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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٢٦

 ١۵٢  – در اوکراينروسيه" عمليات ويژۀ" جھان و اخبارگزيدۀ 

 ) به وقت اروپای غربی٢٤تا ساعت (

  

شود و   ضد فاشيستی روسيه در اوکراين با سرعت تھيه و ترجمه میخوانندگان محترم، اخبار و گزارش ھای جنگ

  !کنيم  آنھا وجود داشته باشد، به اين ترتيب از خوانندگان عذرخواھی میۀاحتمال دارد نقص و کمبودی در ترجم

  

   به اوکراين است٢٩اسلواکی در حال بررسی تحويل جنگنده ھای ميگ 

 را از انبار ٢٩ جت جنگنده ميگ ١١توييتی اعالم کرد که اسلواکی می تواند دبورا ھاينس، خبرنگار اسکای نيوز، در 

  .خود تا پايان ماه اوت به اوکراين تحويل دھد

  :او نوشت

 . است٢٩ فروند ميگ ١١اسلواکی آماده مذاکره برای تحويل ": ياروسالو ناد، وزير دفاع اسلواکی گفت

 از حريم ھوايی پولندھواپيماھای چک و . ايان مرداد ماه بازنشسته شوندوی توضيح داد که اين ھواپيماھا می توانند تا پ

  .اسلواکی محافظت خواھند کرد

 .با اين حال، اسلواکی به برنامه ای با متحدان خود برای احيای ظرفيت خود نياز دارد

 

  شک و ترديد درباره اسناد مربوط به توربين تعمير شده نورد استريم: گازپروم
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وسی گازپروم بر اساس مدارک ارائه شده توربين گازی بازگردانده شده توسط کانادا، خطراتی را برای گروه انرژی ر

  . می بيند١نصب آن در خط لوله نورد استريم 

  :اين شرکت روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود اعالم کرد

ات قبلی و مطروحه را حل نمی کنند و گازپروم اسناد مربوطه را مطالعه کرده است، اما بايد اعالم کند که آنھا خطر"

  " .حتی سواالت جديدی را نيز مطرح می کنند

  .در مورد تحويل قطعی گاز از طريق خط لوله دريای بالتيک عالمت سوال باقی مانده است

اين شرکت ھمچنين گفت که تمامی مراحل . گازپروم خواستار حذف اين توربين از محدوده تحريم ھای کانادا شده بود

عمير و نتايج آن بايد مستند باشد، در غير اين صورت اين عمليات نشان دھنده ايجاد خطراتی قابل توجه بخاطر تحريم ت

ھای اتحاديه اروپا و بريتانيا که برای تحويل اين توربين و تعمير ساير واحدھای  عالوه بر اين، در مورد تحريم. ھا است

  .ن سواالتی وجود داردخط لوله دريای بالتيک اھميت دارند، ھمچنا

ناروشن بودن ,  درصد کاھش داد و دليل آن ۴٠ را تا ١در ماه ژوئن، مسکو عرضه گاز از طريق نورد استريم 

سپس اتاوا دستگاه . سرنوشت توربين گازی بود که در کانادا تعمير شد اما در ابتدا به دليل تحريم ھا به روسيه بازنگشت

  .تحويل داد المانرا به درخواست برلين به 

 . می خواست از اين طريق بھانه ای به کرماين ندھد تا صادرات گاز را قطع و يا کم کندالماندولت فدرال 

ھای جديدی را تھديد کرد و اين امر را با تعميرات الزم  ًجمھور روسيه اخيرا کاھش با اين حال، والديمير پوتين، رئيس

 .ھا توجيه کرد در ساير توربين

 

  بين نورد استريم پس از اتمام تشريفات نصب می شودتور: فپسکو

.  که پس از تعميرات به روسيه بازگردانده شد، طبق تمامی قوانين مھندسی نصب خواھد شد١توربين نورد استريم 

  :او توضيح داد. دميتری پسکوف، سخنگوی رياست جمھوری روسيه اين را گفت

ھنوز با ساير تجھيزات در آنجا مشکل داريم که زيمنس نيز از آن مطلع ما می دانيم که . البته توربين نصب خواھد شد"

و پمپاژ تا جايی که ممکن . . اما البته توربين تنھا پس از انجام کليه تشريفات فرآيند فن آوری نصب خواھد شد. است

  ".است از نظر فنی پيش خواھد رفت

روپا ندارد و ھميشه تامين کننده قابل اعتمادی خواھد پسکوف افزود که روسيه عالقه ای به توقف صادرات سوخت به ا

وی تاکيد کرد که .  تضمين می کند"نه به صورت اعالمی، بلکه عمال"بود که امنيت انرژی کشورھای اتحاديه اروپا را 

سخنگوی کرملين خاطرنشان . ھرگونه مشکل عرضه به دليل محدوديت ھای اعمال شده توسط خود اروپايی ھا است

  :کرد

 ".رحمانه خود ادامه دھد، وضعيت اينجا متفاوت خواھد بود ًھای کامال بی ھا و تحريم گر اروپا به مسير اعمال محدوديتا

 

يک مخزن بزرگ ھگزان قرار است در اسالويانسک منفجر : کيف در حال برنامه ريزی يک پرچم دروغين ديگر است

  شود

آماده سازی يک اقدام تحريک آميز در شھر اسالويانسک در وزارت دفاع روسيه ھشدار داده است که کيف در حال 

يی کيمياارتش اوکراين قصد دارد تانک ھای حاوی ماده خطرناک ھگزان را در محوطه کارخانه : منطقه دونتسک است

  .نفت و چربی محلی منفجر کند
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شھر و شھرک ھای مجاور  تن ھگزان به مناطق مسکونی ١٢٠در نتيجه انفجار برنامه ريزی شده، ابر سمی بيش از 

  .سرايت کرد

 .ھگزان يک ھيدروکربن و يک نوروتوکسين است

 

رسانه ھای غربی به عمد حقيقت را در مورد دستاوردھای بزرگ روسيه در اوکراين پنھان می : گزارش رسانه ھا

  کنند

راد ليدل روزنامه . کنندرسانه ھای غربی به عمد حقيقت را در مورد دستاوردھای بزرگ روسيه در اوکراين پنھان می 

  .نگار بريتانيايی در مقاله ای برای روزنامه تايمز در اين باره نوشت

ليدل . به گفته وی، خبرگزاری ھای خارجی تالش می کنند توانايی ھای نيروھای مسلح اوکراين را اغراق کنند

  :خاطرنشان کرد

  ".شود یتر ارائه م ای بسيار متواضع ھا به شيوه ھای بزرگ روس موفقيت

ھر چه روسيه موفقيت ھای بيشتری داشته باشد، رسانه ھای غربی فضای بيشتری : اين مقاله نويس روندی را متذکر شد

ليدل اضافه کرد که ديدگاه غرب در مورد مناقشه بی طرفانه نيست، .  خيالی ارتش روسيه می دھند"جنايت ھای"را به 

 .بلکه آرزويی است

 

   اکتفا نمی کند"س يھودآژان"روسيه فقط به بستن 

يک روزنامه اسرائيلی مدعی شد که روسيه فقط به بستن آژانس يھود بسنده نمی کند و اخيرا چند سازمان يھودی در 

  .روسيه پيام ھای تھديدآميزی را برای متوقف کردن فعاليت ھای خود دريافت کرده اند

ھا بين مسکو و تل  ترين گزارش خود درباره تشديد تنش زه در تا"جروزالم پست"به گزارش الميادين، روزنامه اسرائيلی 

ھای  کند بلکه دامنه فعاليت خود را عليه ساير سازمان آويو مدعی شد که روسيه فقط به بستن آژانس يھود بسنده نمی

  .دھد يھودی گسترش می

تھديدآميزی را از وزارت ھای  ًبر اساس گزارش اين روزنامه، چندين سازمان و مؤسسه يھودی در روسيه اخيرا پيام

  .اند دادگستری روسيه درباره ادامه فعاليت خود دريافت کرده

ھای يھودی در روسيه از وزارت دادگستری اين  ھا و مؤسسه ھای تھديدآميزی که سازمان جروزالم پست ادامه داد که پيام

جاری ميالدی از اين وزارتخانه دريافت ھايی است که آژانس يھود اوايل ماه  اند، شبيه ھمان پيام کشور دريافت کرده

  .کرد

شوند و ھيچ گونه کمک مالی يا نفوذ خارجی  ھای يھودی که محلی محسوب می بر اساس گزارش اين روزنامه سازمان

ھا ترجيح  توانند آزادانه فعاليت کنند، اگرچه بسياری از آن اند و می ھای مشابھی دريافت نکرده ھا دخيل نيست، نامه در آن

  .دھند که فعاليت عمومی بسيار کمی داشته باشند می

 يھودی امروز دوشنبه توضيح دادند که آژانس يھود در روسيه –جروزالم پست در گزارش خود افزود منابع روسی 

  .ھاست که تحت نظارت بسيار دقيق قرار دارد سال

وشت که سران آژانس يھود در نظر دارند اين خبر در حالی است که روزنامه مذکور روز گذشته به نقل از منابع آگاه ن

اين اقدام پس از آن اتخاذ شده که وزارت . ای محرمانه دفتر خود را مسکو به تل آويو منتقل کنند که طی پروژه

  .ھای آژانس يھود را در روسيه به حالت تعليق درآورد دادگستری روسيه، فعاليت
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ن آژانس يھود در حال جمع آوری وسايل خود، تقسيم وظايف و يک منبع نزديک به آژانس يھود اذعان کرد که کارکنا

اين منبع فاش کرد که آژانس يھود به اين نکته آگاه است که در حال . ھای جديد خود ھستند ھا و مأموريت تنظيم فعاليت

ھا در  ين آنحاضر ھيچ راه حلی برای وضعيت دشوار قانونی که درباره آن در روسيه به وجود آمده وجود ندارد؛ بنابرا

 .تالشند تا سيستمی ايجاد کنند که به کسانی که درخواست مھاجرت دارند، از راه دور خدمات ارائه دھند

آويو و مسکو، روسيه به آژانس يھود در اين کشور دستور داده است تمام  ھا ميان تل دو ھفته پيش در پی افزايش تنش

 .ھای خود را در خاک روسيه متوقف کند فعاليت

 

  کند  شرکت نمی"آبه" در مراسم "وتينپ"

سخنگوی رسمی کرملين اعالم کرد که والديمير پوتين برنامه ای برای مشارکت در مراسم تشييع جنازه شينزو آبه 

  . نداردجاپاننخست وزير فقيد 

پوتين والديمير : به گزارش وبگاه روسيا اليوم، ديميتری پسکوف سخنگوی رسمی کرملين امروز دوشنبه اعالم کرد

مراسم .  نداردجاپانای برای مشارکت در مراسم تشييع جنازه شينزو آبه نخست وزير سابق  رئيس جمھور روسيه برنامه

  .رسمی تشييع جنازه آبه پاييز برگزار خواھد شد

 نخواھد رفت و ھنوز سطح مشارکت روسيه در اين جاپانًرئيس جمھور روسيه قطعا برای اين مراسم به : وی افزود

  .سم تعيين نشده و در آينده درباره آن تصميم گيری خواھد شدمرا

ی ھدف قرار جاپانً اخيرا در يک حادثه تيراندازی از سوی يک مرد جاپانگفتنی است شينزو آبه نخست وزير سابق 

 تنش ھای اخير در اثر بحران اوکراين و مساله تايوان، خالی از  نيز در ماهجاپانروابط روسيه و . گرفت و کشته شد

 .نبوده است

 

  خرابکاران اوکراينی در آب ھای خور دنپر منھدم شدند: وزارت دفاع روسيه

به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسيه، ژنرال ايگور کوناشنکوف، تالش يک گروه خرابکاران اوکراينی برای نفوذ با 

با خرابکاران اوکراينی در آن غرق وی افزود که دو قايق . قايق ھای تندرو در منطقه خرسون در خور دنيپر کشف شد

  شدند

 در طول روز مورد اصابت قرار گرفته کنترولوزارت دفاع روسيه ھمچنين گزارش داد که شش پست فرماندھی و 

.  پياده نظام١١٣، تيپ Zaporozhye در استان Orekhov  پياده نظام در نزديکی٦٠است، از جمله واحدھای تيپ 

  .در منطقه خارکف Chuguyev و Klugino-Bashkirovka تيپ دفاع ارضی در

 ٩٥در جمھوری خلق دونتسک، يک حمله تسليحاتی دقيق توسط نيروی ھوايی روسيه به يک نقطه استقرار موقت تيپ 

  .گرای اوکراينی و مزدور خارجی را کشت  ملی١٠٠ھوابرد نيروھای مسلح اوکراين بيش از 

ت و مھمات راکت و توپخانه در مناطق ليوبيموفکا در منطقه کوناشنکوف ھمچنين گفت که چھار انبار تسليحا

. دنپروپتروفسک، استپنويه منطقه زاپوروژيه و آرتموفسک در جمھوری دموکراتيک پی آر در طول روز منھدم شد

 .عالوه بر اين، تسليحات دريايی با دقت باال در منطقه خملنيتسک يک پايگاه حمل و نقل با فون دی را منھدم کردند

 

  ای به قطع کامل انتقال گاز به اروپا ندارد روسيه عالقه: کرملين
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دميتری پسکوف سخنگوی رياست جمھوری روسيه روز دوشنبه اعالم کرد، مسکو عالقه ای به قطع کامل عرضه گاز 

  .به کشورھای اروپايی ندارد

ميسيون اروپا مبنی بر اينکه به گزارش خبرگزاری تاس، پسکوف در واکنش به سخنان اورسال فون در الين رئيس ک

مسکو عالقه ای به اين مساله : اروپا در پی کاھش عرضه گاز روسيه بايد خود را برای قطع کامل آن آماده کند، گفت

  .ندارد

روسيه مسئول تامين گاز است و صرف نظر از آنچه در کميسيون اروپا، در پايتخت ھای اروپايی و در : پسکوف افزود

  .ود، روسيه کشوری بوده، ھست و خواھد بود که تا حد زيادی امنيت انرژی اروپا را تضمين می کند گفته می شامريکا

وی در عين حال ھشدار داد که در صورتی که اروپا به مسير خود در اعمال محدوديت ھا و تحريم ھا ادامه دھد، 

  .اوضاع کامال متفاوت خواھد بود

آور بھای گاز روبرو  ھا عليه روسيه، با افزايش سرسام خت ناشی از تحريمھای گذشته به دليل بحران سو اروپا در ماه

 درصد است که کمتر از ۶١سازی گاز اين کشور در حال حاضر  ی، تاسيسات ذخيرهالمانبه گفته مقام ھای . است شده 

دو ماه گاز رود و در صورت توقف صادرات گاز روسيه، اين کشور تنھا برای  حد معمول برای اين فصل بشمار می

  .کافی خواھد داشت

 

  عمليات ھويتزرھای سبک انگليسی در جبھه اوکراين

ويدئويی که نشان می دھد ھويتزرھا در . انگليسی به اوکراين تحويل داده شده است L119  ميلی متری١٠٥توپخانه 

 به گفته اين نشريه، اسلحه ھا .اوکراين در روز دوشنبه منتشر شد Strana حال انتقال به خط مقدم ھستند توسط ھفته نامه

  .ًقبال به منطقه جنگی رسيده اند

بريتانيا را می توان با ھليکوپتر يا چتر نجات انداخت، اما برای يدک کشی آن به محل  L119  ميلی متری١٠٥ھويتزر 

 انواع پرتابه  کيلومتر با رايج ترين١٣.٧حداکثر برد آن . شليک و برگشت آن به يک وسيله نقليه يدک کش نياز دارد

با اين حال، آنھا .  ميلی متر است که در اوکراين رايج است١٢٢اين در محدوده ھويتزرھايی با کاليبر شوروی . است

  .را در مقايسه با نوع شوروی آن شليک می کنند) و مواد منفجره بيشتر(پرتابه ھايی با حداقل يک چھارم جرم بيشتر 

را به اوکراين تحويل  L119  بود که فرماندھی بريتانيا قصد دارد ھويتزرھایديلی تلگراف پيش از اين گزارش داده

 . قبضه از اين اسلحه می شود٣٦بسته کمک نظامی انگليس به اوکراين شامل . دھد

 

   در اوکراينالماناولين سری تانک ھای ضد ھوايی گپارد 

اين را الکسی .  دريافت کردندالمان را از "گپارد"نيروھای وفادار به کی يف اولين دسته از تانک ھای ضد ھوايی 

  .رسنيکوف، وزير دفاع اوکراين در تلويزيون اعالم کرد

نه فقط يک قطار متشکل از سه وسيله نقليه، بلکه بايد پنج قطار تا اواسط ژوئيه : با اين حال، تحويل به تعويق افتاد است

ايی کوتاه برد، مجھز به تنھا دو توپ خودکار و بدون قرار بود در مجموع پنجاه خودروی ضدھو. تحويل داده می شد

نکته ديگر مورد انتقاد، عرضه :  می نويسندالمانروزنامه ھای .  ھای ھدايت شونده به اوکراين تحويل داده شودراکت

 . گلوله در دقيقه اين تعداد برای اين سيستم کم بود١١٠٠ ھزار گلوله بود که با توجه به شليک ۶٠مھمات تنھا 

 

  عيار کند اروپا درصدد است روسيه را مجبور به يک جنگ تمام: قديروف
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 معتقد است که کشورھای اروپايی در تالشند روسيه را وادار کنند که از "جمھوری چچن" رمضان قديروف، رئيس

  .عيار با کشورھای اروپايی کشيده شود عمليات ويژه حفاظت از مردم دونباس به جنگی تمام

  . روند اوضاع برای غرب بسيار مفيد استگفته وی، اين به

ھای نظامی خود از اوکراين، ھدف خاصی  ھا و حمايت اروپا با بيانيه": قديروف در کانال تلگرام خود در اين باره نوشت

ھا در سراسر خطوط مقدم  عيار با استفاده از انواع سالح کند و آن مجبور کردن روسيه به يک جنگ تمام را دنبال می

ولی غرب به اين مسئله . ًست، حال سؤال اينجاست؛ آيا مردم اوکراين به چنين وضعيتی نياز دارند؟ مسلما که خيرجبھه ا

  ".بسيار نياز دارد

مردم اوکراين را ) ناتو(در عين حال، رھبر چچن معتقد است که در صورت درگيری مستقيم، پيمان آتالنتيک شمالی 

 .برای جنگ با روسيه جلو خواھند فرستاد و از قربانی کردن تمامی آنھا نگرانی ندارند

 

  آشکار شدن نشانه ھای شکاف جبھه غرب در مقابله با روسيه

رخی از کشورھای اتحاديه اروپا پيشنھاد کميسيون اروپا برای کاھش وابستگی به گاز روسيه را ب: فايننشال تايمز نوشت

بسيار سختگيرانه قلمداد می کنند و به دنبال معافيت از طرح بروکسل در اين زمينه ھستند و اين موضوع ايجاد شکاف 

  .در جبھه غرب در مقابله با روسيه را آشکار کرده است

دولت ھای اروپايی تالش می کنند طرح ھای بروکسل را برای کاھش تقاضای گاز به منظور : اين روزنامه نوشت

  .مقابله بھتر با کاھش عرضه گاز روسيه در زمستان امسال تضعيف کنند

 کشور عضو اتحاديه اروپا از زمان اعالم اين طرح از سوی کميسيون اروپا در ھفته گذشته مشغول ٢٧ديپلمات ھای 

 ١۵اين طرح از کشورھای عضو اين اتحاديه می خواھد مصرف گاز خود را از ماه آينده به ميزان . دمذاکرات ھستن

  .درصد کاھش دھند

اين طرح بر سر ميزان اين ھدف و اين که آيا بروکسل قدرت آن را دارد که آن را به طرحی الزام آور تبديل کند، دچار 

  .اختالف است

  .مه کشورھای عضو در جلسه اين ھفته وزيران انرژی اين اتحاديه برسدطرح کميسيون اروپا بايد به تصويب ھ

طرح اخير که پيش نويس آن به رويت فايننشال تايمز رسيده است بيان می کند که ھر چند اھداف داوطلبانه را می توان 

زان وابستگی ھر کشور به عنوان يک استاندارد در سراسر اتحاديه اروپا پذيرفت اما اھداف اجباری اين طرح بايد به مي

عضو به گاز روسيه و نيز مقداری از اين محصول که اين کشورھا برای ذخيره سازی مديريت کرده اند، توجه داشته 

  .باشد

ھمچنين اگر کشوری دارای ذخاير گاز مازاد است که می تواند مازاد گازد خود را از طريق خطوط لوله يا محموله ھای 

  . به ديگر کشورھای عضو انتقال دھد، ميزان کاھش تقاضای اين کشور بايد کمتر باشد" جیال ان"گاز طبيعی مايع يا 

در پيش نويس طرح کميسيون . طبق اين پيش نويس، برخی از صنايع حياتی در بازار نيز بايد از اين طرح معاف شوند

اسب برای کاھش تقاضا آزادی عمل من ihd اروپا ھمچنين آمده است، کشورھای عضو اتحاديه اروپا می توانند در اقدام

  .داشته باشند

بروکسل گرفتار چگونگی آماده سازی خود برای کاھش احتمالی عرضه انرژی در زمستان : فايننشال تايمز نوشت

است، زيرا مسکو به تالفی حمايت اروپا از کی يف در جنگ عليه روسيه، از تحويل گاز به اين اتحاديه به عنوان سالح 

  .کنداستفاده می 
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 ميليارد متر مکعب گاز خود به روسيه متکی بود، ١۵۵ درصد يا ۴٠تا قبل از حمله مسکو، اتحاديه اروپا برای حدود 

  . وابستگی خود به اين منبع را کاھش دھد٢٠٢٧اما از آن زمان به بعد متعھد شده است که تا سال 

 درصدی واردات گاز از روسيه را طی ١۵اھش ھفته گذشته، کميسيون اروپا پيشنھاد کرد که کشورھای عضو بايد ک

  . ھدف قرار دھند٢٠٢١ و ٢٠١٧ھای  ھشت ماه آينده در مقايسه با ميانگين مدت مشابه بين سال

کاھش داوطلبانه تقاضای گاز در صورتی اجباری خواھد شد که کميسيون اروپا بحران انرژی را به اندازه کافی جدی 

  .درخواست تغيير آن را داشته باشندتشخيص دھد يا اينکه سه کشور عضو 

 شکايت –اند  ًويژه از کشورھای جنوب اروپا که معموال کمتر به گاز روسيه متکی بوده  به–ھای اتحاديه اروپا  اما دولت

 درصد بسيار ١۵از آن دارند که کميسيون اروپا بيش از حد از اختيارات خود استفاده می کند و ھدف کاھش تقاضای 

  .باال است

 "اضطراری ملی"ھای  کند تا پايان ماه اکتبر فرصت دارند تا برنامه رح کميسيون اروپا ھمچنين به کشورھا توصيه میط

  .خود را به کميسيون ارائه دھند

اين طرح امروز دوشنبه در نشست ديگری با سفرای اتحاديه اروپا مورد بحث قرار خواھد گرفت و سپس در نشست 

  .روز سه شنبه قرار بررسی خواھد شداضطراری وزيران انرژی در 

 

  عمليات اوکراين برای ربودن جنگنده روسی ناکام ماند

ای اعالم کرد نيروھای امنيتی عمليات سرويس اطالعاتی  سرويس امنيت ملی فدرال روسيه روز دوشنبه با انتشار بيانيه

بودن جنگنده نيروی ھوافضای روسيه ھای اطالعاتی کشورھای ناتو برای ر و نظامی اوکراين با نظارت ويژه سروس

  .اند را خنثی کرده

سرويس امنيت فدرال روسيه عمليات مرکز اطالعات نظامی ارتش اوکراين برای ربودن : در اين بيانيه آمده است

  .ھواپيمای جنگی نيروھای ھوافضای روسيه با نظارت نيروھای ويژه ناتو را خنثی کرده است

ريح شده افسران اطالعات ارتش اوکراين تالش داشتند با وعده مالی و تضمين دريافت گونه که در اين بيانيه تش آن

  .شھروندی يکی از کشورھای اتحاديه اروپا، خلبانان ارتش روسيه را به استخدام خود در بياورند

 کنترولنند که تحت ای به زمين بنشا افسران اوکراينی تالش داشتند خلبانان روسی را متقاعد کنند که جنگنده را در منطقه

  .نيروھای مسلح اوکراين است

دستان  ِبه گفته سرويس امنيت فدرال روسيه عوامل اطالعاتی و امنيتی ارتش اوکراين دخيل در اين عمليات و ھمچنين ھم

  .اند آنھا شناسايی شده

 بر بعد نظامی و به اعتقاد بسياری از کارشناسان جنگ روسيه و اوکراين جنگی ترکيبی و چندبعدی است و عالوه

  .ھای ميدانی، در بعد سايبری و جنگ اطالعاتی و امنيتی نيز عليه يکديگر فعال ھستند درگيری

 دالر ميليون ٢اند عوامل اوکراينی تالش داشتند  بنا بر گزارش اسپوتنيک، طبق ويدئويی که مقامات امنيتی منتشر کرده

  .را بربايند Tu-22  يا جنگنده توپولوف٣۴-، سوخو٢۴- به خلبانان روسی رشوه بدھند تا يک جنگنده سوخو

به گفته مقامات امنيتی روسيه، اتحاديه اروپا در جريان اين عمليات بوده و به آنھا اطمينان دادند که اگر عمليات 

 .کنند آميز باشد، امنيت عوامل عمليات را تضمين می موفقيت

 و ناتو در جنگ اوکراين منتشر شده امريکاالعاتی و امنيتی ھايی درباره حضور فعال نيروھای اط پيش از اين گزارش

 .کنند بود که برای توقف پيشروی ارتش روسيه، به نيروھای اوکراين کمک می
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  تانک اوکراين در جنگ نابوده شده است۴١٠٠ پھپاد و ١۶٠٠بيش از 

از ": م کردند و در اين ارتباط گفتندمنابع روسی آمار جديدی از ميزان خسارات جبھه مقابل در نبرد اوکراين را اعال

 پدافند دستگاه ٣۵٧ ھواپيمای بدون سرنشين، ١۶٠۵ بالگرد، ١۴۴ ھواپيما، ٢۶٠آغاز عمليات ويژه نظامی تاکنون 

 توپخانه و دستگاه ٣١٩۶ چندگانه، راکت پرتاب دستگاه ٧۶٣ دستگاه تانک و ساير خودروھای زرھی، ۴١۵۶ھوايی، 

ھا قرار داشته، نابود شده  دروی ويژه نظامی مربوط به نيروھای اوکراينی که در اختيار آن خو۴٣۵٧خمپاره انداز و 

 ".است

، سخنگوی وزارت دفاع روسيه روز يکشنبه اعالم کرد و در ادامه با تشريح بيشتر "ايگور کوناشنکوف"اين خبر را 

 پھپاد و ١۶٠۵ دفاع ھوايی، دستگاه ٣۵٧ ھچنين از آغاز عمليات نظامی ويژه در اوکراين تاکنون": اين آمار افزود

 ". خودروی زرھی توسط نيروھای روسيه منھدم شده است۴١۵۶

ھای وارد شده به نيروھای اوکراينی چندين  به گفته اين مقام روسی، از آغاز جنگ در اوکراين تاکنون ميزان خسارت

 .يار گسترده استبرابر نيروھای روسی بوده است و حجم خسارات به نيروھای اوکراينی بس

ای ضمن تأييد حمله ديروز ارتش اين کشور به بندر اودسا اعالم  پيش از اين نيز، وزارت دفاع روسيه با انتشار بيانيه

بيانيه وزارت دفاع .  را منھدم کرده است"ھارپون"يی امريکاھای  راکتھای اوکراين و انبار  کرد ارتش روسيه کشتی

ھای جنگی اوکراين ھم ھدف قرار گرفته  به بندر اودسا، کارخانه تعمير و نوسازی کشتیدر حمله : روسيه ھمچنين افزود

ُھای دوربرد دقيق استفاده و از کشتی به اھداف شليک  راکتدر اين حمله از . ھای توليدی آن نابود شد شد و ظرفيت

 .شدند

 ساخته که امريکا، غول صنايع دفاعی "بويينگ"ھای ھارپون انبارشده در بندر اودسا را  راکتبه نوشته اسپوتنيک، 

ھا توانايی حمل  راکتاين . واشنگتن آنھا را به ھمراه تسليحات نظامی ديگر در اختيار اوکراين قرار داده است

 . کيلومتری را ھدف قرار دھند٢٨٠توانند اھداف را تا فاصله   کيلوگرم را دارند و می٢٢۵ھای تا وزن  کالھک

از توافق چھارجانبه استانبول درباره صادرات امن غالت و مواد غذايی از بنادر اوکراين، روز شنبه و ساعاتی پس 

ھای حامل غالت و مواد  مقامات دولتی اوکراين مدعی شدند روسيه برخالف توافق، به بندر اودسا حمله کرده و کشتی

 .غذايی را ھدف قرار داده است

 

 ادامه پاکسازی ليسيچانسک از مواد منفجره

ھا و مواد  ھای روسيه ھمچنان به پاکسازی شھر ليسيچانسک از مين گزارش شبکه تلويزيونی روسيااليوم، نيروبه 

 .دھند ھا در اين شھر ادامه می منفجره به جا مانده از درگيری

ھای  ھای اوکراينی به حمالت خود عليه زيرساخت ھا در خطوط مقدم نيز ادامه دارد و نيرو در ھمين حال درگيری

 .دھند  ادامه میامريکاھای ھيمارس ساخت  راکتيرنظامی با استفاده از غ

ھای مھم و  ھای ملی گرايان افراطی اوکراينی ھمه ساختمان گردان: خبرنگار شبکه در گزارشی از ليسيچانسک گفت

. ی کرده اندای قرار داده و مناطق مختلف را نيز قبل از عقب نشينی مين گذار ھا را ھدف حمالت توپخانه زيرساخت

. دھند ھا و مواد منفجره ادامه می ھای يگان مھندسی روسيه به مأموريت خود برای پاکسازی مناطق مختلف از مين نيرو

ھا مواد  ھای مسکونی و تاسيسات مھم را مين گذاری کرده و در آن ملی گرايان افراطی اوکراينی بسياری از ساختمان

ھای مشترک را بگيرند و جلوی ازسرگيری زندگی عادی غيرنظاميان را  وی نيرومنفجره کار گذاشته اند تا جلوی پيشر

 .بگيرند
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در شھر ليسيچانسک مستقر شده ايم و کار ما جستجو برای يافتن مواد انفجاری : ھای يگان مھندسی گفت يکی از نيرو

پوش  ھای ضد زره از مينھمچنين با بسياری . ھای توپ و تانک در مواضع متروکه ارتش اوکراين است مثل گلوله

ھای برق و گاز و آب و نيز منازل و مزارع را جمع آوری و خنثی  ھای کار گذاشته شده در شبکه مين. شويم روبرو می

 .کنيم می

ھای  شوند، اما گلوله ھا در محل باشد فورا منفجر می ای که امکان منفجر کردن آن مواد منفجره: خبرنگار ادامه داد

ھا و مواد  تجھيزات ويژه نظامی به پاکسازی اين مناطق از مين. شوند  مناطق مسکونی منتقل میبزرگ به خارج از

ھای انسانی  کنند کمک مقامات شھر نيز تالش می. کنند تا امکان بازگشت اھالی به منازلشان فراھم شود منفجره کمک می

 .برسانی و برق رسانی را بازسازی کنندھای آ ھای آسيب ديده شھر بخصوص شبکه را بين اھالی توزيع و زيرساخت

 

 چھار کشته در حمالت اوکراين به لوھانسک

ھای اوکراينی شھر روبيژنه را با  به گزارش شبکه تلويزيونی روسيااليوم، مقامات اين جمھوری اعالم کردند نيرو

دود پانصد گلوله به اين طی ساعات گذشته ح. ھای سنگين ھدف قرار دادند که بر اثر آن چھار نفر کشته شدند سالح

 .جمھوری شليک شده است

ھای پمپاژ آب در زاپاروژيا را سه  ھای اوکراينی با استفاده از پھپاد، ايستگاه مقامات استان زاپوريژيا اعالم کردند نيرو

 .بار ھدف حمله قرار دادند که اين حمله خسارات مادی به دنبال داشت

 

 ھا عليه روسيه خودداری کرد مرئيس جمھور برزيل از پيوستن به تحري

رسد درخواست ولوديمير زلنسکی رئيس جمھور اوکراين از ژائير  به گزارش شبکه تلويزيونی آر تی، به نظر می

ھای بين المللی عليه روسيه بی نتيجه مانده است، زيرا رئيس  بولسونارو رئيس جمھور برزيل مبنی بر پيوستن به تحريم

 .يد کرد موضع متوازن خود را درباره روسيه ادامه خواھد دادجمھور برزيل بار ديگر تاک

اگر من اين . کنيم و موضع متوازن خود را ادامه خواھيم داد ھای اقتصادی را تائيد نمی ما تحريم"بولسونارو گفت 

 " کرديم؟ کنيد ما اصال کودی در اين کشور پيدا می کردم آيا فکر می سياست را دنبال نمی

رئيس جمھور برزيل نه تنھا از اعمال .  متحدانش از برزيل برای موضعش در قبال روسيه انتقاد کرده اند وامريکاالبته 

ھای کاخ سفيد با والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه ديدار  ھا عليه مسکو سرباز زده است بلکه با وجود ھشدار تحريم

 .کرده است

از ماه سپتامبر تورم در برزيل تا (ھش رشد اقتصادی مواجه است ھای جدی ناشی از افزايش تورم و کا برزيل با چالش

 ميليون نفر در نتيجه افزايش قيمت ٣٠ھا، حاکی است بيش از  برخی از گزارش).  درصد افزايش داشته است١٠بيش از 

 .مواد غذايی در معرض گرسنگی قرار دارند

کشاورزی نقش مھمی در اقتصاد برزيل دارد و . ت کندبولسونارو در ماه اکتبر برای دور بعدی بايد در انتخابات شرک

 .کند برای تھيه کود و خريد سوخت با روسيه قرارداد سوخت امضا کند بولسونارو تالش می

 

  در مرز اوکراين"داوطلب" کودک آزار جنسی انگليسی در ميان امدادگران ١٠رديابی 

م کرد در ميان داوطلبانی که در شش ھفته نخست جنگ روزنامه ديلی ميل گزارش داد آژانس جرائم ملی انگليس اعال

 . کودک آزار جنسی محکوم شده رديابی شده است١٠ھای اين کشور اعزام شدند  روسيه عليه اوکراين به سمت مرز
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 شدند تا از پولندھای ابتدايی جنگ اوکراين وارد  مجرمان جنسی انگليسی در ھفته: در گزارش ديلی ميل آمده است

 .ر مرز با اوکراين استفاده کنندآشفتگی د

 کودک آزار جنسی محکوم شده در شش ھفته نخست پس ١٠روز گذشته فاش کرد  (NCA) آژانس ملی جرائم انگليس

از حمله والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه به اوکراين، تحت پوشش کمک به پناھندگان به سمت اين کشور سفر کرده 

 .اند

ھا را از کشور اخراج کرده  ی با ھر ده نفر مصاحبه کرده و آنپولندانگليس گفت مقامات سخنگوی آژانس ملی جرائم 

ما با شرکای خود در تماس ھستيم و . کند ھا را شناسايی می المللی داريم که اين تھديد ما يک شبکه بين": وی افزود. اند

 ".خود داريدًگوييم که مثال شما يک مجرم جنسی محکوم شده را در کشور  ھا می به آن

کنم تصادفی نيست که ده مجرم کودک آزاری جنسی در  من فکر می": سخنگوی آژانس ملی جرائم انگليس ھمچنين گفت

 ".ھای بشردوستانه ارائه کنند  سفر کردند تا به ادعای خودشان کمکپولندشش ھفته اول پس از حمله به اوکراين به 

ھا اين کار را نکرده  اما آن. کردند را در بدو ورود اعالم می] کوميت خودمح[بايست  ًمعموال اين افراد می": وی افزود

 ".اند

 و پليس پولندھا با اداره مھاجرت  تا آنجا که من متوجه شدم، پس از مصاحبه آن": سخنگوی آژانس جرائم ملی افزود

 ". نيستندندپولھا ديگر در  ، از ھر ده نفر خواسته شد تا آنجا را ترک کنند؛ بنابراين آنپولند

 

 


