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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

  

 ١۴٩  – در اوکراينروسيه" عمليات ويژۀ" جھان و اخبارگزيدۀ 

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

  

  گازپروم برای سومين بار از زيمنس درخواست کرده است که مدارکی برای توربين نورد استريم ارائه کند

بر .  وجود ندارد١ازپروم شکايت دارد که ھيچ سندی در مورد توربين خط لوله گاز نورد استريم گروه انرژی روسيه گ

اساس بيانيه رسمی روز جمعه، اين گروه برای سومين بار از زيمنس انرژی برای بازگرداندن توربين گم شده 

  .درخواست تاييد رسمی کرده است

 تأييديه کتبی يک استثنا از رژيم تحريم ھای قابل اجرا را ارائه دھد ًگازپروم مجددا از زيمنس درخواست کرده است تا"

  ".اما زيمنس ھنوز مدارک را ارائه نکرده است. که به نوبه خود مبنايی برای بازگشت توربين به روسيه است

ھمزمان . ست تحويل داده شده االمانمقامات در برلين پيش از اين گزارش داده بودند که اين توربين از کانادا به 

 گير کرده است زيرا مسکو مجوز حمل و نقل المانخبرگزاری رويترز به نقل از منابعی اعالم کرد که اين توربين در 

 .آن را صادر نکرده است

 

  آيا حمله ای در جھت نيکواليف و اودسا قريب الوقوع است؟
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حمله به نيکواليف و اودسا ممکن است ، Glavnoye v Chersonese بر اساس گزارش تصويری کوتاه کانال تلگرام

  .در آينده نزديک انجام شود

  .بر اين اساس، تيپ موسوم به اودسا آمادگی رزمی خود را در منطقه خرسون تکميل کرده است

در آينده نزديک، ھمراه با نيروھای متحد، آزادسازی شھر نيکواليف و شھر قھرمان ": يکی از نمايندگان اين کشور گفت

  ".به تيپ اوکرونازی ھا، مزدوران و انواع تفاله ھای باندرا رحم نخواھيم کرد. را آغاز خواھيم کرداودسا 

در غير اين . تنھا راه سربازان اوکراينی برای نجات جان خود اين است که اسلحه خود را زمين بگذارند و تسليم شوند

  .صورت نابود می شدند

لی از جنوب اوکراين، اودسا، نيکواليف و مناطق دونباس است، اما افرادی از به گفته وی، اين تيپ متشکل از مردم مح

  :در پايان بيان می کند. کيف و حتی افرادی از غرب اوکراين نيز حضور دارند

 .اينجا کشور ماست، ما آن را از زباله ھای نازی ھا پاک می کنيم، اينجا قبر اجداد ماست

 

غير قانونی " مبنی بر امريکا به شدت از اتھامات جوالی ٢١رجه روسيه در ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت خا

او توضيح داد که اين نشان .  بسکتباليست به دليل جرايم مرتبط با مواد مخدر انتقاد کرد"بودن بازداشت بريتنی گرينر

  .دھنده بی توجھی به قوانين روسيه است

 در فرودگاه مسکو دستگير فبروریلمپيک از زمانی که در اواسط بازيکن فينيکس مرکوری و دارنده دو مدال طالی ا

  .شد در زندان به سر می برد

  .يی پيدا شده بودامريکاًقبال قوطی ھای بزرگ روغن حشيش در چمدان اين ورزشکار 

زير پا اما او گفت که قصد نداشته قانون را . گرينر در دادگاه اين ماه اعتراف کرد که او مالک قوطی ھا بوده است

  .بگذارد

  .دادگاه او قرار است روز سه شنبه ادامه يابد.  سال زندان مواجه خواھد شد١٠اگر مجرم شناخته شود، با 

يی در ارتباط با قاچاق مواد مخدر امريکااگر يک شھروند ": يی توضيح دادامريکازاخارووا برای شير فھم شدن مقامات 

کند، بايد بر اساس قوانين محلی روسيه محاکمه و محکوم شود و نه قوانين دستگير شده است که آن را انکار ھم نمی 

 ."مصوب در سانفرانسيسکو، نيويورک و واشنگتن

 

  اوکراين توافقنامه جداگانه ای را با ترکيه و سازمان ملل درباره صادرات غالت امضا کرد: گزارش رسانه ھا

راين بخشی از توافقنامه صادرات غالت از بنادر اوکراين را با گزارش داد که اوک Strana.ua پورتال خبری اوکراين

در مراسم امضای قرارداد الکساندر کوباکوف وزير زيرساخت اوکراين، . ترکيه و سازمان ملل متحد امضا کرده است

  .خلوصی آکار وزير دفاع ترکيه و آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل متحد حضور داشتند

 بنادر دريای سياه اودسا، چرنومورسک و يوژنی در جنوب اين کنترول وب سايت، اين قرارداد بر اساس گزارش اين

عالوه بر اين، تنھا کشتی ھايی که صادرات غالت، مواد غذايی و کودھای . کشور را در اختيار کيف قرار می دھد

  .يی را تضمين می کنند بايد در آينده اجازه اقامت در بنادر را داشته باشندکيميا

ھيچ سندی را با "پيش از اين، ميخائيل پودولياک، مشاور رئيس جمھور اوکراين در توييتر اعالم کرد که اوکراين 

  . و آنکارا و سازمان ملل دو توافقنامه مشابه با ھر دو کشور امضا خواھند کرد"روسيه امضا نمی کند
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  دان اوکراينی واکنش کرملين به پناھندگی موسيقی

دان اوکراينی که از   موسيقی"يوری بارداش"ی درباره سؤالبرگزاری تاس، ديميتری پسکوف در پاسخ به به گزارش خ

در صورتی که وی از سوی دولت اوکراين به خاطر توليد ترانه انتقادی تحت : گرجستان به مسکو فرار کرده، گفت

  .تعقيب قرار گيرد مورد حمايت مسکو قرار خواھد گرفت

 که ٢٠١٤از سال . جمھوری اوکراين توليد کرده است ای در انتقاد از ولوديمير زلنسکی رئيس ترانه اخيرا "بارداش"

غربگرايان اوکراين با کودتا قدرت را در اين کشور به دست گرفتند، بسياری از شھروندان اوکراينی که از دولت 

  .اند انی شدهاند تحت تعقيب قضايی قرار گرفته يا زند غربگرای اين کشور انتقاد کرده

است بسياری از منتقدان و حتی احزاب سياسی  دولت غربگرای اوکراين با زدن برچسب جاسوسی برای روسيه، توانسته

  .طرفدار مسکو در اين کشور را به انزوا بکشاند

، 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 . ھای خلق دونتسک و لوھانسک را در منطقه دونباس به رسميت شناخت استقالل جمھوری

يف به  کی -کرد و روابط پرتنش مسکو  آغاز عمليات نظامی ويژه عليه اوکراين را اعالم١۴٠٠ اسفند ۵روز پنجشنبه 

  . داد رويارويی نظامی تغيير وضع

  .ھا به اقدام روسيه ھمچنان ادامه دارد  نيز واکنشھا در اوکراين و درگيری

 

  نھادھای بين المللی ھيچ مدرکی دال بر تخليه اجباری از دونباس به روسيه پيدا نکردند: صليب سرخ روسيه

نمايندگان سازمان ھای بين المللی که از مناطق روسيه در مرز جمھوری ھای خلق دونتسک و لوگانسک بازديد کردند، 

اين را پاول ساوچوک، رئيس . درکی مبنی بر اينکه تخليه از دونباس به روسيه با زور انجام می شود، پيدا نکردندھيچ م

  .در مصاحبه با تاس بيان کرد (RRK) صليب سرخ روسيه

و فدراسيون بين المللی صليب سرخ و جمعيت ھای ھالل  (ICRC) به گفته وی، ھمکاران کميته بين المللی صليب سرخ

  :ساوچوک در ادامه بيان کرد. "اين فرصت را دارند که ھمه چيز را با چشمان خود ببينند و بشنوند"ر احم

به عنوان مثال، کارکنان ما به . ما ھمچنين به طور فعال با کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل ھمکاری می کنيم"

ھفته . پناھندگان از مناطق ورونژ و بلگورود بازديد کردندتازگی با نماينده کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور 

  ".آينده آنھا به منطقه کالوگا سفر خواھند کرد

توضيح داد که از يک طرف، چنين بازديدھايی يک عملکرد نظارتی برای ارزيابی برنامه ھای ارسال  RRK رئيس

تی ھميشه سؤاالجباری تخليه نشود، زيرا چنين از سوی ديگر، بايد اطمينان حاصل شود که اسکان مجدد ا. شده دارند

  :ساوچوک افزود. توسط ھمکاران سازمان ھای بين المللی پرسيده می شود

 ".ايم ما تاکنون ھيچ تاييدی برای اين فرضيات پيدا نکرده

 

  پدافند ھوايی در منطقه خرسون تقويت شد

ی ارتش راکتيی خود برای رھگيری حمالت  روسيه در حال تقويت سيستم دفاع ھواکنترولمنطقه خرسون تحت 

  :او گفت. اين را کريل استرموسوف معاون اداره منطقه ای به خبرگزاری ريانووستی گزارش داد. اوکراين است

  .ما در حال حاضر در حال تشکيل يک سيستم دفاع ضد ھوايی برای تضمين امنيت ساکنان منطقه خرسون ھستيم
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فزايش پدافند ھوايی به دليل افزايش گلوله باران از سوی اوکراين است که از استرموزوف خاطرنشان کرد که ا

  .اياالت متحده نيز استفاده می کند HIMARS  انداز چندگانهراکتپرتابگرھای 

شھر نوايا کاخوفکا به ويژه مورد ضربه . پيش از اين، ارتش کی يف گلوله باران خاک سابق اوکراين را تشديد کرده بود

ی تعداد زيادی از غيرنظاميان را کشته و زخمی کرد و به بسياری از راکتار گرفت، جايی که يک حمله شديد قر

 .ساختمان ھای مسکونی آسيب رساند

 

   فاشيست ملی گرا در کراماتورسک خبر داد٣٠٠وزارت دفاع روسيه از کشته شدن 

 در يک ساختمان مدرسه مستقر شده بودند در  که"صدھا سياه" نفر از اعضای گروه ملی گرای اوکراينی ٣٠٠بيش از 

اين را ژنرال ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسيه در گزارش . يک حمله دقيق روسيه کشته شدند

  .مطبوعاتی روزانه خود گزارش داد

 در شھر ٢٣ره يک حمله با سالح دقيق زمينی پايگاه انتقالی تشکيالت ملی گرا صدھا سياه را در ساختمان مدرسه شما"

  ".کراماتورسک، جمھوری خلق دونتسک نابود کرد

  . خودروی ويژه نيز منھدم شد۴٠کوناشنکوف افزود که در اين حمله بيش از 

 پياده نظام موتوری اوکراين در شرق شھر ۵٩ی ديگر روسيه به انبار مھمات تيپ راکتگفته می شود که يک حمله 

 پرسنل نظامی کشته شدند، شش خودروی زرھی و خودرو منھدم شد و در ٣٠تا . نيکواليف ھدف قرار گرفته است

 . گلوله راکت انداز و گلوله ھای خودکششی نيز منھدم شد٣٠٠٠مجموع حدود 

 

   جوالی منھدم کرد٢٠ تا ۵ را بين سماری ھايراکت دستگاهچھار : وزارت دفاع روسيه

 گزارش مطبوعاتی روزانه خود گفت که چھار فروند سپھبد ايگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه در

 جوالی توسط توپخانه ٢٠ تا ۵ که توسط اياالت متحده به اوکراين تحويل داده شده بود بين ،مارچراکت انداز چندگانه ھاي

  :کوناشنکوف گفت. و حمالت ھوايی نيروھای روسی نابود شدند

 ديگر با يک ماشين حمل و نقل و بارگيری در حومه مارچاي در نزديکی روستای مالوتارانوفکا، يک ھدستگاهدو 

 . در حومه شرقی کنستانتينوفکا در جمھوری خلق دونتسک منھدم شد– دستگاهکراسنوآرميسک و چھارمين 

 

  روسيه فھرست کشورھای غيردوست را گسترش داد

  .ورھای غيردوست اضافه کردروسيه کشورھای يونان، کرواسی، اسلواکی، دانمارک و اسلوونی را به فھرست کش

به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، فدراسيون روسيه امروز جمعه کشورھای يونان، کرواسی، اسلواکی، دانمارک و 

  .اسلوونی را در شمار کشورھای غيردوست قرار داد و فھرست مذکور را گسترش داد

با روسيه که اقدامات متقابل عليه اين ) ممتخاص(بر اساس اعالم اين خبرگزاری، مسکو فھرست کشورھای غيردوست 

  .کشور انجام می دھند را گسترش داده است

بر اساس بيانيه صادره از سوی وزارت خارجه روسيه، يونان، دانمارک، اسلوونی، کرواسی و اسلواکی به اين فھرست 

  .اضافه شده اند

 اين کشورھا می توانند در روسيه استخدام کنند را نيز اين بيانيه تعداد کارمندانی را که سفارتخانه ھا و کنسولگری ھای

.  نفره، را خواھند داشت١۶ – نفره، اسلواکی ٢٠ – نفره، دانمارک ٣۴بنابراين، يونان محدوديت . نشان می دھد
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اسلوونی و کرواسی ديگر نمی توانند کارکنان محلی را در نمايندگی ھای ديپلماتيک و مقرھای کنسولی خود استخدام 

  .ندکن

ليست تاييد شده توسط دولت نھايی نيست و با در نظر گرفتن اقدامات خصمانه دولت ھای : در اين بيانيه آمده است

  .خارجی عليه ماموريت ھای روسيه در خارج از کشور، ممکن است گسترش يابد

ی ديپلماتيک اياالت متحده اين در حاليست که در ماه می سال گذشته ميالدی نيز محدوديت ھای مشابھی بر نمايندگی ھا

  . پيش بينی شده بود٢٠٢١ اپريل ٢٣اين اقدامات با فرمان رياست جمھوری روسيه در . و جمھوری چک اعمال شد

، دولت روسيه فھرستی از کشورھای خارجی و مناطقی که اقدامات غيردوستانه عليه ٢٠٢٢ مارچعالوه بر اين در 

 کشور ھمچون استراليا، آلبانی، آندورا، بريتانيا، تمام کشورھای اتحاديه ۴٨. روسيه انجام می دھند را تصويب کرد

اروپا، ايسلند، کانادا، ليختن اشتاين، ميکرونزی، موناکو، نيوزيلند، نروژ، کره جنوبی، سن مارينو، مقدونيه شمالی، 

  .ارند در اين فھرست قرار دجاپان، تايوان، اوکراين، مونته نگرو، سوئيس و امريکاسنگاپور، 

 

  اتحاديه اروپا اين منطقه را به عنوان بخشی از روسيه به رسميت می شناسد: مقامات استان زاپوروژيه

والديمير روگوف عضو شورای اصلی منطقه زاپوروژيه مدعی شده است که اتحاديه اروپا با سند مجموعه ھفتم تحريم 

ًيه اروپا منتشر شده است، قلمرو اين منطقه را اساسا به ھای اتحاديه اروپا عليه روسيه که در روزنامه رسمی اتحاد

  :وی در کانال تلگرامی خود نوشت. اذعان کرده اند. عنوان بخشی از روسيه به رسميت می شناسد

در بسته ھفتم تحريم ھا، مقامات يورو عمال قلمرو استان زاپوروژيه را به عنوان بخشی از روسيه به رسميت می 

 .شناسند

 است که به " غيرنظامی منطقه زاپوروژيه–به اصطالح نماينده شورای اصلی اداره نظامی " امر عبارت دليل اين

  :روگوف اظھار داشت. اعمال تحريم ھا عليه روگوف اشاره دارد

-  می برند، اما نه خود اداره نظامیسؤالغيرنظامی را زير -مقامات اتحاديه اروپا وابستگی من به دولت نظامی"

 ".اين امر قانونی بودن آن و حاکميت روسيه بر قلمرو استان زاپوروژيه را به رسميت می شناسد. غيرنظامی

 

  کند  پيروی میامريکااتحاديه اروپا کورکورانه از : الوروف

به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی الوروف وزير امورخارجه روسيه پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با پيتر 

  . کشيده استامريکاکند که نقشه آن را  اتحاديه اروپا کورکورانه مسيری را دنبال می: ی خود گفتھنگريسيجارتو ھمتای 

ً واقعا مسألهھای مالی گفت، من از اين  ھای اتحاديه اروپا عليه روسيه و اعمال تحريم الوروف با اشاره به سياست

  . برايشان تعيين کرده استامريکاکنند که  ا طی میًھا کامال ھمان مسيری ر بينم اروپايی ناراحت ھستم که می

کس   را آرزو کنم که اتحاديه اروپا بتواند با مشکالت خود کنار بيايد چون ھيچمسألهتوانم اين  تنھا می: وی افزود

  .ای به بحران در اروپا ندارد عالقه

الوروف در اين مالقات . وگو کرد ار و گفتی خود ديدھنگريوزير امورخارجه روسيه روز پنجشنبه با سيجارتو ھمتای 

  .ھا بر روسيه خبر داد المللی و فشار تحريم ھای مسکو و بوداپست برغم شرايط دشوار بين از ادامه ھمکاری

 .وی گفت که مسکو و بوداپست قصد اجرای پروژه ھای مشترک در زمينه انرژی و حمل و نقل را دارند

 

  ل سازمان ملل توافق نامه امضا می کننداوکراين و روسيه با حضور دبيرک



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

به گزارش اسپوتنيک، سخنگوی رياست جمھوری ترکيه اعالم کرد که توافقنامه صادرات غالت اوکراين روز جمعه در 

  .شود استانبول امضا می

دند تا درباره مقامات نظامی روسيه، اوکراين و ترکيه و نمايندگان سازمان ملل ھفته گذشته در استانبول ديدار کرده بو

  .صادرات ذخاير غالت اوکراين از بنادر دريای سياه به توافق دست يابند

دفتر رياست جمھوری ترکيه در ھمين زمينه اعالم کرد، توافقنامه صادرات غالت اوکراين از طريق دريای سياه روز 

، دبيرکل سازمان ملل متحد و "وترشآنتونيو گ"جمعه در استانبول در مراسمی با حضور نمايندگان روسيه و اوکراين و 

  .، رئيس جمھور ترکيه امضا خواھد شد"رجب طيب اردوغان"

حل شده " درباره صادرات غالت "رسد که ھمه مسائل به نظر می"پيش از اين، يک منبع سازمان ملل متحد گفته بود که 

  . و روز جمعه توافقی امضا خواھد شد"است

، معاون سخنگوی گوترش به خبرنگاران گفت که دبيرکل سازمان ملل به عنوان "فرحان حق"ھمچنين روز پنجشنبه، 

ھايش برای اطمينان از دسترسی کامل جھانی به محصوالت غذايی اوکراين و کودھای روسيه به ترکيه  بخشی از تالش

  .سفر خواھد کرد

ت روسيه و اوکراين در مورد ، رئيس جمھور ترکيه نسبت به تسھيل مذاکرا"رجب طيب اردوغان"روز چھارشنبه، 

  . غالت ابراز اميدواری کرده بودمسأله

ھمچنين روز چھارشنبه يک منبع آگاه گفته بود که مسيرھای عاری از مين دريايی برای صادرات ايمن غالت اوکراين 

  .از قبل مشخص شده است و ترکيه آماده کمک به اين روند است

نی شفق ترکيه گزارش داده بود که قرارداد اوليه صادرات غالت شامل مفادی پس از مذاکرات ھفته گذشته، روزنامه ي

شود نظارت  است که بر اساس آن نمايندگان روسيه، اوکراين و ترکيه بر بنادری که صادرات غالت از آنجا انجام می

به گزارش اين روزنامه، . ًھای باری حامل غالت را مستقيما زير نظر داشته باشند کنند و اجازه خواھند داشت کشتی می

ھای دريايی شناور در نزديکی سواحل دريای سياه اوکراين را بر عھده گرفته  کی يف وظيفه رسيدگی به مشکل مين

  .است

 

 ھای سياسی بين روسيه و اوکراينصحبتاميدواری ترکيه برای از سرگيری 

، چاپ مسکو، "ايزوستيا"تصاصی با روزنامه ی اخصحبتدر ) پارلمان(اوزتورک ييلماز، نماينده مجلس بزرگ ترکيه 

ترکيه انتظار دارد که مذاکرات بين روسيه و اوکراين در خصوص صادرات غالت موفقيت آميز باشد و  اعالم کرد که 

 .ھا بين دو طرف در مسير حل و فصل سياسی مناقشه نيز از سر گرفته شودصحبتھمين امر کمک کند تا 

موفقيت در اين . افق بر سر غالت منجر به نزديک شدن مواضع روسيه و اوکراين خواھد شدتو: اين مقام پارلمانی گفت

به عقيده وی، . ھا پيرامون مسائل سياسی و نظامی ھم از سر گرفته شودصحبت خواھد کرد تا  مذاکرات طرفين را تشويق

د، بنابراين بايد مذاکرات برای حل و ان  از درگيريھای نظامی ديگر خسته شده– ھم روسيه و ھم اوکراين –ھر دو طرف 

  .فصل مناقشه کنونی انجام شود

 

 اذعان پنتاگون به توان بالقوه جدی روسيه در زمينه تسليحات دوربرد

اعتراف کرد که روسيه  (NORTCOM) ژنرال گلن وانھرک، رئيس فرماندھی شمالی نيروھای مسلح اياالت متحده

 . دوربرد استدارای زرادخانه قابل توجھی از تسليحات
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می توانم بگويم ": اين مقام نظامی طی سخنرانی خود در انجمن امنيتی ساالنه موسسه آسپن در ايالت کلرادو توضيح داد

ھای قابل توجه و بسيار جدی  قابليت] نيروھای مسلح روسيه[که از نظر تسليحات متعارف و تسليحات دوربرد، آنھا 

 ".ًن، اصال نبايد روسيه را دست کم گرفتاين دليلی است که به عقيده م. دارند

، يعنی کشور چين پرداخت و گفت، اگرچه ارتش چين در امريکاوانھرک ھمچنين به ارزيابی توان نظامی ديگر دشمن 

 . در تالش است تا در شرايط برابر با واشنگتن رقابت کندبيجينگحال افزايش نيست، ولی 

  

 کراين ھدف قانونی نظاميان روسيه خواھد بودتسليحات غربی ارسال شده به او: ديپلمات روس

اعالم کرد که نيروھای نظامی  (OSCE) الکساندر لوکاشويچ، نماينده دائم روسيه در سازمان امنيت و ھمکاری اروپا

 .روسيه تمامی تسليحات غربی ارائه شده به اوکراين را ھدف قرار داده و نابود خواھند کرد

ھای  کنيم که سالح ما تاييد می: ه در نشست شورای نمايندگی دائمی اين سازمان گفتپنجشنب اين ديپلمات شب گذشته، 

شوند تا امکان استفاده از آنھا برای گلوله باران مناطق مسکونی دونباس منتفی  غربی وارد شده به اوکراين نابود می

 .شود

ح رھبری وزارت دفاع روسيه داده شده نماينده دائم روسيه تاکيد کرد که تمامی دستورات الزم در اين خصوص در سط

 .است

 ھستند که نيروھای مسلح اوکراين از تسليحالت غربی برای گلوله مسألهبه گفته اين ديپلمات، مقامات مسکو نگران اين 

ه ب) ناتو(لوکاشويچ ھمچنين امکان انتقال تسليحاتی که توسط اتحاد آتالنتيک شمالی . باران اھداف غيرنظامی استفاده کنند

  . را نگران کننده دانستمسألهاوکراين داده به کشورھای ثالث را بعيد ندانست و اين 

  

 کند روسيه از جنگ ترکيبی عليه اوکراين استفاده می: جاپانوزارت دفاع 

ھای جنگ   خود مدعی شد که روسيه از روش"کاغذ سفيد" صبح امروز، جمعه در گزارش ساالنه جاپانوزارت دفاع 

 .کند حمالت سايبری و فعاليت انتشار اطالعات نادرست عليه اوکراين استفاده میترکيبی از جمله 

طرف روسی در به اصطالح عمليات ويژه خود در خاک اوکراين، عالوه بر استفاده از "، جاپانبه عقيده مقامات نظامی 

ھای  ايبری به شبکهشود، از جمله حمالت س ھای جنگ ترکيبی نيز متوسل می توان رزمی نيروھای نظامی، به روش

 ."اينترنتی و کمپين انتشار اطالعات نادرست

تغيير يکجانبه وضعيت موجود با کمک " بار ديگر ابراز عقيده کرد که اقدامات روسيه در اوکراين جاپانوزارت دفاع 

بيم آن می : است در اين سند آمده ".ھای اصولی نظم بين المللی از جمله در آسيا را متزلزل کرده است زور است که پايه

  .در وضعيت موجود به منطقه اقيانوس آرام و ھند نيز سرايت کند ای رود که تأثيرات منفی چنين تغييرات يکجانبه

 

 اتحاديه اروپا محتوای ھفتمين بسته تحريمی عليه روسيه را منتشر کرد

 کرد که شامل تحريم جزئی شنبه ھفتمين بسته تحريمی خود عليه روسيه را تصويب شورای اتحاديه اروپا روز پنج

ضمن . ھمچنين تعداد ديگری از اشخاص حقيقی و حقوقی روسی به فھرست سياه گنجانده شدند. واردات طال می شود

 .اينکه فھرست کاالھای دو منظوره ممنوعه برای واردات نيز گسترش يافته است

ھا از لحظه انتشار الزم  محدوديت.  منتشر شد"وپامجله رسمی اتحاديه ار"ھا بامداد امروز، جمعه، در  جزييات اين تحريم

 .االجرا شدند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

روسيه،  (Sberbank) "اسبربانک": ھای جديد اتحاديه اروپا اينبار موسساتی از جمله بر اساس اين اطالعات، تحريم 

آندری :  ھمچون  و ھمچنين مقامات بلندپايه"گورچاکوف"، صندوق حمايت از ديپلماسی عمومی "جھان روسی"بنياد 

 چند بازيگر و ھنرپيشه برجسته روسيه و برخی   شھردار مسکو،-  معاون اول نخست وزير، سرگئی سوبيانين- بلويوسف

 .ديگر از مقامات پارلمانی و معاونين ساختارھای نظامی و امنيتی اين کشور را شامل شده است

ه بزرگترين باشگاه موتور سواری  شھروند روسی و ھفت سازمان از جمل٤٨ھا شامل  در مجموع، فھرست تحريم

  .روسيه و رئيس آن است

 

  کمک مالیدالر ميليارد ٣درخواست وزارت دارايی اوکراين برای دريافت 

 ٣يف در ماه جاری روی حمايت مالی بيش از  سرگئی مارچينکو، وزير دارايی اوکراين اعالم کرد که مقامات کی

در ماه ": وی شب گذشته در يک مصاحبه تلويزيونی گفت. است از طرف شرکای خارجی حساب کرده دالرميليارد 

 ". دريافت خواھيم کرد يا حداقل انتظار داريم که اين مبلغ را دريافت کنيمدالر ميليارد ٣جاری ما بيش از 

 ١٧ تا ١٦ھای مادی مورد انتظار از سوی غرب برای سال جاری حدود  مارچينکو ھمچنين افزود که ميزان کمک

 کمک مالی خارجی دريافت کرده و در دالر ميليارد ٤.٤ جونبه گفته وزير دارايی، اوکراين در ماه .  استدالرميليارد 

  بوده استدالر ميليارد ١٣ اين کمک مالی حدود – فبروریمجموع از پايان ماه 

  

 ی پوتين با وليعھد عربستانتيلفونمذاکرات 

، "محمد بن سلمان آل سعود"تين، رئيس جمھوری روسيه و دفتر مطبوعاتی کاخ کرملين اعالم کرد که والديمير پو

 . کردندصحبتی با يکديگر تيلفونوليعھد عربستان سعودی روز پنج شنبه 

طبق اين اطالعات در جريان اين مذاکرات، دو طرف در خصوص روند اوضاع کنونی در اوکراين و وضعيت سوريه 

ھمچنين موضوع وضعيت کنونی بازار . ران تبادل نظر کردندو نتيجه نشست سران کشورھای ضامن روند آستانه در تھ

 .جھانی نفت مطرح و بر اھميت ھماھنگی بيشتر دو کشور در چارچوب توافق اوپک پالس تاکيد شد

پوتين و وليعھد عربستان ھمچنين سطح به دست آمده در روابط دوستانه بين روسيه و عربستان سعودی را مثبت و 

 .ھا در سطوح مختلف توافق کردند ه و در خصوص ادامه تماسرضايت بخش ارزيابی کرد

  

 ھای خود را بپذيرد لوکاشنکو از اوکراين خواست تا واقعيت از دست دادن سرزمين

فرانس "الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمھوری بالروس شب گذشته، پنجشنبه، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ويژه 

 روسيه کنترولبايد بپذيرد که تعدادی از مناطق اين کشور که در شرايط کنونی تحت  ابراز عقيده کرد که اوکراين "پرس

 .اند، را برای ھميشه از دست داده است قرار گرفته

 الزم بود درباره وضعيت ارضی اوکراين مذاکره ميشد، ولی مارچ و فبروریدر ماه : رئيس جمھوری بالروس گفت

 کنونی روسيه در شرق و جنوب اين کشور، کنترولبپذيرند که مناطق تحت يف بايد  اکنون ديگر دير شده و مقامات کی

 .ديگر از دست رفته است

  

 غرب عامل بروز بحران در اوکراين است: رئيس جمھوری بالروس
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الکساندر لوکاشنکو در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس ابراز اطمينان کرد که به درازا کشيده شدن درگيری نظامی 

 .سط کشورھای غربی تحريک شده استدر اوکراين تو

 در -کشورھای غربی عامل اصلی اتفاقاتی ھستند که اکنون در ھمسايگی کشور ما": رئيس جمھوری بالروس گفت

وخامت اوضاع را ] کشورھای غربی[گرفت، شما  اگر روسيه از ناتو پيشی نمی.  در حال وقوع است- اوکراين

 ."ده بوديدکرديد و به روسيه حمله کر سازماندھی می

و : وی گفت. ای در جھان جلوگيری شود به عقيده وی، بحران اوکراين بايد پايان يابد تا از آغاز يک رويارويی ھسته

پايان درگيری کنونی به طرف اوکراينی بستگی دارد که بايد با مسکو مذاکره کند، چون ادامه درگيری نه تنھا به نفع آنھا 

 .ای خواھد کشاند رطه جنگ ھستهنخواھد بود، بلکه جھان را به و

  

 ضرورتی برای به رسميت شناختن دونتسک و لوھانسک از سوی بالروس نيست: لوکاشنکو

 اعالم کرد که به رسميت شناختن رسمی "فرانس پرس"الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمھوری بالروس در مصاحبه با 

ھای مردمی لوھانسک و دونتسک از  ستقالل جمھوریالحاق شبه جزيره کريمه به ترکيب فدراسيون روسيه و ھمچنين ا

 . است"يک پچ پچ"ھا نخواھد داد و صحبت در اين باره فقط  سوی بالروس، چيزی به اين سرزمين

البته در عين . به گفته وی، در تمام اين مدت ضرورتی برای به رسميت شناختن رسمی اين مسائل وجود نداشته است

 .کمک داشته باشند، بالروس آماده است تا در حل مشکالت آنھا کمک کندحال، اگر اين مناطق نياز به 

  

 توضيح لوکاشنکو درباره حمله به تاسيسات نظامی اوکراين از خاک بالروس

الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمھوری بالروس روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس اعالم کرد که از 

 وی در عين حال يادآور شد که بالروس با  . اھداف نظامی اوکراين انجام شده استخاک اين کشور، حمالتی به برخی

 .جنگد نيروی انسانی و تجھيزات نظاميخود با اوکراين نمی

چرا چھار لشکر در مرز ما مستقر شدند؟ چرا ما را ھدف قرار می دھند؟ آيا می خواھيد بگوييد ": لوکاشنکو توضيح داد

 ".چنين نيست. ھا بر سر مردم بالروس فرود بيايند؟ خير راکت کنم تا که من بايد بنشينم و صبر

لوکاشنکو تاکيد کرد که نقش بالروس در عمليات ويژه روسيه در حفاظت از دونباس، تحت پوشش قرار دادن نيروھای 

ب غرب ما غرب و جنو: بله، ما در عمليات شرکت داريم، ولی چگونه": وی تاکيد کرد. مسلح روسيه از عقب است

بله، ما مجروحان را نيز . اين مشارکت ماست. ھا ضربه وارد نشود بالروس را بستيم تا از آن جا از پشت سر به روس

ما دارو نيز ھم به طرف اوکراينی و ھم به روسيه تحويل . مداوا کرده و قربانيان را نيز به خاک بالروس منتقل ميکنيم

 ".کشيم ما مردم را نمی. ستاين مشارکت ما در اين عمليات ا. می دھيم

لوکاشنکو ھمچنين از کشورھای ناتو خواست از اين فرصت استفاده کرده و به درگيری نظامی در اوکراين پايان دھند 

لوکاشنکا پيش از اين نيز گفته بود که بالروس تنھا کشوری است که از روسيه . ای جلوگيری کند تا از بروز جنگ ھسته

 .مايت می کند و به اين کار ادامه خواھد داددر مبارزه با نازيسم ح

  

 ھشدار الوروف درباره خطرات ناشی از پمپاژ اوکراين با تسليحات غربی

مولد بودن و خطر پمپاژ اوکراين با انواع  سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه روز پنجشنبه نسبت به ضد

 .تسليحات مدرن ھشدار داد
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 که به ھنگریی با پيتر سييارتو، وزير امور خارجه و روابط اقتصادی خارجی الوروف در يک کنفرانس مطبوعات

ای متوجه عدم سودمندی و  مسکو سفر کرده، اعالم کرد که روسيه بر اين عقيده است که کشورھای غربی در مرحله

 .خطر پمپاژ بيش از اندازه اوکراين با تسليحات نظامی خواھند شد

کشمکشی بين بوروکراسی اروپايی و تمايل کشورھای عضو  کرد، در اتحاديه اروپاسرگئی الوروف ابراز عقيده 

 .ًبه عقيده وی، اين وضعيت اصال ساده نيست. اتحاديه برای درک حدود اختيارات بروکسل وجود دارد

ا شاھد رئيس ديپلماسی روسيه تاکيد کرد که البته اين وضعيت ھمچنان يک امر داخلی در اتحاديه اروپا است، ولی م

البته واقعيات زندگی . ھای اروپايی حاکم است ھستيم که تعصب اکنون بر مواضع بروکسل و واشنگتن و بيشتر پايتخت

اتحاديه اروپا را باالخره وادار خواھد کرد که با ديد باز به آنچه در اوکراين رخ داده نگاه کند و بر اساس منافع خود 

 .ھدايت شود

ھای ضد روسی  ، سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسيه گفت که تصميمات درباره تحريمروز گذشته ماريا زاخارووا

ھا برای خود اروپا  شود و عواقب منفی محدوديت اتحاديه اروپا در واقع نه در بروکسل، بلکه در واشنگتن اتخاذ می

 .محاسبه نشده و وضعيت بدتر خواھد شد

  

  ھستند مصمم به ترويج مشارکت دوجانبهھنگریروسيه و 

 اعالم ھنگریسرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه، روز پنجشنبه در ديدار با پيتر سيارتو، وزير امور خارجه 

وی . ھای بزرگ از جمله در عرصه انرژی ھستند کرد کرد که دو کشور مصمم به ترويج مشارکت و اجرای پروژه

ھايمان را برای ارتقای تعامل، مشارکت خود از جمله اجرای  کشورھنگریما تعھد متقابل رھبران روسيه و ": گفت

 ."شويم ھا متذکر می ونقل و ساير زمينه ھای مشترک بزرگ در انرژی، حمل پروژه

 با وجود فشارھای تحريمی در حال ايجاد شراط مناسب برای ادامه ھنگریالوروف تاکيد کرد که روسيه و 

ی، سال گذشته دو کشور توانستند بر رکود ناشی از ھمه گيری کرونا غلبه کرده به گفته و. ھای اقتصادی ھستند ھمکاری

 . درصدی روابط تجاری دست يابند٢٥و به رشد بيش از 

 نيز به نوبه خود، يادآور شد که در مذاکراتش با مقامات روسی اميدوار است که به افزايش حجم ھنگریوزير خارجه 

، يکی از مسأله بسيار مھم است و اين ھنگری به گفته وی، تضمين امنيت انرژی .گاز عرضه شده از روسيه دست يابد

 .مھمترين موضوعات ھمکاريھای دوجانبه است

  

  مقام دولتی و نظامی استراليا را تحريم کرد٣٩روسيه 

 و معاون  نفر از ميان مقامات دولتی، از جمله چند وزير٣٩وزارت امور خارجه روسيه روز پنجشنبه اعالم کرد که 

 روسيه "فھرست توقف"ھای مجری قانون، نيروھای مرزبانی و پيمانکاران بخش دفاعی استراليا به  وزير، سازمان

 .اضافه شدند

ھا  در پاسخ به تصميمات قبلی مقامات کانبرا برای اعمال تحريم":  روسيه آمده است در بيانيه وزارت امور خارجه

 "توقف" قام ديگر استراليايی را نيز به فھرست ملی ٣٩س اصل عمل متقابل، ضدورسی، فدراسيون روسيه نيز بر اسا

 ".کند اضافه می

ھای تحريمی عليه روسيه را گسترش داده بود و عالوه بر مقامات دولتی،  در اوايل ماه جوالی، دولت استراليا محدوديت

 .ای اين کشور را نيز تحريم کرد تعدادی از رجال شناخته اجتماعی و رسانه
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