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 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 ١٢

 ١٣٨  –  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

  

   نفر اعالم کرده است٧٢٠٠اوکراين تعداد پرسنل نظامی مفقود شده را بيش از 

اولگ کوتنکو، کميسر دولت برای افراد ناپديد .  پرسنل ارتش اوکراين رسما مفقود شده اند٧٢٠١در حال حاضر حدود 

  :او گفت. گزارش داد Suspilne کراينیشده در شرايط خاص، اين موضوع را به خبرگزاری او

نيروھای مسلح اوکراين، گارد . وقتی در مورد پرسنل نظامی صحبت می کنيم، بايد بفھميم که آنھا چه کسانی ھستند"

موارد اخير در ارقام گزارش شده توسط . ملی، مرزبانان، سرويس امنيت اوکراين، و ھمه آنھا نھادھای مختلفی ھستند

طبق مرکز . نيروھای مسلح اوکراين دو ھزار سرباز مفقود شده را گزارش کردند. حاظ نشده استنيروھای مسلح ل

  ". نفر ھستند٧٢٠٠تماس ما، حدود 

به عنوان مثال، برخی از اعضای گردان آزوف که در . کوتنکو مشکوک بود که اکثر مفقودان در اسارت روسيه ھستند

 .زيرا پس از دستگيری با بستگان خود تماس نگرفتندًماريوپل تسليم شدند، رسما مفقود شده اند 
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  پوتين اخذ شھروندی روسيه را برای اوکراينی ھا تسھيل کرد

  .رئيس جمھور روسيه طی فرمانی شرايط دريافت شھروندی اين کشور را برای تمام مردم اوکراين آسان کرد

دريافت تابعيت اين کشور برای مردم به گزارش خبرگزاری تاس، رئيس جمھور روسيه با امضا فرمانی شرايط 

  .اوکراين و دونباس را تسھيل کرد

 امروز دوشنبه فرمانی را به امضا رساند که بر مبنای آن گزينه اخذ تابعيت روسيه از طريق يک "والديمير پوتين"

  .روش ساده به ھمه ساکنان اوکراين تعميم می يابد

که برابر با قانون شھروندی فدراسيون روسيه، شھروندان اوکراين، در بخشی از اين فرمان اجرايی پوتين آمده است 

جمھوری خلق دونتسک، جمھوری خلق لوھانسک و افراد بدون تابعيت دائم که در دونتسک، لوھانسک يا اوکراين 

  .زندگی می کنند، می توانند از طريق روش ساده برای پذيرش تابعيت فدراسيون روسيه درخواست بدھند

ان اجرايی رئيس جمھور روسيه، خدمت در نيروھای مسلح يا اجرای قانون جمھوری ھای دونباس مانعی در بنا به فرم

  .مسير اخذ تابعيت روسيه نخواھد بود

برابر با قوانين روسيه، اين رويه ساده به متقاضيان شھروندی روسيه اين امکان را می دھد که بدون انجام پيش شرط 

 روسيه به مدت پنج سال، داشتن منبع درآمد و کسب نمره قبولی در آزمون زبان روسی، ھای متعدد از جمله زندگی در

  .برای شھروندی اين کشور اقدام کنند

 رويه تسھيل شده اخذ شھروندی روسيه را برای ساکنان لوھانسک و دونتسک ٢٠١٩رئيس جمھور روسيه در سال 

ن مناطق جمھوری خلق دونتسک، جمھوری خلق لوھانسک و نسخه پيشين اين قانون تنھا شامل حال ساکنا. معرفی کرد

  .خارسون می شد، اما اکنون به تمام ساکنان اوکراين بسط داده شد

 

  ھشدار نسبت به قاچاق اسلحه از اوکراين به اروپا

د دارد، از کمسير اتحاديه اروپا در امور داخلی با بيان اينکه اين اتحاديه در جريان است در اوکراين چه تعداد سالح وجو

  .ھايی مبنی بر قاچال اسلحه از اين کشور به اروپا خبر داد وجود نشانه

روز دوشنبه بدون ارايه جزئيات بيشتر در اين زمينه  (Ylva Johansson) به گزارش روزنامه لوموند، ايلوا يوھانسن

 مرزھايش با کنترولوی را با ھدف اتحاديه اروپا نگران قاچاق اسلحه است و از اين رو ھمکاری با مولدا: اظھار داشت

  .دھد اوکراين افزايش می

  .اتحاديه اروپا به ويژه از مشاھده سوءاستفاده از تجھيزات نظامی ارائه شده توسط غرب نگران است: وی تاکيد کرد

يريت در ھمين راستا يک مرکز پشتيبانی برای امنيت داخلی و مد: کميسر اتحاديه اروپا در امور داخلی اظھار داشت

  .شود مرزھا در مولداوی ايجاد می

اين [اتحاديه اروپا نگران تکرار سناريوی جنگ در يوگسالوی سابق است و ما ھنوز با قاچاق اسلحه : يوھانسون گفت

  .زند، مشکل داريم ھای جنايتکار در اتحاديه اروپا دامن می به نفع جنايات سازمان يافته که به خشونت شبکه] منطقه

 در پاريس، مورد ٢٠١۵ نوامبر ١٣ھای يوگسالوی سابق در حمالت تروريستی ھمچون   گزارش، سالحبر اساس اين

  .استفاده قرار گرفته بود

يی و اروپايی به اين کشور باسابقه تاريخی قاچاق امريکااز زمان آغاز جنگ اوکراين و ورود بی وقفه تسليحات قدرتمند 

  .رديابی و دسترسی کشورھای ديگر به اين تجھيزات ھستندھا در  اسلحه، ناظران نگران ناتوانی دولت
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 که به الحاق شبه جزيره کريمه منجر شد، ٢٠١۴بازار غيرقانونی تسليحات در اوکراين از زمان حمله روسيه در سال 

تقويت شده و اين امر يک واقعيت نگران کننده برای غرب در ميانه انبوه تقاضاھای ولوديمير زلنسکی رئيس جمھور 

  .اوکراين برای تھيه تسليحات مورد نياز با ھدف مقابله با روسيه است

 

  پوتين و لوکاشنکو پاسخ مشترک به اقدامات ليتوانی را بررسی کردند

ی روسای جمھور روسيه و بالروس، اتخاذ گام ھای مشترک صحبتکاخ رياست جمھوری روسيه اعالم کرد که در 

  .وص منطقه کالينينگراد مطرح شدبرای مقابله با اقدامات ليتوانی در خص

به گزارش اسپوتنيک، کاخ رياست جمھوری روسيه اعالم کرد که موضوع اقدامات محدودکننده و ضد روسی ليتوانی 

  .ی روسای جمھور روسيه و بالروس بررسی شدصحبتدر خصوص تجارت با منطقه کالينينگراد در 

 "الکساندر لوکاشنکو"جمھور روسيه و   رئيس"والديمير پوتين" کاخ کرملين روز دوشنبه طی بيانيه ای اعالم کرد که

ھای ليتوانی در  ھای مشترک احتمالی در واکنش به محدوديت ی، گامتيلفونی صحبتھمتای بالروسی وی، در جريان يک 

  .ترانزيت کاال به منطقه کالينينگراد را مورد بحث و رايزنی قرار دادند

ھای اقتصادی دوجانبه نيز  ی درباره ھمکاریتيلفونی صحبتر دو کشور در اين کرملين تاکيد کرد که روسای جمھو

  . کردندصحبت

 متمرکز بر شرايط پيرامون محدوديت ھای غيرقانونی اعمال شده از سوی صحبتاين : در بيانيه کرملين آمده است

) روسيه و بالروس(  احتمالی برخی از اقدامات مشترک. ليتوانی در خصوص ترانزيت کاال به منطقه کالينينگراد بود

  .در اين باره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

عالوه بر اين، دو طرف بر نيت مشترک خود جھت تقويت : کاخ رياست جمھوری روسيه در بيانيه خود می افزايد

  .روابط، مشارکت و اتحاد روسيه و بالروس تأکيد کردند

ھای اتحاديه اروپا که پيشتر اعالم شده  ور امروز دوشنبه بر اساس تحريمسخنگوی گمرک ليتوانی اعالم کرد که اين کش

  . روسيه گسترش داد"کالينينگراد"ھای تجارت از طريق خاک خود را به منطقه  بود، محدوديت

سيه  قرار دارد و به طور گسترده از اتصال ريلی به روپولند بالتيک و بين ليتوانی و بحيرۀمنطقه کالينينگراد در حاشيه 

  .کند از طريق ليتوانی استفاده می

 

  فرمان شتابزده حمله زلنسکی نشان دھنده وحشت است: اداره منطقه ای زاپوروژيه

 روسيه است، کنترولغيرنظامی منطقه زاپوروژيه که تحت -والديمير روگوف، يکی از اعضای شورای مديريت نظامی

له ادعايی به جنوب اوکراين، شاھد وحشت دولت اوکراين جمھور مبنی بر حم اعالم والديمير زلنسکی، رئيس: گفت

  :به گزارش خبرگزاری ريانووستی، وی گفت. است

در ھمين . رژيم کی يف متحمل تلفات و شکست ھای سنگين در جبھه شده است. زلنسکی و تيمش در وحشت ھستند"

 شدن است، مردم نمی خواھند به حال، در مناطق آزاد شده از ارتش روسيه، زندگی مسالمت آميزی در حال ساخته

  .بينند  اوکراين بازگردند و آينده خود را فقط در روسيه میکنترول

 روسيه باشد و تھديد می کند که کنترولروگوف مظنون است که کيف در حال انجام حمالت تروريستی در مناطق تحت 

  :او بيان کرد.  می دھد نگه داشتن اوضاع در مناطق اوکراين، حمالتی را انجامکنترولبرای تحت 
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از آنجايی که مردم به اقوام خود . آنھا به تصويری نياز دارند تا نشان دھد که در مناطق آزاد شده چقدر اوضاع بد است"

آغاز شده است، قيمت ھا در  Kherson و Zaporozhye زنگ می زنند و می گويند که زندگی مسالمت آميز در مناطق

 " .زندگی در اوکراين ھر روز بدتر می شودحال کاھش است، در حالی که 

 

  رئيس منطقه وليکی بورلوک در منطقه خارکف در حمله تروريستی کشته شد

 روسيه در منطقه خارکف در انفجار خودروی خود کشته کنترولرئيس اداره شھرک وليکی بورلوک در منطقه تحت 

 مسؤولدولت اوکراين . برگزاری تاس گزارش داد غيرنظامی منطقه خ–اين را سرويس مطبوعاتی اداره نظامی . شد

  :اين حمله شناخته شد

انفجار خودرو در وليک بورلوک که منجر به کشته شدن يوگنی يوناکوف، رئيس اداره محلی شد، يک اقدام تروريستی "

  ".برنامه ريزی شده است که توسط فاشيست ھای مستقر در دولت اوکراين سازماندھی شده است

 

  .ين در ھمه جھات متحمل خسارات قابل توجھی می شودارتش اوکرا

وزارت دفاع روسيه اعالم کرد که ارتش اين کشو با استفاده از تسليحات دقيق و نقطه زن توانسته است ميزان قابل 

  .توجھی از نيروی انسانی، تسليحات و تجھيزات نظامی اوکراين را منھدم کند

امروز دوشنبه در گزارش خود از ميزان خسارات و تلفات وارده به به گزارش ريانووستی، وزارت دفاع روسيه 

نيروی ھوايی ارتش روسيه در يک نبرد ھوايی بر  "٣۵-سوخو"نيروھای اوکراينی اعالم کرد که يک فروند جنگنده 

  .اوکراينی را سرنگون کرد "٢۵- سوخ و"يک فروند جنگنده ) در شرق اوکراين(فراز جمھوری خلق دونتسک 

فاع روسيه در ادامه گزارش خود افزود که نيروھای ھوافضای ارتش روسيه نيز طی يک عمليات ويژه با وزارت د

 پياده موتوريزه ارتش اوکراين را در منطقه يادشده منھدم ۵٨استفاده از تسليحات دقيق و نقطه زن، مقر فرماندھی تيپ 

  .کردند

 منطقه از جمله تشکيالت نيروھای ملی گرای ١٠کراين در ھمچنين نيروی انسانی و تجھيزات نظامی نيروھای مسلح او

ی ضد راکت دستگاه تن ٢٠٠ و ھمچنين يک انبار تسليحات که در آن بيش از "خارکيف"در منطقه  (Aidar ) "آيدار"

 دستگاه خودرو زرھی ٢۵ شبه نظامی و حدود ٢۵٠ھای ساخت غرب ذخيره شده بود، به ھمراه حدود  راکتتانک و 

  .دنابود شدن

 "دنيپروپتروفسک" در نزديکی روستايی در منطقه "کاليبر"ھای دوربرد درياپايه  راکتارتش روسيه با استفاده از 

 ھويتزر"ھای توخانه خودکششی  دستگاه،  (HIMARS) "مارچھي"ھای پرتاب چندگانه راکت  دستگاهانبارھای مھمات 

M٢پايون "و  "٧٧٧Sکرده بود، منھدم کرد برای اوکراين تأمين امريکارا که  "٧.  

 در جمھوری خلق دونتسک، نقطه استقرار "چاسوف يار"عالوه بر اين، تسليحات بسيار دقيق زمينی در منطقه شھرک 

  . ملی گرا اوکراينی را از بين بردند٣٠٠ دفاع سرزمينی نيروھای مسلح اوکراين و بيش از ١١٨موقت تيپ 

 پست فرماندھی نيروھای ٢٧بانه روز گذشته نيروھای روسی به وزارت دفاع روسيه ھمچنين افزود که در طول ش

 منطقه تجمع نيروی انسانی اوکراين ١۵۶ منطقه؛ ۵٣مسلح اوکراين، واحدھای توپخانه اوکراينی در مواضع شليک در 

  .و سه انبار مھمات حمله کرده و آنھا را ھدف قرار دادند

ھای پرتاب چندگانه راکت را رھگيری و منھدم کرده  دستگاهز  راکت شليک شده ا١٢پدافند ھوايی ارتش روسيه نيز 

  .است
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شود، به ويژه اينکه  وزارت خانه مذکور در پايان گفت که ارتش اوکراين در ھمه جھات متحمل خسارات قابل توجھی می

 . درصد از پرسنل خود را از دست داده است٧٠ ھوابرد نيروھای مسلح اوکراين بيش از ٢۵تيپ 

 

  ھای ھارپون امريکا را دارد يه توان رھگيری راکتروس: تاس

ی روسيه قادر به شناسايی و راکتھای  دستگاهخبرگزاری تاس به نقل از يک کارشناس نظامی نوشت که رادارھا و 

  .يی ھستندامريکاھای ضد کشتی ھارپون  راکترھگيری 

 و بحریرادارھای : برگزاری تاس،گفت روز دوشنبه به خ" فنی-ھمکاری نظامی"ديميتری ليتوکين سردبير نشريه 

ھای  يی ھستند درحاليکه سيستمامريکاھای کروز ضد کشتی  راکتی ضد ھوايی روسيه قادر به شناسايی راکتھای  دستگاه

  .دفاع ھوايی عملياتی در ارتش روسيه توانايی رھگيری اين تسليحات را نيز دارند

) اس-، بوک، تور و پانتسير۴٠٠- ، اس٣٠٠-اس(ی دفاع ھوايی ھا دستگاهارتش روسيه  :اين کارشناس نظامی افزود

  .ھای ھارپون را نابود کنند راکت کيلومتر را رھگيری و ۴٠٠ تا ٣توانند اھداف ھوايی از برد  دارد که می

ھای  راکتبه گفته وی، .  ھارپون نتواند به ھدف خود برسدراکتليتوکين در عين حال گفت که اين بدين معنی نيست که 

  .کند ين کالس به علت ارتفاع پايين پرواز و ھمچنين امکان آشيانه يابی يک خطر واقعی ايجاد میا

 ھارپون که راکت دو پرتابگر بحریاعالم کرد که تسليحات ھدايت شونده )  تير١٧ (جوالی ٨وزارت دفاع روسيه روز 

  .استاز طرف انگليس برای اوکراين ارسال شده را در منطقه اودسا منھدم کرده 

 ١٩٨٠ تا ١٩٧٠دانل داگالس مستقر در اياالت متحده در دھه   ھای کروز ضد کشتی ھارپون توسط شرکت مکراکت

ھوا پرتاب،  ٨۴-AGM  ھا در سه نسخهراکتاين . توسعه يافت و در حال حاضر توسط شرکت بوئينگ توليد می شود

RGM-٨۴ کشتی پرتاب و UGM-٨۴ توليد می شوندبحریزير .  

 

  دستور زلنسکی برای بازپس گيری جنوب اوکراين سقوط سياسی است:  دومانماينده

ميخائيل شرمت، معاون دوما از جمھوری کريمه، دستور والديمير زلنسکی برای بازپس گيری مناطق آزاد شده در 

  :معاون دوما به ريانووستی گفت. جنوب اوکراين توسط ارتش روسيه را يک سقوط سياسی توصيف کرد

 باند جنايتکارش در ھمه جبھه ھا شکست می خورند، اما ھمچنان اوکراين را به سمت فروپاشی قريب الوقوع زلنسکی و

چنين دستوراتی بخشی از سقوط . آنھا ھيچ شانسی برای فتح مناطق آزاد شده توسط ارتش ما ندارند. سوق می دھند

گسترده ھيچ ربطی به واقعيت ندارد، زيرا آنھا اين اظھارات . سياسی رژيم زلنسکی است که دوام زيادی نخواھد داشت

  ".ديگر نه قدرت، توانايی، ابزار و روحيه مبارزه را دارند

شرمت . به گفته وی، ھيچ محموله تسليحاتی غربی مانع از دستيابی روسيه به اھداف عمليات نظامی ويژه نخواھد شد

  :افزود

سفر .  زلنسکی، اکنون زمان آن است که به آينده خود فکر کندبرای. تحويل تسليحات نمی تواند وضعيت را تغيير دھد"

ما برای او و رزنيکوف يک اره دو بازوی بزرگ پيدا خواھيم کرد تا آنھا بتوانند . به سيبری از قبل برای او قطعی است

  ". برای جبران خيانت خود به مردم اوکراين و کل جھان در روسيه درخت اره کنند

 

  ليون سرباز برای بازپس گيری جنوب دارداوکراين يک مي: کيف
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الکسی رزنيکوف، وزير دفاع اوکراين در مصاحبه با روزنامه بريتانيايی تايمز گفت که والديمير زلنسکی، رئيس 

نيروی رزمی يک "برای اين منظور . جمھور اوکراين به ارتش دستور داده است که بخش جنوبی اين کشور را آزاد کند

  .شود  تشکيل می"ھای غربی الحميليونی مجھز به س

 .اين مناطق برای اقتصاد کشور حياتی ھستند

 

  اتحاد مجدد جنوب اوکراين با روسيه از پيش تعيين شده بود: مقام کريمه

اتحاد مجدد مناطق آزاد شده جنوبی : اولگ کريوچکوف، مشاور سياست اطالعاتی رئيس سازمان اطالعات کريمه، گفت

تيجه قطعی است، در حالی که تالش ھای مقامات کيف برای جلوگيری از آن محکوم به شکست اوکراين با روسيه يک ن

  .است

. رژيم کی يف سياست ترور، محاصره و اخبار جعلی را عليه مردم غيرنظامی در مناطق آزاد شده دنبال کرده است"

دانند که  ق را ترک کنند، زيرا میخواھند که مناط يف تھديد به حمله متقابل کرده و از ھمه می سخنگويان رسمی کی

اتحاد . ناپذير است و صرف نظر از ھر اتفاقی برگزار خواھد شد ھای زاپوروژيه و خرسون اجتناب پرسی در استان ھمه

مجدد اين مناطق تاريخی روسيه با روسيه از پيش تعيين شده است و تالش ھای رژيم کی يف برای جلوگيری از آن 

  " .محکوم به شکست است

به گفته کريوچکوف، سرزمين ھای آزاد شده به تابعيت تمام عيار فدراسيون روسيه در امتداد خطوط کريمه در خواھد 

  :اين مقام کريمه افزود. آمد

زاپوروژيه و خرسون در انتظار خانواده بزرگ و دوستانه روسی . برای ھميشه. کريمه روسی بوده، ھست و خواھد بود

 .خود بسر ميبرند

 

  ھای دو کشور ھا بر ھمکاری فير روسيه در چين درباره تأثير تحريمتوضيح س

، چاپ مسکو که صبح امروز، "ايزوستيا"آندری دنيسوف، سفير فدراسيون روسيه در چين در مصاحبه با روزنامه 

ويه عليه ھای ثان ًدوشنبه منتشر شده، اعالم کرد که مسلما سياست کشورھای غربی در قبال روسيه و تھديد اعمال تحريم

 و مسکو تأثير گذاشته، ولی اين تأثير به ھيچ وجه حياتی بيجينگھای چينی تا حدودی بر روابط تجاری بين  شرکت

  .نيست

ًھا و مؤسسات بانکی وجود دارند که فعاالنه در بازارھای غربی ھم فعاليت داشته و مسلما از  شرکت: دنيسوف گفت

توانند چنين ريسکی را بپذيرند، برای  ھای ديگری ھم ھستند که می ھا و بانک ولی شرکت. ھای ثانويه ھراس دارند تحريم

  .ًاينکه يا اصال به بازار غرب وابسته نبوده يا وابستگی آنھا بسيار کمتر است

دنيستوف يادآور شد که . "به اندازه کافی و مناسب در حال پيشرفت است"به گفته اين ديپلمات، مشارکت روسيه با چين 

ًھای صرفا  ًل ساختار نسبتا خاص تجارت روسيه و چين، اھميت آن برای اقتصاد ھر دو کشور فراتر از شاخصبه دلي"

  ".عددی است

در عين حال، سفير روسيه در چين يادآور شد که در ارتباط با خروج بخشی از شرکتھای تجاری اروپايی از روسيه، 

ل است تا آنھا را پر کند که نمونه بارز آن، صنعت خودرو تواند و ماي اکنون امکاناتی ظاھر شده که طرف چين می

  .سازی روسيه است
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 ھا عليه روسيه را فاش کرد  در قبال تحريم٢٠بورل مواضع کشورھای گروه 

جوزپ بورل، رئيس ديپلماسی خارجی و امنيتی اتحاديه اروپا صبح امروز، دوشنبه فاش کرد که ديدگاه کشورھای 

 . غالب نيست٢٠امی روسيه به اوکراين، ھنوز در ميان کشورھای عضو گروه اروپايی درباره حمله نظ

نبرد ":  که در اندونزی برگزار شد، در حساب توييتری خود نوشت٢٠بورل در رابطه با پايان نشست وزيران گروه 

البته اتحاديه . ايم ھا پيرامون اوضاع اوکراين در جريان است و ما تاکنون در اين خصوص پيروز نشده جھانی روايت

ھای روسيه و   عواقب آن است، به رد دروغمسؤول تجاوز و در نتيجه مسؤولاروپا بايد با روشن کردن اينکه چه کسی 

 ".تبليغات نظامی آن ادامه دھد

 با اقدام نظامی روسيه در اوکراين مخالفت ٢٠ کشور از جمله اعضای گروه ١٤٠، مارچوی يادآور شد که در ماه 

 . و پيامدھای بحران متفاوت است ين حال، نظرات در خصوص اقدامات قابل قبول در اين رابطهکردند، با ا

بسياری از آنھا درباره وضعيت کنونی مطمئن نبوده و مايل نيستند طرف اوکراين را : رئيس ديپلماسی اروپايی افزود

 .اندازد بگيرند، برای اينکه اين امر منافع ژئوپليتيکی آنھا را به خطر می

 

  .نيروھای مسلح اوکراين متحمل تلفات و فرسايش سنگينی شده اند: وزير دفاع اوکراين

او اين . الکسی رزنيکوف، وزير دفاع اوکراين گفته است که نيروھای مسلح اوکراين متحمل تلفات سنگين شده اند

  .ارزيابی را در مصاحبه ای با وال استريت ژورنال که روز يکشنبه منتشر شد بيان کرد

ما از . ما بايد واحدھای خود را تجديد کنيم، آنھا را جايگزين کنيم و ھمچنين بازسازی کنيم زيرا تلفات زيادی داريم"

ھا دوباره ھماھنگ  ما بايد در تعدادی از جبھه".شرکای خود انتظار خودروھای زرھی و سالح ھای بيشتری داريم

 ".ريزی کنيم تژی عملياتی جديد برنامهشويم، استحکامات خود را به روز کنيم و يک استرا

ھايی که  گفته بود که تعداد اوکراينی (NSDC) پيش از اين، الکسی دانيلوف، دبير شورای امنيت ملی و دفاع اوکراين

بينند،  ھای امنيتی آموزش می کنند و در نيروھای مسلح اين کشور و ديگر سازمان ھای رزمی شرکت می در عمليات

به گزارش رسانه ھای اوکراينی، تعداد پرسنل نظامی نيروھای مسلح قبل از شروع عمليات . نفر استحدود يک ميليون 

  . ھزار نفر بود٢٠٠نظامی روسيه حدود 

، اظھار داشت که نيروھای مسلح "اتحاديه روسی کھنه سربازان افغانستان"در آغاز جوالی، فرانتس کلينتسويچ، رئيس 

آنھابا . بازان روسی درگير در عمليات نظامی ھستند، که نيروھای مسلح روسيه داشتنداوکراين سه برابر بيشتر از سر

 .اين حال، تعداد آنھا با قدرت برتر، شجاعت و حرفه ای بودن سربازان و افسرانشان جبران می شود

 

 دھد" کاھش"رئيس جمھور سابق پولند می خواھد روسيه را تجزيه کند يا جمعيت آن را 

 در مصاحبه با فيگارو گفت که جمعيت روسيه بايد به پولندبه گزارش راديو اسپوتنيک، لخ والسا رئيس جمھور سابق 

  . ميليون نفر کاھش يابد٥٠

برای "روسيه نيز بايد .  سازماندھی شود" قيام مردمی" در روسيه و يک "تغيير در نظام سياسی"به نظر او، الزم بود 

 :او توضيح داد. تجزيه شود "تضمين امنيت در جھان

  ." ميليون نفر کاھش دھيم٥٠ دھيم يا جمعيت را به کمتر از  يا بايد سيستم سياسی روسيه را تغيير"

روش " افزود که غرب عالقه مند به گسترش نفوذ خود است، اما اين کار را عمدتا از طريق پولندرئيس جمھور سابق 

 . انجام می دھد"ھای دموکراتيک
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 تريم به دليل تعميرات برنامه ريزی شده متوقف شدنورد اس

 جوالی ٢١ تا ١١عرضه گاز به اتحاديه اروپا از طريق خط لوله نورد استريم برای تعميرات برنامه ريزی شده از 

  .با اين حال، فعاالن بازار اتحاديه اروپا نگرانند که اين امر کمبود گاز در منطقه را تشديد کند. متوقف خواھد شد

ً، قبال اعالم کرده بود که اين شرکت ھر دو رشته خط لوله را برای کارھای Nord Stream AGپراتور خط لوله، ا

 .تعمير و نگھداری، از جمله آزمايش قطعات مکانيکی و سيستم ھای اتوماسيون، متوقف خواھد کرد

 

 زاخارووا کاخ سفيد را به تايتانيک تشبيه کرد

ت امور خارجه روسيه در فضای مجازی، کاخ سفيد را به کشتی تايتانيک تشبيه کرد و ماريا زاخارووا، سخنگوی وزار

 . به موقع از سمت خود کنار رفتامريکاجن ساکی، سخنگوی سابق دولت : گفت

کند، ابتدا ھرج و مرج ايجاد  مرد غربی ھميشه با کسانی که به بردگی گرفته است، اين گونه رفتار می: زاخارووا گفت

 .اندازد يت را به گردن ديگران میمسؤولسپس کند،  می

ھای نجات در اين کشتی غرق شده فقط برای مسافران ثروتمند و عرشه بااليی و کسانی است  قايق: وی خاطرنشان کرد

 .توانند با پول جايی را بخرند که می

حاصره شده در رژيم جنايتکار دروغ نمايندگان م. به گفته زاخارووا، اين سخنگوی کاخ سفيد مجبور به دروغ گفتن بود

 .کند تا مواضع عمقی را که از دست داده بود، بازيابد  که اوضاع جھان را بی ثبات میامريکا

کنند، اشتباھات خود را به گردن   سعی میامريکاھايی از مواردی که سران  سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه مثال

ھای تحريمی بايدن و   در نتيجه سياستامريکاافزايش قيمت بنزين در نمونه آن : ديگران بيندازند، بيان کرد و گفت

 .ھای کوتاه مدت تامين انرژی توسط اروپايی ھاست ھمچنين اشتباه محاسباتی در انعقاد قرارداد

اين ماليات توسط دستياران .  ماليات وضع نکرده استامريکاپوتين برای بنزين در : زاخارووا در پايان اظھار داشت

 .ھا او را به خاطر اشتباھاتش نابود نکنند يیامريکان اختراع شد تا بايد

ھای يکجانبه  وی ھمچنين به موضوع بحران جھانی غذا پرداخت و تاکيد کرد که اين بحران نتيجه شيوع کرونا و تحريم

 .ھای غربی در بازار مواد غذايی است ھای سوداگرانه رژيم  و سياستامريکا

 

 ر المانوخامت بحران انرژی د

 و متحدان غربی اين کشور تاثير مدنظر بر روسيه نداشته، اما بحران انرژی در اروپا را تشديد کرده امريکاھای  تحريم

 .است

گويند در صورتی که  اين گزارش می افزايد کارشناسان می.  را با بحران جدی مواجه کرده استالمانمعضل انرژی، 

پاشد   فرو میالمان ھمچنان بسته باشد، تامين گاز در ١ه، خط لوله گاز نورد استريم بعد از دوره تعمير و نگھداری ساليان

و اقتصاد اين کشور با مشکالتی عمده ھمچون رکود شديد روبرو خواھد شد و زمستان پيش رو ممکن است برای اروپا 

حاديه اتاق صنايع و بازرگانی رئيس ات (Peter Adrian) پيتر آدريان. زمستانی پر از اعتراض و ناآرامی مردمی باشد

در صورتی که بعد از تعمير و نگھداری ساليانه نورد : ای که روز شنبه در دويچه پرس به چاپ رسيد نوشت در مقاله

 در المان تامين نشود، توليد داخلی در المان، اين خط لوله ھمچنان بسته باشد و گاز جوالی در بيست و يکم ١استريم 

 المانھای  شود و بسياری از کسب و کار يل نبودن گاز با کاھشی ده درصدی يا بيشتر روبرو میزمستان امسال به دل
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شود که از گاز برای توليد خود استفاده  ھا شامل توليد کنندگان غذا نيز می شوند که برخی از اين کسب و کار تعطيل می

 .کنند می

ميسيون اروپايی برای توافق سبز اروپايی گفته معاون ک (Frans Timmermans) در ھمين حال فرانس تيمرمانس

است خطر درگيری و بی نظمی در اروپا در زمستان امسال به دليل بحران انرژی وجود دارد و بايد استفاده از 

 و متحدان غربی اين کشور امريکاھای فزآينده  تحريم. ھای فسيلی را در کوتاه مدت در دستور کار خود قرار بدھد انرژی

والديمير پوتين، رئيس . دنظر بر روسيه نداشته است، اما بحران و کمبود انرژی را در اروپا تشديد کرده اندتاثير م

ھای اروپايی در روند جايگزين کردن انرژی روسيه، با نتايجی قابل پيش بينی  جمھور روسيه روز جمعه گفته بود کشور

ھای تحريم کننده را بيش از پيش دچار آسيب کرده  که کشوراز جمله افزايش بيشتر بھای گاز و انرژی روبرو شده اند 

ھای فاجعه بار  ھای غرب عليه روسيه ادامه داشته باشد، ممکن است به پيامد پوتين گفت در صورتی که تحريم. است

 .ھای جھانی انرژی منجر شود برای بازار

 

 ھشدار بانک مرکزی انگليس درباره وضع اقتصادی اين کشور

ھای تورمی جھانی به خاطر بحران اوکراين به شدت تشديد شده  انگليس در گزارشی ھشدار داد که فشاربانک مرکزی 

 .و چشم انداز اقتصادی برای انگليس و جھان بدتر شده است

ھا به طور قابل  بانک مرکزی انگليس اعالم کرد، تورم باالتر ھم در انگليس و ھم در سطح جھان به ويژه برای کاال

 .دھد ھا را کاھش و تقاضا را ھم کاھش می مد واقعی خانوارتوجھی درآ

اين گزارش پس . شود که رشد توليد ناخالص داخلی انگليس در سال آينده به ميزان قابل توجھی کاھش يابد بينی می پيش

يس  درصد افزايش يافت و بانک مرکزی انگل٩.١از آن منتشر شد که شاخص قيمت مصرف کننده اين کشور در ماه می 

شود   درصد افزايش يابد و به طور گسترده پيش بينی می١١اعالم کرد که انتظار دارد تورم در ماه اکتبر کمی باالتر از 

 .که سقف قيمت انرژی افزايش يابد

 تا پايان سال آينده امريکاکنند که رکود اقتصادی بعدی در  بلومبرگ روز يکشنبه گزارش داد، اقتصاددانان پيش بينی می

بر اساس اين گزارش، بسياری از ناظران ھر . ای کاھشی خواھد بود، اما ممکن است که طوالنی شود ور فزايندهبه ط

، زمانی که ١٩٨٠ھای متوالی مشاھده شده در دھه   و رکود٢٠٠٩-٢٠٠٧گونه کاھشی را کمتر از بحران بزرگ مالی 

 .کنند تورم به طرز شگفت انگيزی باال بود، پيش بينی می

 سال گذشته رسيد ٢۴ به باالترين ميزان در نزديک به جونی دفتر آمار نشان داد که تورم کل کره جنوبی در ماه ھا داده

 .ھای باالتر غذا بود ھای انرژی و ھزينه که دليل آن افزايش قيمت

سبت  رسيد که شش درصد ن١٠٨.٢٢ به جونھای اداره آمار کره جنوبی، شاخص قيمت مصرف کننده در  بر اساس داده

تورم قيمت مصرف . بود ١٩٩٨  سال گذشته از نوامبر٢۴اين باالترين رشد در . به ماه مشابه سال گذشته افزايش داشت

 درصد در ۴.٨، مارچ درصد در ۴.١، فبروری درصد در ٣.٧ درصد در ژانويه، ٣.۶کننده در سال جاری به ترتيب 

 . درصد در ماه مه افزايش يافت۵.۴ و اپريل

ھا در بحبوحه اختالالت زنجيره تامين و خطرات ژئوپليتيکی در  آور ناشی از افزايش قيمت جھانی کاالتورم سرسام 

در مورد سريالنکا، رانيل ويکرمسينگه نخست وزير اين کشور، روز سه شنبه گفت که کشور ورشکسته . اروپا بود

  است و بحران اقتصادی بی سابقه تا پايان سال آينده ادامه خواھد
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 از فرصت صحبت با پوتين برای حل بحران اوکراين استفاده می کنم: عظم اسبق المانصدرا

ھا در اوکراين  ، مذاکره و انتخاب مسير ديپلماسی را تنھا راھکار اتمام درگيریالمان صدراعظم اسبق "گرھارد شرودر"

 .ن استفاده می کنم با رئيس جمھوری روسيه برای کمک به حل بحران اوکرايصحبتاز فرصت : دانست و گفت

ی فرانکفورتر با بيان اينکه بحران کنونی در اوکراين تنھا از طريق ديپلماسی المانوگويی با روزنامه   در گفت"شرودر"

جمھوری روسيه را از دست نمی دھم و از  وگو با والديمير پوتين رييس  گفت فرصت: يابد، اعالم کرد و مذاکره پايان می

 .کنم له اوکراين استفاده میآن برای کمک به حل مسا

 تاکيد کرد دستيابی به شرايط آرام در اوکراين با انجام مذاکره و گفت و گو امکان پذير خواھد المانصدراعظم اسبق 

 .بود

ھای  توجھی غرب به نگرانی با انتقاد از بی) دوم اسفندماه (فبروری ٢١جمھور روسيه روز  به گزارش ايرنا، رئيس

  .ھای خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسميت شناخت قالل جمھوریامنيتی مسکو، است

کرد و روابط پرتنش   اسفند آغاز عمليات نظامی ويژه عليه اوکراين را اعالم۵وی سه روز پس از آن در روز پنجشنبه 

  . داد يف به رويارويی نظامی تغيير وضع کی -مسکو

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

 

 رود جنگ اقتصادی با روسيه به خوبی پيش نمی: فريد زکريا

با روسيه به آن خوبی ) غرب(ھم اکنون مشخص است که جنگ اقتصادی : مجری و تحليلگر سرشناس سی ان ان گفت

 .رود کردند، پيش نمی ھا فکر می که خيلی

ھم اکنون مشخص است که جنگ اقتصادی ": ان؛ فريد زکريا، مجری اين شبکه گفتبه گزارش شبکه تلويزيونی سی ان 

کند به علت باال رفتن قيمت  بلومبرگ پيش بينی می. رود کردند، پيش نمی ھا فکر می با روسيه به آن خوبی که خيلی

حدود : ز به دست آوردانرژی، دولت روسيه در مقايسه با دوران قبل از جنگ، درآمد قابل توجه بيشتری از نفت و گا

در اين ميان، اروپا با بدترين بحران . ٢٠٢١ در سال دالر ميليارد ٢٣۶ در مقايسه با ٢٠٢٢ در سال دالر ميليارد ٢٨۵

 ". سال گذشته مواجه شده است۵٠انرژی خود در 

ه غرب مشکل اساسی در جنگ اقتصادی با روسيه اين است ک": اين مجری و تحليلگر سرشناس سی ان ان افزود

ھای ناشی از نفت و  درآمد. اقتصاد روسيه اساسا اقتصاد انرژی محور است. تواند کل انرژی روسيه را تحريم کند نمی

کند و متاسفانه راه حل اين نيست که غرب خريد انرژی روسيه را  گاز به تنھايی حدود نيمی از بودجه دولت را تامين می

 .ھا بيش از پيش افزايش خواھد يافت رضه در بازار جھانی، قيمتبه طور کامل متوقف کند، زيرا با کاھش ع

 را مسألهتواند به سرعت اين  اروپا با وابستگی خطرناکی که در دو دھه گذشته به انرژی روسيه پيدا کرده است، نمی

 است، بيندازيد که نگاھی به آنچه در اين قاره اتفاق افتاده. تغيير دھد بدون اين که وارد رکود عميق و طوالنی مدت شود

آيد راھبرد پوتين  به نظر می.  درصد افزايش يافته است٧٠٠قيمت گاز طبيعی ھم اکنون در مقايسه با ابتدای سال گذشته 

ھا  ھايی بر غرب تحميل کند و زمان بخرد با فرض اين که با افزايش مشکالت اقتصادی در اين کشور اين باشد که ھزينه

 .تر شود کيل شده است شکاف بزرگدر ائتالفی که عليه وی تش

کنند، ولی اولويت بايد شکست دادن  ھای غربی ھنوز با اين چالش به مثابه اولويت اصلی خود برخورد نمی کشور

 خود را بر منطقه دونباس کنترولارتش روسيه . نقطه ضعف واقعی پوتين در حوزه نظامی است. والديمير پوتين باشد

ھای اقتصادی در  سران کشورھای غربی بايد درک کنند که تحريم. ما با ھزينه زيادیاوکراين گسترش داده است، ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

توانند عرضه انرژی را در  ھا بايد تالش کنند به ھر ميزان که می آن. کند چارچوبی زمانی که منطقی باشد، عمل نمی

 .دھد، کاھش دھند زار میھايی را که آشکارا غرب را بيش از روسيه آ سراسر جھان افزايش دھند، اما آن تحريم

ممکن . زمستان پيش رو است. ھا ھمچنين بايد حمايت نظامی خود را از اوکراين افزايش دھند و ريسک بيشتری کنند آن

ھای اوکراينی  ھا در اروپا گرمای کافی نداشته باشند، اما زمانی که برف زمين را سفيدپوش کند، کار نيرو است خانه

 ".زمان به نفع ما نيست. تر خواھد شد  بسيار سختھا برای بيرون راندن روس

 

  ادامه سطح کنونی حمايت امريکا و متحدانش از اوکراين محال است

توانند   و متحدانش نمیامريکابه گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، نيويورک تايمز به نقل از مقامات ناشناس گزارش داد 

 . حفظ کنندسطح فعلی حمايت خود را از کی يف برای مدت طوالنی

تا ھر زمانی که طول "، وعده داده است امريکابه نوشته اين روزنامه، با وجود اين واقعيت که جو بايدن، رئيس جمھور 

ی اخير دالر ميليارد ۵۴ در کنار اوکراين خواھد ايستاد، ھيچکس انتظار ندارد تا پايان يافتن زمان بسته کمک "بکشد

 . به اوکراين کمک کنددالرھا  يگر ميليارد بار دامريکاواشنگتن به اوکراين، 

يابد و با فرسايشی   و اروپا در مقطعی کاھش میامريکا با اين روزنامه اذعان کردند ذخاير تسليحات صحبتمقامات در 

 .شدن جنگ، حفظ ھمان سطح از حمايت مادی دشوار خواھد بود

يب شده کنگره به اوکراين تا سه ماھه دوم سال آينده ھای نظامی تصو شود کمک نيويورک تايمز اعالم کرد پيش بينی می

 .ادامه يابد

 

  ھای روسيه تاکيد رئيس اتاق اقتصادی اتريش بر مواضع خود در مخالفت با تحريم

ھا عليه  وبسايت خبری روسيا اليوم گزارش داد ھارالد مارير، رئيس اتاق اقتصادی اتريش، بر موضع خود درباره تحريم

 .اند ھا تنھا با استفاده از يک نيمکره مغز تنظيم شده و افزود؛ اين تحريمروسيه تأکيد کرد 

اش عليه  گيری گرای اتريشی به دليل موضع ھای راست ھا و ليبرال مارير که مورد انتقاد سبزھا، سوسيال دمکرات

ه است تصميم برای ھا ابراز ترديد کرده و گفت ھا روسيه، قرار گرفته است، درخصوص بررسی دقيق اين تحريم تحريم

  . است"سياسی"حمايت از اوکراين 

ھا از جمله يوھانس راوخ وزير بھداشت  مارير عليرغم موج انتقاد. حزب آزادی اتريش از مارير حمايت کرده است

ھای اعمال شده عليه روسيه تاکيد کرد و گفت با اصل  بر موضع خود درخصوص تحريم) از حزب سبزھا(اتريش 

 .تی نداردھا مخالف تحريم

ھا فرضيات است، اگر وزير بھداشت به جای در  ھمه اين: کرد، افزود  میصحبتمارير که با خبرنگار روزنامه کورير 

کند با ھزينه  ھای نادرست عمل کند، در واقع سعی می ھای عظيم اقتصادی تحريم ھا، بر اساس باور نظر گرفتن پيامد

 .يتش فرار کندمسؤولاندک از 

 

 وزير ايالت بايرن المان درباره ايجاد ھرج و مرج به سبب بحران انرژیھشدار نخست 

به گزارش شبکه تلويزيونی روسيا اليوم، مارکوس زودر رئيس حزب معارض سوسيال مسيحی گفت در صورت انجام 

 . با ھرج و مروج مواجه شودالماننشدن اقداماتی در قبال بحران انرژی، ممکن است 
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ھا تن  اولويت بايد اھتمام ورزيدن به ساکنان کشور باشد، تاکيد کرد بايد جلوی قرار گرفتن ميليونوی با تاکيد بر اينکه 

 .در معرض فقر گرفته شود

 .زودر ھمچنين در خصوص کاھش سطح زندگی طبقه متوسط در کشور ابراز نگرانی کرد

 احتماال کشور در آينده از اين  شود و"سکته مغزی"ی گفت ممکن است اقتصاد دچار الماناين سياستمدار برجسته 

 .اوضاع بھبود پيدا نکند

 

 ک به ترکيه می شود.ک.سوئد آماده استرداد برخی اعضای پ: اسپوتنيک

 . عضو پ ک ک را برای استرداد به ترکيه آماده کرده است١٠سوئد فھرستی از 

ای  ، سوئد پس از امضای تفاھم نامهتی ترکيه روز يکشنبه گزارش داد. آر. به گزارش اسپوتنيک، شبکه تلويزيونی تی

 .را برای استرداد به ترکيه آماده کرده است) پ ک ک(در مادريد، فھرستی از ده عضو حزب کارگران کردستان 

، وزير دادگستری ترکيه اوايل ھفته گذشته اعالم کرده بود که آنکارا درخواست کتبی به سوئد و فنالند "بکير بوزداغ"

. داند ارسال کرده است که ترکيه آن را تروريستی می (FETO) ک و سازمان فتح هللا گولن ک پبرای استرداد اعضای 

وزارت دادگستری سوئد اما به خبرگزاری ريانووستی گفته است که اسناد رسمی در مورد درخواست ترکيه برای 

 .ھای تروريستی شناخته شده در اين جمھوری وجود ندارد استرداد اعضای سازمان

با اين حال، .  درخواست استرداد ترکيه را تأييد کرد١۶، دولت سوئد سه درخواست از ٢٠٢٢ تا ٢٠١٩ھای  البين س

ھايی مبنی بر سرعت گرفتن اين روند ظاھر شد و بر اساس  پس از امضای تفاھم نامه ميان ترکيه و سوئد و فنالند، نشانه

 .ی پ ک ک را برای استرداد به ترکيه تھيه کرده است نفر از اعضا١٠ھا، سرويس امنيتی سوئد فھرستی از  گزارش

در اواسط ماه مه و سه ماه پس از آغاز جنگ در اوکراين، دو کشور فنالند و سوئد درخواست عضويت خود در ناتو را 

ک،  ک ترکيه در ابتدا به دليل حمايت ھلسينکی و استکھلم از پ. طرفی را کنار گذاشتند ھا بی ارائه کردند و سياست دھه

 . از اعتراضات خود دست کشيدجونھا برای عضويت در ناتو را مسدود کرده بود، اما در اواخر  ھای آن درخواست

، ترکيه، سوئد و فنالند يادداشتی را امضا کردند که در آن متعھد به حمايت کامل در مبارزه با تھديدات عليه جون ٢٨در 

ھای خود با پيوستن  ھای موجود اين کشور برطرف شده و مخالفت نگرانیترکيه اعالم کرد که تمام . امنيت يکديگر شدند

 .اين نشست پيش از نشست ناتو در مادريد برگزار شد. فنالند و سوئد به ناتو را پس گرفت

 

 طی عملياتی مشترک با گروه ھکری اوکراينی؛

 ھای عملياتی سری ارتش اوکراين دست يافت  ھکری روسی به پرونده گروه

 حياتی و سری عمليات ھای ارتش اوکراين به دست گروه ھای ھکری روسی و اوکراينی افتاده که ھمزمان اطالعات

 .فاش شدن بخشی از آنھا تناقضات زيادی را بر مال کرده است

توانسته اند به اسناد  "Beregini" به ھمراه گروه ھکری اوکراينی "RaHDit" به گزارش اسپوتنيک، گروه ھکری

 .ط به عمليات نيروھای مسلح اوکراين دست بيابندمحرمانه مربو

:  با خبرگزاری اسپوتنيک در اين باره گفتصحبتيکی از اعضای تيم ھکری روسی که خواست نامش فاش نشود، در 

بله، ما به اسناد عملياتی نيروھای مسلح اوکراين دسترسی داريم، ما اطالعاتی در مورد وضعيت عملياتی داريم، ما با 

ما مقادير بسيار زيادی از اطالعات و داده ھا به . ، خيلی خوب با ھم کار می کنيمBeregini ان، گروه ھکریدوستانم
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توانيم ھمه آن اطالعات را برای شما فاش کنيم، زيرا در آن صورت  دست آورده ايم، اما متأسفانه در حال حاضر نمی

 .بينيم مشخص خواھد شد دانيم و آنچه می ًدقيقا آنچه می

برخی از اطالعات خود را از دوستانشان که در ارتش اوکراين خدمت  Beregini  با بيان اينکه ھکرھای اوکراينیوی

می کنند دريافت کرده اند، افزود که ھکرھا کانال ھايی را برای کسب جزئيات از وضعيت در حال تحول ايجاد کرده 

 .اند

اين . اطالعات و داده ھای به دست آمده پرداخته استدر يک نمونه به افشای يک مورد از  RaHDit گروه ھکری

 ۵٠گروه ھکری اعالم کرد که تلفات انسانی ارتش اوکراين از زمان آغاز عمليات ويژه نظامی در اوکراين چيزی بين 

 . ھزار نظامی است٧٠ھزار تا 

اوکراين گفته بود که اين  رئيس جمھور "ولوديمير زلنسکی" مشاور "اولکسی آرستوويچ"اين در حالی است که پيشتر 

 . ھزار نظامی بوده است١٠ چيزی حدود جونرقم تا ابتدای ماه 

 ھا و اطالعات مربوط به ھزار کارمند اداره اطالعات مرکزی پيشتر نيز اعالم کرده بود داده RaHDit گروه ھکری

(GUR) بخش نظامی وامنيتی اوکراين را به دست آورده و آنھا را منتشر کرده است. 

 

 در حمالت به اسالويانسک مھمات توپخانه ھای ھويتزر امريکا منھدم شد: روسيه

 نيروی ١٠٠وزارت دفاع روسيه اعالم کرد که در حمالت به يک کارخانه سراميک در شھر اسالويانسک بيش از 

 .يی منھدم شدامريکااوکراين کشته و مھمات ھويتزرھای 

نيروھای :  سخنگوی وزارت دفاع روسيه يکشنبه شب گفت"شنکوفايگور کونا"به گزارش خبرگزاری تاس، ژنرال 

روس با سالح ھای بسيار دقيق به پايگاه موقت توپخانه اوکراين و انبار مھمات واقع در کارخانه سراميک در 

 .اسالويانسک حمله کردند

 M777 توپ ھای ھويتزردر اين حمالت يکصد سرباز اوکراينی و بيش از يکھزار گلوله برای : کوناشنکوف ادامه داد

 .منھدم شدند Grad" MLRS"  راکت٧٠٠ و حدود امريکاساخت 

به گزارش الجزيره به دنبال آغاز حمالت سنگين روسيه از روز يکشنبه، ايرينا ورشچوک معاون نخست وزير اوکراين 

آنجا خارج شوند؛ زيرا ًاز غيرنظاميان در منطقه جنوبی خرسون که توسط روسيه اشغال شده است، خواست تا فورا از 

 .سازی يک ضدحمله ھستند نيروھای مسلح اوکراين در حال آماده

 سياه خرسون از جمله پايتخت ھمنام خود را در ھفته ھای اول پس از تھاجم روسيه بحيرۀ اکثر منطقه کنترولاوکراين 

 . از دست دادفبروری ٢٤در 

  

 


