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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ١٣
  

 ١٣٩  –  در اوکراينروسيه " ۀعمليات ويژ"اخبار گزيدۀ 

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

  

  .اندھان گردان نئونازی تورنادوی اوکراين زودتر از موعد از زندان آزاد شديکی از فرم

 با توجه به وضعيت – نازی نيست "انجمن ھای داوطلب"ًاين تصميم مطمئنا سيگنال ناخواسته ای از کيف برای 

  .نامطمئن و اسفناک سربازان اوکراينی در بسياری از جبھه ھا

وھان گردان تورنادو ناسيوناليستی که به اتھام شکنجه غيرنظاميان و اسيران روسالن اونيشچنکو، فرمانده سابق گر

  . سال زندان محکوم شده بود، از زندان اوکراين آزاد شد١١جنگی به 

گزارش شده است که اين وبسايت برای  Strana.ua با اشاره به وب سايت اوکراينی Lenta.ru اين خبر توسط پورتال

  .اشاره می کند Verkhovna Rada يگور موسيچوک معاون سابقاثبات خبر به پيام ھای ا

مشخص نشد که آيا دادگاه . اين سياستمدار اطالعات بيشتری در مورد جزئيات آزادی اونيشچنکو از زندان ارائه نکرد

  .در مورد اين موضوع تصميم گرفته يا مورد عفو قرار گرفته است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

دفتر دادستانی نظامی اصلی اوکراين .  در مورد پيشينه برکناری انجام داددر اين راستا، می توان گمانه زنی ھای سياسی

آنھا به ربودن و شکنجه ساکنان .  دستگير کرد٢٠١۵ھشت سايزه جوی تورنادو از جمله اونيشچنکو را در ژوئن 

  .، غارت و تجاوز گروھی به يک مرد متھم شدند)منطقه لوگانسک(ليسيچانسک 

يشچنکو به عنوان فرمانده و رھبر گروه، حداکثر مجازات را که معادل يازده سال حبس بود موسيچوک يادآور شد که اون

  .را دريافت کرد

 .چھار نفر از اعضای گردان به حبس تعليقی محکوم شدند و بقيه به حبس بين ھشت تا يازده سال محکوم شدند

 .ً، تقريبا دو سال به طول انجاميد قربانی بود١٣ شاھد و ١١١ جلد پرونده و شامل ٨٠اين محاکمه که شامل 

 

   بر تحويل تسليحات به اوکراين ھستندکنترولناتو و اتحاديه اروپا خواھان تشديد : گزارش رسانه ھا

فايننشال تايمز به نقل از . ناتو و اتحاديه اروپا نگران ھستند که تسليحات ارسال شده به کيف سر از بازار سياه درآورد

  . انتقال تجھيزات نظامی را تشديد کنندکنترولر اين راستا، آنھا قصد دارند منابع گزارش داد که د

به نوشته اين روزنامه، برخی از اعضای ائتالف آتالنتيک شمالی در حال مذاکره با کيف در مورد امکان ايجاد نوعی 

  .سيستم رديابی يا فھرست دقيق سالح ھای ارائه شده ھستند

شوند و سپس در ميان وسايل نقليه برای عبور از مرز  رسند، به مرز برده می  میندپولھا به جنوب  ھمه اين سالح"

  ."ھا، گاھی اوقات خودروھای شخصی ھا، وانت کاميون: شوند توزيع می

وی افزود که پس از آن مشخص نشد که اين تجھيزات کجا بوده، مورد استفاده . يک مقام غربی به اين روزنامه گفت

 .به کشور مقصد رسيده يا خيرقرار گرفته يا حتی 

 

 !من بدو احضاريه بدو

بر . با متحمل شدن تلفات قابل توجه نيروھای اوکراينی، کيف اکنون به دنبال راه ھای جديدی برای جذب سرباز است

  .اساس گزارش ھا، در مراکز خريد، مناطق تفريحی و حتی در مقابل کليساھا به دنبال جذب نيرو می گردند

 سرباز را از دست می دھند، ٢٠٠٠٠زنامه انگليسی ديلی ميل، نيروھای مسلح اوکراين ھر ماه تا به گزارش رو

بنابراين نمايندگان دفاتر ثبت نام و سربازگيری اجباری ارتش به معنای واقعی کلمه دنبال ھر فردی می روند تا برگه 

  .احضاريه را به دست آنھا برسانند

به عنوان . کند  ھستند که کيف برای بسيج نيروھای نظامی استفاده میئیھا نگران روشھا  بر اساس اين مقاله، اوکراينی

خواست  کردند که در واقع فقط می  ساله را تعقيب می١٨سوار  مثال، زنی اعتراض داشت که مأموران يک دوچرخه

  .نويس اوراق خود را داوطلبانه تحويل دھد پيش

باعث نارضايتی کشيش ھا شد، و در اودسا،  اريه را دريافت کردند کهدر لويو، مردان در مقابل کليسا برگه احض

  .افسران پليس ساحل را برای يافتن سربازان احتمالی جستجو کردند

  :ماکسيم کوسيتسکی، رئيس اداره شھر لووف، از توزيع ليست سربازی اجباری در ايوان کليسا انتقاد کرد

  ".انجام می دھد رفتن به نزد خداستوقتی کسی به کليسا می رود، اولين کاری که "

  .او گفت که در عوض، اوراق نظام وظيفه بايد در مراکز خريد، مراکز تفريحی و در ايست ھای بازرسی توزيع شود

ناظران اين نشريه انگليسی تصميم اخير فرمانده کل ارتش اوکراين والری زالوشنی را به ياد آوردند که محدوديت ھای 

  . ساله اعمال کرد۶٠ تا ١٨د سربازان وظيفه شديدی را برای ترد
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گويند که اين امر  نگاران می ًجمھور اين کشور بعدا اين دستور را پس گرفت، روزنامه اگرچه والديمير زلنسکی، رئيس

  .دھنده ميزان باالی تلفات نيروھای مسلح اوکراين است نشان

 

  جمھوری بالروس از غرب و ناتو انتقاد شديد رئيس

وری بالروس روز سه شنبه اعالم کرد که سياست غرب، جھان را به آستانه يک جنگ بزرگ و غيرقابل رئيس جمھ

  .پيروزی نزديکتر می کند

، الکساندر لوکاشنکو در مراسم تجليل از فارغ التحصيالن نھادھای نظامی و )تا بی(به گزارش آژانس خبری بالروس 

ب جھان را به ورطه يک جنگ بزرگ نزديک می کند و ھمانطور متاسفانه، سياست غر: مقام ھای ارشد نظامی گفت

  .که می دانيد برنده ای نخواھد داشت

 که اين روزھا پيرامون بالروس و روسيه در حال وقوع است، نيازمند توجه و ئیرھبر بالروس تاکيد کرد که رخدادھا

  .بررسی شديد است

ستم امنيت جھانی را به طور پيوسته، روشمند و حتی ، سيامريکاکشورھای غربی تحت مديريت آشکار : وی افزود

  .برخالف منافع ملی خود و خواسته ھای مردمشان از بين می برند

ظاھرا صليبيون از ائتالف آتالنتيک شمالی ناگھان تصميم گرفتند که اکنون زمان مناسب برای حمله ای : لوکاشنکو گفت

  . مشابه برای اسالف تاريخی شان را فراموش کرده اندديگری به سمت شرق است و نحوه پايان يافتن وقايع

 از نيروھای نظامی تشکيل می شوند و ايدئولوژی نئونازی ئی، گروه ھاامريکاوی يادآور شد که به نفع برتری و تسلط 

  .و رژيم ھای فاشيست در اطراف کشورھای نامطلوب حمايت می شوند

، تقويت لجستيک ئی زمينی و ھوائی انجام عمليات شناسارھبر بالروس تصريح کرد که کشورھای غربی در حال

نظامی، استقرار مجدد تجھيزات و تدارکات از ساير مناطق و افزايش بودجه ھای نظامی تحت پوشش تقويت دفاع اروپا 

  .بعالوه، رزمايش ھای دفاعی مختلف کشورھای عضو ناتو در حال شکل دھی به مشتی زرھی است. ھستند

ين روزھا، سوئد و فنالند بی طرف ناگھان خواستار پيوستن به ناتو شدند و رھبری اين بلوک با ا: وی اضافه کرد

توجه داشته باشيد که اين مساله بدون . سرپيچی از قوانين خود آماده است سريعا اين دو کشور را وارد اين ائتالف کند

  .پرسيدن نظر مردم اين کشورھا روی داده است

چنين به اين مساله اشاره کرد که در اجالس اخير ناتو، قصد اين ائتالف از افزايش اساسی رئيس جمھوری بالروس ھم

  .حضور و نفوذش در اروپا اعالم شد

 

   کشته برجای گذاشت٧حمله راکتی اوکراين به خرسون 

سيه  در منطقه خرسون که تحت تصرف رو"نوايا کاخوفکا" به شھر امريکائیف با تجھيزات نظامی ئيحمله راکتی ک

  . زخمی به دنبال داشت۶٠قرار دارد، دستکم ھفت کشته و بيش از 

: مدنی خرسون، نوشت-  رئيس اداره نظامی"والديمير لئونتيف"به گزارش رويترز، خبرگزاری تاس روسيه به نقل از 

  .شته است زخمی به جا گذا۶٠ در جنوب اوکراين رخ داده و تاکنون ھفت کشته و بيش از "خرسون"اين حمله در منطقه 

مدنی خرسون با بيان اينکه بر اثر اين حمله راکتی اوکراين تعداد زيادی زير آوار مانده و بسياری -رئيس اداره نظامی

 .نيروھای امدادی در حال انتقال مجروحان به بيمارستان ھستند: اند، تصريح کرد ھا محبوس شده در ساختمان

 راکتی ساخت دستگاه نيز با اشاره به استفاده اوکراين از "خرسون"مدنی - معاون اداره نظامی"اکاترينا گوباروا"
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ھا، سبب وقوع انفجار  اين حمله عالوه بر تخريب ساختمان:  در اين تھاجم، خاطرنشان کرد"ھيمارس" موسوم به امريکا

  . در اين منطقه شده استکيميائیدر انبار کودھای 

، مقام ھای محلی اعالم کردند "خرسون" روسيه کنترولمنطقه تحت ھای اوليه از حمله راکتی اوکراين به  در گزارش

 موجب وقوع انفجار بزرگی شده اما اين "نوايا کاخوفکا"ی ارتش اوکراين به نيروگاه آبی کاخوسکيا در راکتکه حمله 

 .دھد نيروگاه آسيبی جدی نديده است و فعاليت خود ادامه می

 

  نه بلينکنواکنش تند کوبا به اظھارات مداخله جويا

 پيرامون اقدامات امريکا وزير امور خارجه "آنتونی بلينکن"وزير امور خارجه کوبا اظھارات مداخله جويانه 

خرابکارانه و اعتراض ھای سال گذشته در اين کشور را رد کرد و ھدف واشنگتن را برھم زدن نظم و صلح در کوبا 

  .دانست

ترش، اظھارات رئيس دستگاه ئي با انتشار پيامی در صفحه تو"دريگزبرونو رو"به گزارش خبرگزاری پرنسا التينا، 

 در امور داخلی اين کشور با ھدف برھم زدن نظم و صلح در کوبا امريکاد کننده دخالت دولت ئي را تاامريکاديپلماسی 

  .دانست

پذير مردم کوبا در مواجھه واشنگتن از عزم تسليم نا"بلينکن در پيامی به مناسبت سالگرد اعتراض ھای کوبا اعالم کرد 

  ."کند با ظلم تمجيد می

 در تالش است تا پس از شکست طرح برانگيختن امريکاترش اعالم کرد دولت ئيرودريگز پيشتر نيز در صفحه تو

  .پيروزی مردمی کوبا بر تجاوز ھای امپرياليستی را بی اعتبار کند) ١۴٠٠ تير ٢٠( ژوئيه سال گذشته ١١ھای  آشوب

گرايانه  ھا را مداخله ھای کوبا آن  در روزھای اخير چندين پيام را منتشر کرده است که مقامامريکا خارجه وزارت امور

ھای صدور رواديد برای بيش از  ھای جديد عليه کوبا، محدوديت  در چارچوب تحريمامريکاھمچنين . توصيف کردند

 مقام ٢٨ با انتشار بيانيه ای ادعا کرد اين امريکاوزارت خارجه . بيست نماينده دولت اين کشور را اعالم کرده است

  .اند آميز حدود يک سال پيش در اين کشور نقش داشته  در سرکوب تظاھرات مسالمتئیکوبا

 ھا با يکديگر و مسدود کردن ئی ھمچنين ادعا کرده است که دولت کوبا برای جلوگيری از برقراری ارتباط کوباامريکا

  . استفاده کرده است" مسدود کردن اينترنت"رج، از روش ارتباطات آنھا با جھان خا

مقام ھای رسانه ای دولتی به کارزار خود عليه معترضان زندانی در :  در بيانيه خود افزودامريکاوزارت امور خارجه 

 و اعضای خانواده آنھا که به صورت آشکار در مورد پرونده ھای اعضای خانواده خود صحبت می ٢٠٢١ ژوئيه ١١

  .ند، ادامه می دھندکن

 ژوئيه، علل مختلفی از جمله وضعيت اقتصادی و بھداشتی اين ١١دولت کوبا اعالم کرده است که در شورش ھای 

  . را افشا کرده استامريکااند اما ھمچنين شواھدی از تحريک برای ايجاد يک کودتای نرم با منشا  کشور دخيل بوده

 موجب شده امريکا نخستين سخنرانی تلويزيونی گفت که از يک سو اقدامات جمھوری کوبا در  رئيس"ميگل دياز کانل"

، دارو و مواد خام شود و از سوی ديگر ئی به خصوص در بخش مواد غذائیی التين دچار کمبودھاامريکاتا اين کشور 

ولت و مردم بوده ھا به شدت در قالب يک جنگ نامتعارف به دنبال بی اعتبار کردن دولت و ايجاد شکاف ميان د رسانه

 را موجب پيشرفت امريکاکنند تا ھاوانا را ناکارآمد و ناتوان از ايجاد رفاه برای مردم جلوه داده و  و تالش می

  . مانند کوبا نشان دھندئیکشورھا
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  کند  تير به تھران سفر می٢٨پوتين : کرملين

راھيم رئيسی رئيس جمھور ايران و رجب کرملين اعالم کرد رئيس جمھور روسيه برای شرکت در نشست مشترک با اب

  .شود راھی تھران می)  تير ماه٢٨( ژوئيه ١٩ای وی  طيب اردوغان ھمتای ترکيه

. کند به ايران سفر می)  تير ماه٢٨( ژوئيه ١٩د کرد پوتين ئيتأ) شنبه سه(ديميتری پسکوف سخنگوی کرملين امروز 

  .ھای دوجانبه برگزار خواھد کرد ھران شرکت خواھد کرد و نشستپوتين در اجالس سه جانبه با رئيسی و اردوغان در ت

  .کند پيشتر رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ايران خبر داده بود که رئيس جمھور روسيه ھفته آينده به ايران سفر می

زر در چندی پيش والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه با ابراھيم رئيسی رئيس جمھور ايران در حاشيه اجالس سران خ

  .عشق آباد ديدار کرد

  . ژانويه در کرملين برگزار شد١٩ديدار قبلی رو در رو روسای جمھور در 

ای ايران، وضعيت افغانستان و مبارزه با تروريسم مطرح  در اين ديدار پيشرفت در اجرای توافق بر سر برنامه ھسته

  .شد

 

   و متحدانش در آستانه درگيری با روسيه ھستندامريکا: مسکو

 و متحدانش در آستانه درگيری علنی نظامی با امريکاماريا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه گفت که 

  .روسيه قرار دارند و اين امر می تواند تنش ھای ھسته ای با خود به ھمراه داشته باشد

نگتن و متحدان آن را متھم ساخت تارنمای خبرگزاری دولتی تاس روز سه شنبه به نقل از بيانيه اين ديپلمات روس، واش

 با روسيه، به نحو خطرناکی در آستانه درگيری نظامی آشکار "درگيری دوگانه" و "تشديد بحران اوکراين"که پس از 

  .با اين کشور ھستند و اين به معنای درگيری نظامی مستقيم ميان قدرتھای ھسته ای خواھد بود

وکيو را متھم ساخت که تالش می کند روسيه را کشوری جلوه دھد که سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه ھمچنين ت

به گفته زاخارووا، سخنان اخير فوميو کيشيدا نخست وزير ژاپن در مورد مسئله . دست به تھديدھای ھسته ای می زند

  .سالح ھای ھسته ای بھت آور است

جامعه بين .  نوعی فردای شرق آسيا استاحساس می کنم اوکراين امروز به: نخست وزير ژاپن به تازگی گفته بود

ر وضع موجود با توسل به زور ھرگز محقق ئيھای يک جانبه برای تغ المللی بايد متحد شود تا نشان دھد که تالش

  .نخواھد شد

 

  بالروس درخواست عضويت کرد/ ايران در اجالس سمرقند به عضويت شانگھای درخواھد آمد

کرد که ايران در اجالس بعدی رھبران کشورھای عضو سازمان ھمکاری شانگھای وزير امور خارجه ازبکستان اعالم 

شود، به عضويت اين سازمان در  در سمرقند برگزار می)  شھريور ماه٢۵ و ٢۴( سپتامبر ١۶ و ١۵که در روزھای 

  .خواھد آمد

ست جمھوری ازبکستان در سال جاری و در دوره ريا": نوروف روز دوشنبه در ميزگردی در مسکو در اين باره گفت

در سازمان ھمکاری شانگھای، ايران که تاکنون وضعيت عضو ناظر داشته، به عنوان عضو جديد سازمان ھمکاری 

يادداشتی درباره تعھدات ايران به عنوان عضو سازمان ھمکاری شانگھای نيز در اجالس . شانگھای پذيرفته خواھد شد

  ".سمرقند امضا خواھد شد
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 ازبکستان ھمچنين يادآور شد که بالروس نيز برای پيوستن به سازمان ھمکاری شانگھای درخواست وزير امور خارجه

و در نشست . ًدرخواست رسمی بالروس قبال به کشورھای عضو ارسال شده است": والديمير نوروف گفت. داده است

شود، روند پذيرش اين کشور در کنم که گرفته  سمرقند، اگر تصميم مشترکی در اين باره گرفته شود که من فکر می

  ".عضويت سازمان ھمکاری شانگھای ممکن است آغاز شود

در (در شھر سمرقند ) شھريور ماه(نشست بعدی رھبران کشورھای عضو سازمان ھمکاری شانگھای در ماه سپتامبر 

  .برگزار خواھد شد) جمھوری ازبکستان

وری روسيه، حمايت کامل مسکو از پذيرش ايران در سازمان ، والديمير پوتين، رئيس جمھ٢٠٢١در ماه سپتامبر سال 

ً رسما ٢٠٠٨ وضعيت ناظر را در سازمان داشته، در سال ٢٠١٢ايران که از سال . ھمکاری شانگھای را اعالم کرد

ھا به دليل رژيم  درخواست پيوستن به صفوف اين سازمان به عنوان عضو کامل را داد، البته عضويت اين کشور سال

 و به دنبال دست يابی ٢٠١۵در سال . ای از ابھام قرار داشت ھای شورای امنيت سازمان ملل عليه تھران در ھاله متحري

  .ھا لغو شده و مانع اصلی برای عضويت ايران در سازمان شانگھای برداشته شد ای با ايران، اين تحريم به توافق ھسته

بيانيه مشترک توسط رھبران کشورھای قزاقستان، چين،  با امضای يک ٢٠٠١سازمان ھمکاری شانگھای در سال 

ھمکاری . ھای بعد، ھند و پاکستان نيز به آنھا پيوستند در سال. قرقيزستان، روسيه، تاجيکستان و ازبکستان تأسيس شد

از جمله در زمينه تضمين ثبات و صلح منطقه تا تبادل دانش و فناوری علمی، : بين کشورھای عضو در سطوح مختلف

 .شود رھنگی و آموزشی انجام میف

 

  شود ھای غرب منجر به کاھش قيمت غذا و انرژی در جھان می لغو تحريم: روسيه

به : شود، گفت ھای غرب منجر به کاھش قيمت غذا و انرژی در جھان می  روسيه با بيان اينکه رفع تحريمئیوزير دارا

  .است و غرب خودش را تنبيه کردخاطر باال بودن قيمت انرژی، وضعيت کنونی به نفع روسيه 

برداشتن :  خاطرنشان کرد"ودوموستی"وگو با روزنامه  به گزارش خبرگزاری تاس، آنتون سيلوانوف در گفت

  .شود ھای غرب عليه روسيه به کاھش قيمت جھانی انرژی و غذا منجر می تحريم

ھای غرب   اقتصاد جھانی و طول مدت تحريمئیماند به ميزان پويا اينکه قيمت انرژی تا چه مدت باال می: وی افزود

  .بستگی دارد

شود،  ھا به بازگشت تعادل در بازارھا منجر می  روسيه در پاسخ به سئوالی درباره اينکه آيا برداشتن تحريمئیوزير دارا

 و خدمات  و تمامی کاالھائیھا به تعادل در بازارھای مختلف از جمله بازار انرژی و مواد غذا برداشتن تحريم: گفت

  .شود مشمول تحريم منجر می

به خاطر باال بودن : سيلوانوف با بيان اينکه روسيه از شرايط موجود در بازار جھانی انرژی منتفع می شود، افزود

  .قيمت انرژی، اين وضعيت به نفع روسيه است اما در عين حال، برای بقيه جھان شرايط سختی را رقم زده است

خواستند روسيه را تنبيه  ھا می غربی: علت گرانی کاالھا در سطح جھان ارزيابی کرد و افزودوی، تحريم ھای غرب را 

  .کنند اما خودشان را تنبيه کردند

 که مسکو برای فروش نفت خام اورال در مقابل نفت خام برنت ارائه ئیھا حتی با تخفيف: اين مقام روس تصريح کرد

 .کند، درآمدھای نفتی و گازی روسيه خوب است و قوانين ساده عرضه و تقاضا به خوبی اينجا صادق ھستند می

 

  خواھد ھواپيماھای بدون سرنشين به روسيه بدھد ايران می: کاخ سفيد
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يران قصد دارد صدھا ھواپيمای بدون سرنشين از جمله برخی از آنھا را که مقامات اياالت متحده مشکوک ھستند که ا

 در امور امنيت ملی، روز امريکاجيک ساليوان، دستيار رئيس جمھور . می توانند سالح حمل کنند به روسيه عرضه کند

  :دوشنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی اين موضع را مطرح کرد و گفت

 که قابليت ئیولت ايران در حال آماده شدن برای تحويل چند صد پھپاد، از جمله پھپادھااطالعات ما نشان می دھد که د

  .حمل سالح را دارند، به روسيه آماده می شود

مراحل اول آموزش از . تھران ھمچنين قصد دارد نيروھای مسلح روسيه را برای استفاده از اين پھپادھا آموزش دھد

  : افزودساليوان. اوايل جوالی آغاز می شود

ای از  اما اين تنھا نمونه. ًمشخص نيست که آيا ايران قبال ھيچ يک از اين پھپادھا را به روسيه تحويل داده است يا خير

بس در يمن برای   مانند ايران برای ابزارھای فنی است که حتی قبل از برقراری آتشئیروی آوردن روسيه به کشورھا

  .گرفت  قرار میحمله به عربستان سعودی مورد استفاده

 . ھيچ مدرکی برای ادعاھای خود ارائه نکردامريکائیاين مقام 

ادعای کاخ سفيد درباره قصد ايران برای ارسال ھواپيماھای بدون سرنشين به  :از ديد رسانه ھای داخلی ايرانخبر 

 يهروس

بری مدعی شد که مقامات جيک ساليوان، مشاور امنيت ملی رئيس جمھوری اياالت متحده شب گذشته در يک نشست خ

 با قابليت حمل سالح ئیاند که ايران قصد دارد چند صد ھواپيمای بدون سرنشين، از جمله پھپادھا  متوجه شدهامريکائی

 .را به روسيه منتقل کند

مشخص نيست که آيا ايران تاکنون ھيچ يک از اين پھپادھا را به طرف روسی تحويل داده است : مشاور جو بايدن افزود

 مانند ايران برای دريافت تجھيزات فنی برای ئیای از روی آوردن روسيه به کشورھا ولی اين تنھا نمونه . يا خير

 ".استفاده در اوکراين است

 .د اين ادعای خود ارائه نکردئيساليوان ھيچ مدرکی برای تا

 

  دست کم شش نفر در نوايا کاخوفکا در اثر گلوله باران اوکراين کشته شدند

کم شش نفر در شھر نوايا کاخوفکا در منطقه خرسون که اواخر روز دوشنبه توسط نيروھای اوکراينی گلوله دست 

غير نظامی منطقه کاخوفکا روز سه شنبه به -اين را والديمير لئونتيف، رئيس اداره نظامی. باران شد، کشته شدند

  .خبرگزاری تاس اعالم کرد

ارس و مھدکودک ھا، يک بيمارستان و چندين کليسا در اثر گلوله باران آسيب صدھا خانه و ده ھا زيرساخت از جمله مد

ھنوز افراد زيادی زير آوار ھستند، بسياری از مردم در آپارتمان ھا و خانه ھای خود محبوس شده اند : وی افزود. ديدند

  .و نمی توانند از آن خارج شوند

اين را ناتاليا کازاريان، . يجه گلوله باران شھر سوخته استگفته می شود که يک انبار کمک ھای بشردوستانه در نت

 در آنجا ذخيره ئی تن مواد غذا٣۵حدود . رئيس مرکز کمک ھای بشردوستانه محلی به روزنامه ايزوستيا گزارش داد

  .شده بود

 –اره نظامی به گفته کريل استرموزوف، معاون اد. ارتش اوکراين شامگاه دوشنبه به سمت نوايا کاخوفکا شليک کرد

نه تنھا .  انجام شدامريکا HIMARS اندازھای چندگانه راکتغيرنظامی منطقه خرسون، اين حمله با استفاده از 

 .ساختمان ھا آسيب ديدند، بلکه در برخی از انبارھای کود معدنی نيز انفجاری رخ داد
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 ارتش اوکراين در حمله به منطقه زاپوروژيه شکست خورد

والديمير روگوف، يکی از اعضای شورای اصلی . منطقه زاپوروژيه حمله کرد، اما قاطعانه دفع شدارتش اوکراين در 

 :او توضيح داد. اداره نظامی و مدنی منطقه به ريانووستی گفت

عالوه بر حمالت تروريستی، اقدامات خرابکارانه و گلوله . ًارتش اوکراين اخيرا در منطقه زاپوروژيه متمرکز شده است

کار آنھا اين بود که تا حد امکان به . توپخانه، يک تالش تھاجمی ناموفق در منطقه زاپوروژيه نيز صورت گرفتباران 

 ".مواضع ما آسيب وارد کنند، اما پس از عقب راندن شديد مجبور به فرار شدند

ای به ھمين نام  ارتش اوکراين است، ھمچنان مرکز اداری منطقه کنترولبه گفته روگوف، شھر زاپوروژيه که تحت 

 :او اضافه کرد. با اين حال، شکی نيست که اين شھر به زودی آزاد خواھد شد. است

 ھستند، اما می ترسند ديدگاه خود را آشکارا بيان کنند، زيرا در اين صورت بالفاصله ئیمردم در زاپوروژيه منتظر رھا

 ".در معرض وحشت ملی گرايان قرار خواھند گرفت

 

   اوکراين بتواند به اھداف نظامی در روسيه و بالروس حمله کند مايل استامريکا

 در امور امنيتی اروپا خواستار اجازه يافتن اوکراين برای حمله به اھداف نظامی در امريکاپل ماسارو، مشاور کنگره 

 نظامی در به اوکراين بايد اجازه داده شود به اھداف": تر خود نوشتئيوی در تو. خاک روسيه و بالروس شده است

  ".بالروس اشغالی، کريمه اشغالی و خاک خود روسيه حمله کند

ھا  امريکائیھا و  ئینفع اروپا پيش از اين، اين سياستمدار گفته بود که پيروزی اوکراين در درگيری نظامی با روسيه به

شتری بايد در اختيار ارتش ھای دوربرد بي راکت توپخانه پيشرفته و دستگاهماسارو ھمچنين معتقد است که . خواھد بود

  .اوکراين قرار گيرد

 به اھدافی در خاک امريکائیHIMARS ھای راکتپيش از اين، ايگور چرنوف، معاون پارلمان اوکراين، حمله با 

ھای قانونی برای  ھدف"وی تأسيسات نظامی در روسيه و ھواپيماھا در آسمان اين کشور را . روسيه را رد نکرده بود

  .يابی کرد ارز"اوکراين

 به امريکاسرگئی ريابکوف، معاون وزير امور خارجه روسيه پيش از اين تأکيد کرد که روسيه بسته جديد کمک نظامی 

ف، صرف نظر از اينکه ئيوی تاکيد کرد که ھرگونه عرضه تسليحات به ک. اوکراين را اقدامی مخرب ارزيابی می کند

  .درگيری مستقيم بين روسيه و اياالت متحده را افزايش خواھد دادواشنگتن چگونه اين مسئله را توجيه کند، خطر 

به گفته ماريا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسيه، وعده والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين و مقامات 

رقابل برای حمله به اھدافی در خاک روسيه غيHIMARS امريکائیی راکتھای  دستگاهغربی مبنی بر عدم استفاده از 

 .اعتماد است

 

  خودداری زلنسکی از اظھارنظر درباره سخنان وزير دفاع در خصوص ضدحمله در جنوب اوکراين

جمھوری اوکراين اعالم کرد که متن مصاحبه آلکسی رزنيکوف، وزير دفاع اين کشور با  والديمير زلنسکی، رئيس

نخوانده است و از اظھار نظر در خصوص ھای غربی درباره عمليات ضدحمله در جنوب اين کشور را  روزنامه

  .کند ف خودداری میئيھای نظامی ک طرح

وی شب گذشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از پايان مذاکرات خود با مارک روته، نخست وزير ھلند در پاسخ 

م بگويم که وظيفه ھمه توان من می. ام راستش من مصاحبه وزير دفاع را نخوانده": به سؤال خبرنگاران در اين باره گفت
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کنم اين وظيفه ھمه  شده از خاک کشورمان را آزاد کنند و من فکر می نظاميان ما اين است که تمامی مناطق اشغال

  ".گذارم ھای نظامی را به اشتراک نمی اگر اشکالی ندارد، جزئيات مربوط به طرح. شھروندان کشور ماست

گيری مناطق  جمھوری دستور بازپس  نيروھای مسلح اين کشور از رئيسوزير دفاع اوکراين پيش از اين گفته بود که

ف بر اين باور است که ئيرزينکوف افزود که ک. شوند اند و برای اين عمليات آماده می جنوبی کشور را دريافت کرده

ين شرايطی، وی ھمچنين تأکيد کرد که در چن. دستيابی به اين ھدف از لحاظ سياسی برای اوکراين بسيار ضروری است

 .کشورھای غربی بايد به ارتش اوکراين در انجام وظايف خود کمک کنند

 

  الوقوع پوتين و اردوغان خبر داد کرملين از ديدار قريب

جمھوری روسيه و رجب طيب  دفتر مطبوعاتی کاخ کرملين شب گذشته، دوشنبه از ديدار والديمير پوتين، رئيس

در آستانه ": در اين گزارش آمده است.  که در آينده نزديک برگزار خواھد شدای وی خبر داد اردوغان، ھمتای ترکيه

ای از موضوعات  ی مجموعهتيلفوننشست آتی رھبران روسيه و ترکيه در آينده نزديک، دو طرف در جريان مذاکراتی 

  ".مورد عالقه دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند

در جريان . ھا بودصحبتھای اقتصادی مورد توجه خاص اين  ھمکاریطبق اين اطالعات، وظيفه تقويت ھرچه بيشتر 

وفصل مشکالت در سوريه و بر اھميت کار مشترک  ھا در حل مذاکرات پوتين و اردوغان، ھمچنين بر ادامه ھمکاری

 .جانبه ـ روسيه، ايران و ترکيه ـ در چارچوب روند مذاکرات آستانه تأکيد شد سه

 

  ذخاير گاز و نفت اروپا به سرعت در حال کاھش است: روزنامه رای اليوم نوشت

 عليه امريکاھای  روسيه توانست جنگ اقتصادی با غرب را ببرد و قاره و مردم اروپا به دليل پاسخ مثبت به تحريم

  .کنند روسيه، خود را برای بھای تحريم روسيه آماده می

عطوان، سردبير روزنامه، با توجه به تصميم والديمير روزنامه الکترونيکی رای اليوم در گزارشی به قلم عبدالباری 

، نوشت، بايد منتظر ماند تا المانپوتين رئيس جمھور روسيه برای قطع ده روزه گازخط لوله نورد استريم يک به 

  مشخص شود واکنش اروپا چيست؟

گذرد به  ر دريای بالتيک می کيلومتر از زي١٢٠٠پوتين انتقال گاز از اين خط لوله را که به طول : رای اليوم نوشت

 ميليارد متر مکعب گاز را به ۵۵بھانه تعميرات ساالنه برای ده روز متوقف کرده است، نورد استريم يک ساالنه حدود 

دھد که اين ميزان بيش از چھل درصد نياز قاره اروپا به   مختلف انتقال میئیھای اروپا  و از آنجا به کشورالمانشمال 

 .ھا بنشيند ئیه تصميم پوتين موجب شد تا قبل از آنکه فصل زمستان برسد، سردی به تن اروپاگاز است در نتيج

کند؟   مطرح است اينکه آيا پوتين پس از فرصت ده روزه بار ديگر اين خط لوله را فعال میئیسوالی که در محافل اروپا

 قاره شدت گرفت که ممکن است در فصل سرد اروپا ھنوز پاسخی برای اين سئوال ندارد و ھم زمان اين نگرانی در اين

شود که تالش گسترده اين قاره برای جايگزين  اين نگرانی وقتی بيشتر می. امسال، قاره اروپا در بحران گاز غرق شود

کردن گاز حوزه خليج فارس يعنی قطر يا گاز شمال آفريقا يعنی الجزاير به جای گاز روسيه تا به االن ناموفق بوده 

  .است

ھا اين گونه است که روسيه پس از آنکه نيروھايش در شش ماه اول جنگ، وارد جنوب شرق   حال حاضر، برداشتدر

ھا مرحله دوم جنگ را آغاز کرده و آن  اوکراين شدند و توانستند منطقه دنباس را با قدرت از اوکراين جدا کنند، اين روز
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 عليه ١٩٧٣ای است که اعراب در زمان جنگ اکتبر  ھمان شيوهاين روند . استفاده از گاز و نفت به عنوان سالح است

  .غرب به کار گرفته بودند

ھا ھم ندارد، با اين حساب، بسياری از  کند و در اين زمينه توجھی به تحريم گويد، عمل می پوتين آنچه را که می

 ١س جمھور روسيه نورد استريم  متوقف شود، رئي٢ھا عملی شود و خط نورد استريم  گويند، اگر تھديد کارشناسان می

  . زندگی روزمره مردم اين قاره و اقتصاد قاره بينجامد تواند به بحرانی در اروپا، را به کلی متوقف خواھد کرد و اين می

 را که شرکت زيمنس ئیھا با بيان اينکه توربين در چنين شرايطی، کانادا در پی آزمودن شانس خويش است، اين کشور

مير به اين کشور فرستاد و قرار است در خط نورد استريم به کار گرفته شود، به دليل تحريم گاز روسيه،  برای تعالمان

ر موضع ھم به معنی تن دادن به ئير داد و اين تغئيشود؛ اما اين کشور به سرعت عقيده اش را تغ بازگردانده نمی

ھا عليه روسيه شامل بخش گاز  دا تاکيد کرد تحريم به کاناالمانھای روسيه نبود بلکه اوالف شولتس صدر اعظم  فشار

  .شود نمی

 خود درآورد ھمانگونه که از روز اولی که نيروھايش را به کنترول، توانست جنگ گاز را به  روسيه از ھمان روز اول

به خاک اوکراين اعزام کرد، توانست جنگ اقتصادی با غرب را ببرد تا قاره و مردم اروپا به دليل پاسخ مثبت 

  . عليه روسيه، خود را برای بھای تحريم روسيه آماده کنندامريکاھای  تحريم

، در  ذخاير گاز و نفت اروپا به سرعت در حال کاھش است، اين روند در شرايطی است که در فصل تابستان قرار داريم

ت عربستان، امارات و  به منطقه خاورميانه برای جلب رضايامريکاچنين شرايطی اگر سفر جو بايدن رئيس جمھور 

ھای شورای ھمکاری خليج فارس جھت افزايش توليد نفت و پايان دادن به ارتباطشان با اوپک پالس، بی  ديگر کشور

 ضمن اينکه قيمت   و حتی بيشتر برسد،دالر ١۵٠نتيجه باشد قيمت ھر بشکه نفت با آمدن زمستان ممکن است به حدود 

  .ر افزايش يافته استگاز تا به االن به بيش از دو براب

تصور کنيد، اگر سوريه نپذيرد که گاز قطر از خاک اين کشور به ترکيه و از آنجا به اروپا برود، پوتين به چه اھرمی 

ھای مختلفی دارد تا بتواند اروپا و پيمان ناتو را به عنوان  در واقع رئيس جمھور روسيه سازوکار. مجھز خواھد شد

 .، به زانو درآوردامريکااداشتن دولت ای برای به تسليم و مقدمه

 

  اوکراين کاردار کانادا را احضار کرد

ھای تعمير شده خط لوله  وزارت خارجه اوکراين با احضار کاردار کانادا، از تصميم اوتاوا برای بازگرداندن توربين

  . ابراز نارضايتی کرده استالماننورد استريم به 

 جوالی، کاردار موقت کانادا در ١١روز دوشنبه : ای اعالم کرد انه در بيانيهبه گزارش خبرگزاری تاس، اين وزارتخ

اوکراين به وزارت امورخارجه اوکراين احضار و نارضايتی طرف اوکراينی از تصميم کانادا در مورد بازگرداندن 

  .، به وی ابالغ شدالمان به ١-ھای پروژه نورد استريم توربين

 خواسته شد تا در تصميم خود تجديد نظر کند زيرا اين تصميم اتحاد در ئیاز طرف کانادا: در ادامه اين بيانيه آمده است

کند و ھمچنين زمينه را برای ادامه استفاده روسيه از  المللی عليه روسيه را تضعيف می ھای بين اعمال رژيم تحريم

  .کند انرژی به عنوان يک ابزار فشار عليه اروپا فراھم می

 برای المان اعالم کرد از تصميم کانادا برای بازگرداندن يک توربين به امريکاکه وزارت خارجه اين درحالی است 

  .کند استفاده در خط لوله نورد استريم يک حمايت می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

 با متحدان و شرکای خود برای امريکا: ای افزود  روز دوشنبه به وقت محلی با انتشار بيانيهامريکاوزارت خارجه 

  .ی اروپا، کاھش وابستگی جمعی به انرژی روسيه و حفظ فشار بر کرملين متحد استارتقای امنيت انرژ

 برای الماندر اين راستا، ما از تصميم دولت کانادا برای بازگرداندن يک توربين گاز طبيعی به : در اين بيانيه آمده است

  .کنيم  حمايت می١استفاده در خط لوله نورد استريم 

 به ٢٠١٢رساند در سال   میالمان که گاز روسيه را از طريق دريای بالتيک به ١ خط لوله گاز نورد استريم

  . يکی از معماران اصلی آن بودالمانبرداری رسيد و گرھارد شرودر صدراعظم اسبق  بھره

ت برانگيز است و با وجود آنکه اعالم شد عمليا ، در اروپا بسيار بحث٢دومين خط لوله گاز اين سيستم، نورد استريم 

  .برداری برسد  بود تا قبل از جنگ اوکراين به بھرهالمان آن تکميل شده است، منتظر چراغ سبز ئیاجرا

 را به اين دليل که المانشرکت روسی گازپروم پيش از اين اعالم کرده است که ظرفيت تحويل روزانه گاز خود به 

از طريق خط لوله گاز نورداستريم کاھش  درصد ۴٠تجھيزات الزم توسط گروه زيمنس تامين نشده است، بيش از 

  .دھد می

 ميليون مترمکعب ١٠٠تحويل گاز از طريق خط لوله گاز نورداستريم تنھا تا حجم : ای افزود اين شرکت روسی در بيانيه

  . ميليون مترمکعب قابل تضمين است١۶٧در روز به جای روزانه 

ی زيمنس در ايستگاه کمپرسور پورتووايا، در نزديکی المانکت بيانيه ياد شده دليل اين امر را کمبود کمپرسورھای شر

سازی   که نورد در حال حاضر تنھا از سه واحد فشردهئی، جا) شمال غربی روسيه(شھر ويبورگ در منطقه لنينگراد 

  .تواند استفاده کند، اعالم کرده است گاز می

ھا عليه مسکو به دليل مداخله نظامی اين کشور  تحريمھا، صادرات گاز روسيه به اروپا از زمان آغاز  بر اساس گزارش

 که از پرداخت به روبل خودداری ئیدر اوکراين کاھش يافته و گازپروم تحويل گاز خود را به چندين مشتری اروپا

  .کردند، قطع کرده است

حمله روسيه به اوکراين، شده اتحاديه اروپا در پی  ھای اعمال  جمھور روسيه در واکنش به تحريم والديمير پوتين رئيس

 ياد کرد، خواست که به رغم قراردادھا، "غير دوست"ھا به عنوان کشورھای  از خريداران گاز اين کشور که از آن

 .ھای خود را به روبل انجام دھند پردخت

 

  ی اوکراين به نيروگاه آبی در خرسونراکتحمله 

به نيروگاه آبی کاخوسکيا واقع در منطقه خرسون موجب ی ارتش اوکراين راکتمقامات محلی اعالم کردند که حمله 

  .وقوع انفجار بزرگ شده است

. نيروگاه آبی کاخوسکيا مورد ھدف قرار گرفته است: شنبه گفت به گزارش خبرگزاری تاس، يک مقام محلی بامداد سه

  .ارزيابی خسارت مشکل است

ھای دفاع  به گفته مقامات محلی سيستم. از شده استحمالت نيروھای اوکراين به اين نيروگاه آبی از روز جمعه آغ

  .اند ی اوکراين به اين نيروگاه را دفع کردهراکت روسيه اکثر حمالت راکتی و ئیھوا

اين آب از طريق يک کانال به خرسون . ، تامين آب کريمه از منطقه خرسون را متوقف کرد٢٠١۴اوکراين در ماه مه 

  .کرد  کريمه برای آب را تامين می درصد از تقاضای٩٠شد و  منتقل می

 واحد مھندسی ھيدروليک کانال کريمه شمالی در منطقه خرسون را به کنترولارتش روسيه طی عمليات نظامی خود 

  .دست گرفت
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. روسيه در عمليات ويژه به اوکراين منطقه خرسون را که در مجاورت شبه جزيره کريمه قرار دارد، تصرف کرد

   کريمه را در دست داردکنترولميالدی ٢٠١۴ قبلی بين دو کشور در سال مسکو از زمان درگيری

  .مسکو دولت جديدی در خرسون منصوب و روبل را به عنوان ارز رايج آن معرفی کرده است

ھای امنيتی مسکو،  توجھی غرب به نگرانی با انتقاد از بی) ١۴٠٠دوم اسفند  (٢٠٢٢ فوريه ٢١والديمير پوتين در 

و )  اسفند۴( فوريه ٢٣در . ھای خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسميت شناخت ریاستقالل جمھو

تنھا يک روز پيش از آغاز جنگ اوکراين، شورای اتحاديه اروپا در واکنش به اين اقدام نخستين بسته تحريمی را عليه 

  .روسيه تصويب کرد

 خواند، عليه اوکراين آغاز "عمليات ويژه"عمليات نظامی که آن را نيز ) ١۴٠٠ اسفند ۵( فوريه ٢۴پوتين روز پنجشنبه 

 .ر وضعيت دادئي نظامی تغئیف به روياروئي ک–کرد و به اين ترتيب روابط پرتنش مسکو 

 

 


