی، عمليات نظامی ويژه

اند و  ھای ھمه جانبه ای را عليه روسيه وضع کرده  و متحدانش تحريمامريکادر پاسخ به عمليات نظامی روسيه، 

 .اند  در اختيار اوکراين قرار دادهدالرت تھاجمی و دفاعی به ارزش چندين ميليارد تسليحا

 

 وگوی صلح با اوکراين در شرايط کنونی بی معنی است گفت: الوروف

دور اول مذاکرات با اوکراين ثابت کرد که کی يف ھيچ تمايلی : الوروف وزير امور خارجه روسيه چھارشنبه شب گفت

 .جدی ندارد به طور صحبتبرای 
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آنھا به سادگی و ھرگز نمی توانند چيزی را بيان کنند که مستحق توجه افراد : وزير امور خارجه روسيه در ادامه افزود

 .جدی باشد، ما قبال آن را متوجه شده ايم

 . متوقف شداپريلالوروف ھمچنين خاطر نشان کرد که مذاکرات بين روسيه و اوکراين تا حد زيادی در اواسط 

پلمات ارشد روسيه در تشريح عمليات روسيه ھم گفت که اھداف نظامی مسکو در اوکراين ديگر فقط بر شرق اين دي

 .ر داده استئياو افزود که عرضه تسليحات غربی محاسبات کرملين را تغ. کشور متمرکز نيست

نده روسيه در سازمان ملل گفت، به دنبال متوقف شدن مذاکرات ميان روسيه و اوکراين، ديميتری پوليانسکی معاون نماي

 .ف استئيتشويق اوکراين برای آغاز مذاکرات صلح معنادار با روسيه بھترين کمک غرب به ک

توانند از اوکراين   میامريکاکنم بھترين حمايتی که کشورھای غربی از جمله  من فکر می: پوليانسکی در ادامه افزود

 .دار و جدی با روسيه در مورد شرايط آتش بس است آميز معنی اکرات صلحف به آغاز مذئيانجام دھند، تشويق رھبران ک

 تسليحات به اوکراين انتقاد کرده و تاکيد داشته است که اين اقدام دالرروسيه بارھا از غرب به دليل ارسال ميلياردھا 

 .کند ھا شده و تنھا درگيری را طوالنی می موجب افزايش تنش

 

 


