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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 ٢١
  

 ١۴٧  – 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

 

  . متھم کرد"تجزيه سوريه"پوتين غرب را به تالش برای 

ھای مشترک روسيه،  شنبه در نشستی دوجانبه در تھران گفت که تالش جمھور روسيه روز سه والديمير پوتين، رئيس

  .رای حل بحران سوريه موثر بوده استايران و ترکيه ب

پوتين در ديدار سه جانبه با ابراھيم رئيسی رئيس جمھور ايران و رجب طيب اردوغان رئيس جمھور ترکيه در تھران 

بار ديگر تاکيد کرد که تالش ھای مشترک عليه داعش و ديگر گروه ھای افراطی باقی مانده در سوريه تاثير داشته و 

  :پوتين گفت. ت شودبيشتر تقوي. دارد

  " .الزم است برای ھميشه حضور داعش و ديگر گروه ھای افراطی در سوريه پايان يابد"
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 اين وضعيت ھستند و تالش ھای جدايی طلبانه در مسؤولدولت ھای غربی به رھبری اياالت متحده : پوتين ادامه داد

 کنترولراين، بايد اقدامات بيشتری برای تحت بناب. مناطق خاصی از کشور را به ھر طريق ممکن تشويق می کنند

  . دولت نيستند، انجام شودکنترولدرآوردن برخی از مناطق سوريه که تحت 

 سعی دارند سوريه را تجزيه کنند در حالی که ھمکاری ما موجب شکستن ستون فقرات امريکادولتھای غربی به ويژه 

 .دولت داعش شد

 

  ستامريکای سودمند برای تراتيژسمسلح شدن اوکراين، : الوروف

سرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه اعالم کرد که غرب در تالش است با مسلح کردن اوکراين، اين کشور 

  . خواندامريکا برای "راھبردی سودمند"اروپايی را در مقابل روسيه قرار دھد و اين اقدام را 

  .راين را از ھر گونه اقدام سازنده ای بازمی دارند و انگليس، اوکامريکاالوروف گفت که در بحران جاری، 

به معنای واقعی کلمه از ھر گونه اقدام ) اوکراين(اين واقعيت که آنھا : وی در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنيک، افزود

ند و اين سازنده ای بازداشته و به راستی با سالح مجھز و به استفاده از اين تسليحات به نحوی خطرناک واداشته می شو

 در آن کشور به کار مارچھای تسليحاتی ھمچون ھي واقعيت که مربيان و متخصصان خارجی سرويس دھنده به سيستم

  .گرفته می شوند، ديگر يک راز نيست

وی يادآور شد که غرب در تالش است با مسلح کردن اوکراين، اين کشور اروپايی را در گود رقابت با روسيه قرار دھد 

  .ر اوکراين را به جنگی واقعی تبديل کندو درگيری د

 سودمند است، زيرا ھمه درگيری ھا دور از سواحل اياالت متحده امريکاالوروف توضيح داد که اين راھبرد برای 

  .روی می دھد

وزير امور خارجه روسيه در عين حال گفت که به باور وی، به اوکراين اجازه ورود به مذاکرات داده نخواھد شد، تا 

  . مطمئن شود به اندازه کافی ھرج و مرج ايجاد شده استامريکازمانی که 

 

  يی در تنگه تايوانامريکاآميز ناوشکن  اقدامات تحريک

 در تنگه تايوان تردد کرد، در شرايطی که امريکاناو ھواپيمابر شاندونگ چين ھمزمان با اقدامات تحريک آميز ناوشکن 

 . برشمردندبيجينگرا تحريک آميز و در جھت تشديد تنش با چين و مھار يی امريکاکارشناسان اقدام طرف 

 سخنگوی فرماندھی جبھه شرقی ارتش آزاديبخش خلق چين روز چھارشنبه با "شی يی"به گزارش گلوبال تايمز، 

ه ھنگام صدور بيانيه ای اعالم کرد که نيروھای دريايی و ھوايی را برای رھگيری و رصد ناوشکن يو اس اس بنفولد ب

  .طی مسير از تنگه تايوان سازمان دھی کرده است

، نشان دھنده اين مساله است که واشنگتن ويرانگر صلح امريکاوی تاکيد کرد که اقدامات تحريک آميز و نمايش قدرت 

  .و ثبات و خطرآفرين در تنگه تايوان است

 چين ھمواره در حال آماده باش بااليی ھستند و وی يادآور شد که نيروھای فرماندھی جبھه شرقی ارتش آزاديبخش خلق

  .از حاکميت ملی و تماميت ارضی محافظت می کنند

تحريک   ظرف يک ھفته در نزديکی چين دست به اقداماتامريکااين سومين بار است که ناوشکن يو اس اس بنفولد 

  آميز می زند
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 بر اين امريکات تحريک آميزی نشان می دھد که  کارشناس نظامی چين، چنين اقداما"سونگ شونگ پينگ"به گفته 

  .باور است که استفاده از جزيره تايوان برای مھار چين، امری عادی است

 در مواجھه با توان رو به رشد نظامی چين، مضطرب شده و اعتماد کمتری امريکاکارشناسان اظھار داشتند که ارتش 

ل به اقدامات تحريک آميز در تالش برای اثبات قدرت خود برآمده در نمايش تسلط و برتری خود دارد و به ھمين دلي

  .است

 

   از درآمدھای نفتی يمن را به يغما بردنددالر ميليارد ٩.۵متجاوزان : وزير نفت يمن

 ما بود و درآمدھای آن را کنترولاگر توليد نفت و گاز زير نظر و : به گزارش پايگاه خبری العھد وزير نفت يمن گفت

  ختيار داشتيم می توانستيم حقوق کارمندان يمن را بپردازيمدر ا

قسمتی از فراورده ھای نفتی ما به فروش می رسد و بخشی ديگر به سرقت می رود و : وزير نفت يمن توضيح داد

  .بخشی ديگر ھم بذل و بخشش می شود و بخشی ديگر ھم توسط نيروھای ائتالف متجاوز توقيف می شود

ھای بشردوستانه درخواست کرده  اين وزارتخانه از سازمان ملل، کشورھای دنيا و ھمه سازمان:  کرددارس خاطرنشان

ای نداشته است و ائتالف متجاوز جان  ورود مشتقات نفتی به اين کشور را تسھيل کنند، اما اين درخواستھا تاکنون فايده

  .ا اين ملت مقابله کندمردم يمن را ھدف گرفته و می خواھد از طريق کشتار يا محاصره ب

عمار االضرعی، مدير اجرايی شرکت نفت يمن نيز ضمن محکوم کردن ادامه توقيف کشتی ھای حامل سوخت در 

يک کشتی حامل بنزين و يک کشتی حامل : دريای سرخ توسط ائتالف متجاوز بدون توجه به آتش بس اعالم شده، گفت

 روز ١۵ شده اند و امروز يک کشتی حامل بنزين نيز پس از بيش از  روز توسط ائتالف متجاوز توقيف١٠گاز بيش از 

  .توقيف آزاد شد که جريمه اين مدت تاخير را نيز بايد بپردازد

وی ضمن ابراز انزجار از ارائه اطالعات غلط به نماينده سازمان ملل در يمن، در مورد تسھيل تردد کشتی ھای حامل 

  . اطالعات نادرست و گمراه کننده را دزدان دريايی منابع ما ارائه می دھندسوخت و مشتقات نفتی، تاکيد کرد اين

 

   ھشدار داد١پوتين نسبت به کاھش بيشتر عرضه نورد استريم 

 ١والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه نسبت به کاھش بيشتر عرضه گاز از روسيه از طريق خط لوله نورد استريم 

  .ھشدار داد

دھی شده در کانادا را پس  اگر روسيه توربين سرويس: نبه شب در حاشيه نشستی در تھران گفترئيس دولت چھارش

با توجه به تعميرات . نگيرد، ظرفيت روزانه خط لوله در پايان جوالی به ميزان قابل توجھی کاھش خواھد يافت

در . ميليون مترمکعب کاھش يابد ٣٣تواند در پايان جوالی به  ، ظرفيت روزانه اين خط لوله می"واحد ديگر"ضروری 

  : را تبليغ کرد٢ھمان زمان، پوتين خط لوله گاز نورد استريم 

ما می توانيم آن را به بھره .  است٢آن نورد استريم . ما ھمچنان يک مسير لوله انتقال گاز طبيعی تمام شده داريم"

  ".برداری برسانيم

 را بيش از ١ از طريق خط لوله نورد استريم المانحويل گاز به ، شرکت انرژی دولتی روسيه گازپروم، تجوندر ماه 

  . ميليون متر مکعب کاھش داد۶٧ به –نصف حداکثر روزانه 

اما در نھايت . توربين تعمير شده در کانادا به دليل تحريم ھای غرب در نتيجه جنگ اوکراين به روسيه بازگردانده نشد

  . تحويل دھدالمانن عمل کند و توربين زيمنس را به دولت کانادا تصميم گرفت به خواسته برلي
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ی روند تاييد خط لوله را قبل از شروع المانبا اين حال، مقامات .  تکميل شد٢٠٢١ در سال ٢خط لوله نورد استريم 

 .عمليات نظامی ويژه در اوکراين به حالت تعليق درآوردند

 

  .حمالت اوکراين به شھرھای آزاد شده را بگيرندنيروھای روسيه بايد به شدت جلوی : وزير دفاع شويگو

سرگئی شويگو، وزير دفاع روسيه، در جريان بازرسی از گروه ارتش روسيه غرب، که در عمليات ويژه در اوکراين 

.  جلوگيری شود"به شدت"شرکت دارد، دستور داد که از حمالت نيروھای مسلح اوکراين به شھرک ھای آزاد شده 

نرال ارتش دستور نبرد کارآمدتر با ھواپيماھای بدون سرنشين اوکراينی در آسمان مناطق مرزی عالوه بر اين، ژ

  .روسيه را صادر کرد

وزير به گزارش فرمانده سپھبد آندری . مقامات نظامی در مسکو از بازرسی شويگو در صبح چھارشنبه گزارش دادند

مکان و زمان دقيق اين بازديد اعالم . غرب گوش دادسيچووی در مورد وضعيت فعلی مرکز فرماندھی انجمن ارتش 

  .نشده است

پيش از اين، شويگو انجمن جنوب ارتش روسيه به فرماندھی ارتش ژنرال سرگئی سوروويکين، مرکز انجمن ارتش به 

 .فرماندھی ژنرال الکساندر الپين و انجمن ارتش شرق به فرماندھی سپھبد رستم مرادوف را بازرسی کرد

 

  "اوکراين محل آزمايش شما است":  دفاع اوکراين از سازندگان غربی برای آزمايش تسليحات جديد دعوت کردوزير

وی از سازندگان تسليحات غربی . الکسی رزنيکوف، وزير دفاع اوکراين، کشورش را محل آزمايش تسليحات خواند

اين ھمان چيزی است که او در جريان . کننددعوت کرد تا محصوالت جديد خود را در ميدان جنگ عليه روسيه آزمايش 

  :يک بحث که توسط شورای آتالنتيک از طريق پيوند ويديويی برگزار شد، گفت

بسياری از تسليحات در حال حاضر در ميدان جنگ در شرايط واقعی . ًاکنون اوکراين اساسا يک ميدان آزمايشی است

  .ارای بيش از اندازه کافی سيستم ھای پيشرفته برای خود استعليه ارتش روسيه آزمايش می شوند که به نوبه خود د

 

   از محدوديت منابع برای کمک به اوکراين خبر دادالمانوزير دفاع 

شنبه اعالم کرد که منابع اين کشور برای ادامه کمک نظامی به اوکراين   روز سهالمانکريستينا المبرشت، وزير دفاع 

  .محدود است

توانيم چيز زيادی  ما ديگر نمی": ی ـ فرانسوی گفتالمان جريان بازديد از گروه نظامی مشترک  درالمانوزير دفاع 

  ".به اوکراين بدھيم و در اين رابطه محدوديت داريم) تجھيزات و سالح(

ھای محدود عرضه سالح از  گفته وی، آلکسی رزنيکوف، رئيس وزارت دفاع اوکراين، از قبل در خصوص گزينه به

  . مطلع شده استنالماطرف 

شده به اوکراين و ھمچنين طرحی برای  ی برای نخستين بار فھرستی از تسليحات ارائهالمان مقامات جوندر اواخر ماه 

 .تحويل بيشتر سالح به اين کشور منتشر کردند

 

  يف تمايلی به اجرای توافقات استانبول ندارند مقامات کی: پوتين

روزه خود به تھران در جمع خبرنگاران بار ديگر اعالم کرد  وسيه در پايان سفر يکجمھوری ر والديمير پوتين، رئيس

  .آمده در جريان مذاکرات استانبول ندارند دست که مقامات اوکراين تمايلی به اجرای توافقات به
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ز مناطق ولی پس از خروج نيروھای روسی ا. پوتين يادآور شد که در جريان مذاکرات استانبول توافقاتی حاصل شد

منظور ايجاد شرايط مناسب برای اجرای توافقات انجام شد، طرف اوکراينی  نيت و به نشانه حسن مرکزی اوکراين که به

  .از اجرای آنھا خودداری کرد

ھای مناقشه  ھای ميانجی، بلکه به تمايل طرف اکنون نيز نتيجه نھايی البته نه به طرف: جمھوری روسيه تأکيد کرد رئيس

 .يف چنين تمايلی ندارند شده بستگی دارد که در زمان حاضر شاھديم که مقامات کی ھای حاصل قق توافقبرای تح

 

  سوريه روابط خود با اوکراين را قطع کرد

: ، يک منبع رسمی در وزارت خارجه سوريه امروز چھارشنبه اعالم کرد)سانا(به گزارش خبرگزاری دولتی سوريه 

د با اوکراين را در اقدامی مقابله به مثل و در پاسخ به تصميم دولت اوکراين در اين زمينه دمشق روابط ديپلماتيک خو

  .قطع کرد

 ميالدی با رد تمديد ويزای ٢٠١٨جمھوری عربی سوريه يادآور می شود که دولت اوکراين عمال از سال : وی افزود

انعت از انجام وظيفه آنھا شد، روابط خود را اقامت ديپلمات ھای سوری شاغل در سفارت سوريه در کييف که باعث مم

قطع کرد و فعاليت سفارت سوريه به خاطر مواضع خصمانه دولت اوکراين و دنباله روی کورکورانه آن از سياست 

 . و غرب در قبال سوريه و جھان به حالت تعليق درآمدامريکاھای 

 

  نه آزادی کريمه جنگ را آغاز کنداگر روسيه مانع نمی شد، ناتو قصد داشت به بھا: رھبر ايران

اگر روسيه جلوی اقدامات ناتو : جمھور روسيه گفت ای رھبر مذھبی ايران در ديدار با والديمير پوتين رئيس علی خامنه

  .شد گرفت، پس از مدتی اين ائتالف نظامی به بھانه آزادی کريمه وارد جنگ می در اوکراين را نمی

  :او در اينباره گفت

اگر در اوکراين متوقف نمی شد، پس از مدتی اتحاد . ه برای ناتو باز باشد، اين سازمان ھيچ محدوديتی نمی بينداگر را"

 ".به بھانه کريمه جنگ را آغاز می کرد

 

  ايران و روسيه تجارت را به ارزھای ملی تغيير خواھند داد: پوتين

اش درباره ھمکاری ھای  اھيم رئيسی، ھمتای ايرانیجمھور روسيه اعالم کرد که او و ابر والديمير پوتين، رئيس

  .اند که از ارزھای ملی در تجارت استفاده کنند اند و توافق کرده  کردهصحبتاقتصادی به طور مفصل 

  .در پاسخ اين سفر، کاخ سفيد اعالم کرد که سفر پوتين به ايران نشان می دھد که روسيه چقدر منزوی است

 . روسيه، ايران و ترکيه نيز تاکيد کردند که تماميت ارضی سوريه بايد حفظ شوددر نشست سه جانبه امروز

 .در اين زمينه، سه کشور تمامی تحريم ھای يکجانبه و غيرقانونی عليه سوريه را رد می کنند

 

  اوکراين می خواھد خانواده ھای پرسنل نظامی روسيه را تحريم کند

اين را آندری يرماک، رئيس دفتر رياست . ده ھای نظامی روسيه را تحريم کنداوکراين در تالش است تا اعضای خانوا

  :جمھوری اوکراين در مصاحبه ای اعالم کرد

من می خواھم ھر سربازی که امروز پا به خاک ما می گذارد، اقوام، فرزندان، خانواده آنھا نيز در ليست تحريم ھا قرار 

  .ما ما روی آن کار می کنيمبگيرند، از نظر قانونی ھنوز مشکل است، ا
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يرماک گفت که اگر يک سرباز در عمليات ويژه روسيه شرکت کند، فرزندان آنھا نبايد در کشورھای غربی تحصيل 

  .اين سياستمدار معتقد است که اوکراين در آينده موفق به اعمال چنين تحريم ھايی خواھد شد. کنند

 

  ه باراناولين روز بدون گلول: جمھوری خلق لوگانسک

: در کانال تلگرام خود روز چھارشنبه گزارش داد LVR سرھنگ دوم آندری ماروچکو، سخنگوی شبه نظاميان مردمی

 جوالی، ارتش اوکراين ھيچ يک از مناطق ١٩ سال جاری، در فبروریبرای اولين بار از زمان تشديد تنش در 

  مسکونی جمھوری خلق لوھانسک را برای يک روز گلوله باران نکرد

 و ھماھنگی رژيم آتش بس در کنترولدر مرکز مشترک  LVR ، نمايندگی٢٠٢٢ جوالی ١٩ ساعت گذشته، در ٢٤در 

 .دونباس ھيچ گونه گلوله باران مناطق مسکونی را ثبت نکرد

 

  جام بدون تبعيض و با ضمانت طرفين احيا شودبر: پوتين

 شورای امنيت ھمه طرفين بايد بدون تبعيض، ضمانت و حق برابر ٢٢٣١براساس قطعنامه : رئيس جمھور روسيه گفت

  .ھا، برجام را حفظ و احيا کنند در ھمه بخش

 آستانه، در نشست مشترک والديمير پوتين سه شنبه شب پس از پايان ھفتمين اجالس سران کشورھای ضامن روند

ديدار روسای کشورھای ضامن آستانه بسيار مفيد و پر محتوا بود و به طور مفصل مسايل مھم را : خبری تصريح کرد

  .مرور کرديم و تحکيم حرکت سه کشور به نفع عادی سازی وضعيت سوريه خواھد بود

ران سوريه قابل رفع است و بايد به وحدت و سه کشور تاکيد دارند راه حل سياسی بح: رئيس جمھور روسيه افزود

  .تماميت ارضی سوريه احترام گذاشت و سرنوشت سوريه بايد به دست مردم اين کشور تعيين شود

 سازوکار آستانه را ادامه دھيم، بطوريکه دولت ھا و مخالفان و سازمان ملل ھم بايد  امروز توافق کرديم: پوتين گفت

  .ايد نقش اصلی در حل بحران سوريه داشته باشدشرکت کنند و نشست آستانه ب

در اين نشست تھديدھای تروريستی توسط سه کشور بررسی شد و اکنون نيروھای اصلی داعش در : وی تاکيد کرد

  . بيشتری بر سوريه را بدست آورده استکنترولسوريه از بين رفته و دولت 

نيروھای خارجی در . ارزه با تروريسم در سوريه را ادامه دھندسه کشور تاکيد کردند تا مب: رييس جمھور روسيه افزود

تاکيد کرديم شرق فرات بايد . شود حاکميت دولت سوريه نقض شود در شرق فرات تالش می. سوريه بايد از بين بروند

  . دولت سوريه قرار گيردکنترولتحت 

تا مھاجران به صورت . ه را انجام دھندکنيم کمک خود به مردم سوري از جامعه بين الملل دعوت می: پوتين گفت

  .داوطلبانه به کشور خود بازگردند

مذاکرات دو جانبه خوبی با رھبر ايران : رييس جمھور روسيه درباره ديدار خود با آيت هللا خامنه ای تصريح کرد

طقه ای و بين اللملی از ھر دو طرف اعالم شد که روابط دو جانبه در ھمه ابعاد توسعه يابد و در مسائل من. داشتيم

در اين زمينه با رئيس جمھور ايران ھم مذاکره داشتيم و توافق کرديم استفاده از پول ملی را . ھمکاری داشته باشيم

  .تقويت کرده و روابط اقتصادی وتجاری را توسعه دھيم

 رييس "راھيم رئيسیهللا سيد اب آيت"شنبه شب با حضور   سه"اجالس سران کشورھای ضامن روند آستانه"ھفتمين 

 رييس جمھور ترکيه در سالن اجالس "رجب طيب اردوغان" رييس جمھور روسيه و "والديمير پوتين"جمھور ايران، 

  .سران در تھران گشايش يافت
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  رئيس جمھور اوکراين يک مقام ارشد ديگر را برکنار کرد

يس امنيت داخلی اين کشور را برکنار کرده و ولوديمير زلنسکی رئيس جمھور اوکراين اعالم کرد که معاون سرو

  .ای را برای اين سازمان منصوب کرده است چندين رئيس جديد منطقه

ای سرويس امنيتی  امروز من روسای جديدی برای دفاتر منطقه: به گزارش الجزيره، زلنکسی در اظھارات خود گفت

من ھمچنين يکی از معاونان سرويس . رکيف تعيين کردماوکراين در زکارپاتيا، پولتاوا، سومی، دنيپروپتروفسک و خا

  .امنيتی اوکراين را برکنار کردم

  .او ھمچنين از انتصاب اوکسانا ژولنوويچ به عنوان وزير جديد سياست اجتماعی اوکراين خبر داد

ين کشور را برکنار  اجرايی رئيس سازمان امنيت و دادستان کل ا جمھور اوکراين اواخر روز يکشنبه در دو فرمان رئيس

  .کرد

دستور برکناری ايوان باکانوف رئيس سازمان امنيت اوکراين و ايرينا ونديکتوا دادستان کل اين کشور در تارنمای 

  .رسمی رياست جمھوری اوکراين منتشر شد

 گفت که زلنکسی بامداد دوشنبه در توضيح دستور خود برای برکناری رئيس سازمان امنيت و دادستان کل اين کشور

  .کنند  دادستان و کارمند سازمان امنيت عليه اوکراين فعاليت می۶٠بيش از 

 پرونده قضايی در رابطه با خيانت به کشور و نقش کارمندان دادسراھا، نھادھای تحقيقات جنايی و ساير ۶۵١: وی گفت

  .نھادھای انتظامی در اين اقدامات به ثبت رسيده است

ايرينا ونديکتوا نيز رھبری تحقيقات پيرامون . شود  دوران کودکی زلنسکی محسوب میايوان باکانوف از دوستان

  .اتھامات جنايات جنگی نيروھای روسيه در اوکراين را بر عھده داشت

  .حدود دو ھفته پيش بود که رئيس جمھور اوکراين چندين سفير اين کشور را برکنار کرد

، ھند، جمھوری چک، نروژ المانم نشده، از برکناری سفرای اوکراين در وی در دستوری که ھيچ دليلی برای آن اعال

  . خبر دادھنگریو 

ھای نظامی بيشتری  المللی و کمک ھای خود خواسته است تا برای مقابله با تھاجم روسيه، حمايت بين زلنسکی از ديپلمات

  .برای اوکراين جذب کنند

 در  ميم خودسرانه فرماندھان نظامی اين کشور در اعمال محدوديتجمھور اوکراين پس از تص پيش از اين نيز رئيس

  .ھا انتقاد کرد جابجايی نظاميان، از آن

اين اختالفات در حالی رخ داد که نيروھای اوکراينی مشغول . اختالف ميان رھبران اوکراين تاکنون آشکار نشده بود

  .دفاع در مقابل ارتش روسيه در مناطق شرقی اوکراين ھستند

 

  برقراری صلح در اوکراين با شروط روسيه

نايب رئيس شورای امنيت ملی روسيه ضمن تاکيد بر تحقق اھداف کشورش در اوکراين تاکيد کرد در نھايت صلح بر 

  .اساس شروط روسيه در اوکراين برقرار خواھد شد

کرد صلح بر اساس شروط روسيه در به گزارش پايگاه اينترنتی شبکه تلويزيونی روسيا اليوم، ديميتری مدودف تاکيد 

 .کشند اوکراين برقرار خواھد شد نه با شروط کسانی که در اروپا و حاشيه اقيانوس اطلس نعره می

ھای خود را خوب پر  ای ھستند خواھند توانست جيب يی و اوکراينی که سارقان حرفهامريکامدودف افزود قطعا تجار 

تری از تجھيزات نظامی را به دست خواھند آورد، اما روسيه قطعا به ھمه  شندهھا انواع ک ھا و تندرو تروريست.. کنند
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اھدافی که تعيين کرده است خواھد رسيد و صلح بر اساس شروط ما و نه طبق شروط ناتوانان سياسی که در اروپا و 

 .کشند، برقرار خواھد شد  نعره میامريکا

 

  شتری درخواست کردای دقيق بي ھای توپخانه دستگاهاوکراين از غرب 

ای دقيق بيشتری در اختيار  ھای توپخانه دستگاهوزير دفاع اوکراين روز سه شنبه از غرب خواست به نحو قابل توجھی 

زمينه را برای ضد حمله در مقابل " و "وضعيت را تغيير دھند"توانند  ھا می دستگاهکشورش بگذارد و تأکيد کرد اين 

  ".نظاميان روسی فراھم کنند

 کيلومتر به اوکراين تحويل داده و قرار ٨٠ را با برد مارچای دقيق ھاي  توپخانهدستگاه چند جون از اواسط ماه يکاامر

  .ھای بيشتری تحويل دھد دستگاهاست 

: به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، اولکسی رزنيکوف وزير دفاع اوکراين در شورای آتالنتيک اعالم کرد

 ". پست فرماندھی و انبار ذخيره مھمات را منھدم کنيم٣٠دھند حدود  ما امکان میھا به  دستگاهاين "

ای  ھای توپخانه دھد و تا حد زيادی از شدت شيلک ھا را کاھش می اين کار به نحو چشمگيری پيشروی روس": وی افزود

  ".ما قدردان شرکايمان ھستيم. دھد ھا جواب می دستگاهدرنتيجه اين . کاھد ھا می آن

تواند شرايط را  اين می.  نياز داريممارچکنم ما برای يک ضد حمله مؤثر به دست کم يکصد ھاي فکر می": ی تأکيد کردو

  ".در ميدان نبرد تغيير دھد

 را به منظور قطع دسترسی - کيلومتر١۵٠ تا ١٠٠بين -ھايی با برد طوالنی تر دستگاهرزنيکوف ھمچنين تحويل 

  .تيبانيشان خواستار شدھای روسی به تجھيزات پش نيرو

ھايی برای ھدف گرفتن اھدافی در داخل خاک   از بيم آنکه اوکراين از چنين سالحامريکادولت جو بايدن رئيس جمھور 

ھای غربی را وارد رويارويی مستقيم با مسکو کند، از تحويل  روسيه استفاده کند و بدين ترتيب به صورت بالقوه کشور

 .کردھا خودداری  اينگونه سالح

 

  ادامه حمالت روسيه به شرق و جنوب اوکراين

  .جنگ اوکراين با ادامه حمالت روسيه به شرق اين کشور ادامه دارد

 ھزار نفر جمعيت داشت که مرکز اداری ١۵٠به گزارش خبرگزاری فرانسه از کراماتورسک، اين شھر قبل از جنگ 

  .شد بخش مھمی از دونتسک قلمداد می

  .ھا بوده است  اخير به طور مرتب ھدف حمالت روسھای اين شھر در روز

بخشی . کراماتورسک به يک ھدف راھبردی برای روسيه تبديل شده است که به دنبال تصرف کل منطقه دونباس است

  . جدايی طلبان طرفدار روسيه استکنترول در ٢٠١۴از دونباس از سال 

 .شوند ھا ھر روز شماری کشته می الت روسايگور ايسکوف، سخنگوی شھردار شھر کراماتورسک گفت در حم

روسيه روز شنبه اعالم کرد که به طور رسمی به مکث عملياتی ارتش خود که چند روز پيش از آن فرمان داده شده 

  .ھای دونباس از سر گرفته شد ھا با شدت بيشتری در شھر بود، پايان داد و بمباران

ی به تورتسک و ھمچنين بمباران مناطق راکتسه شنبه از دو حمله بر اساس اعالم رياست جمھوری اوکراين که روز 

 .ھای مسکونی در آوديوکا، سولدار و باخموت را ھدف قرار داده اند ھای روسی ساختمان صنعتی خبر داد، نيرو
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سيه ھای رو نيرو. در نزديکی باخموت، ارتش اوکراين اعالم کرد چندين تالش برای حمله را با موفقيت دفع کرده است

  . سرباز اوکراينی را در دولينا در ھمان منطقه کشته اند۶٠گويند  می

 شليک کردند که در نتيجه آن راکتھای روسيه ھفت  دفتر رياست جمھوری اوکراين اعالم کرد در منطقه اودسا، نيرو

  .حداقل شش نفر از جمله يک کودک زخمی شدند

اين کشور به اودسا انبار مھمات تامين شده توسط غرب را نابود وزارت دفاع روسيه به نوبه خود مدعی شد که حمالت 

  .کرده است

 که توسط مارچھای چندگانه ھي  اندازراکتتر و دوربرد، مانند  ای دقيق ھای توپخانه دستگاهخواھد تا  اوکراين از غرب می

ه بازی باشند و امکان ضد حمله را توانند تغيير دھند ھا می راکتگويد که اين   عرضه شده است، داشته باشد و میامريکا

  .فراھم کنند

کاترين کولونا، وزير امور خارجه فرانسه، روز سه شنبه اعالم کرد که شش نوع اسلحه جديد در راه تحويل به اوکراين 

  .است

يل ، روز سه شنبه در کاخ سفيد با جامريکاجمھور اوکراين در سفر به  اولنا زلنسکا، ھمسر ولوديمير زلنسکی، رئيس

رئيس جمھور اوکراين روز سه شنبه گفت از اين سفر انتظار .  ديدار کردامريکابايدن ھمسر جو بايدن رئيس جمھور 

 . داشته باشدامريکادارم نتايج قابل توجھی برای اوکراين در زمينه ھمکاری با 

 

  کند ھای روسيه تعديل می ھای خود را عليه بانک اتحاديه اروپا تحريم

ھای خود عليه  دھد اتحاديه اروپا روز چھارشنبه تحريم پيش نويس يک سند نشان می,   گزاری رويترزبه گزارش خبر

ھای بزرگ روس فراھم خواھد  روسيه را اصالح خواھد کرد و بدين ترتيب امکان آزاد شدن برخی از منابع مالی بانک

  .شد

ھانی غذا و کود الزم خواھد بود و در بحبوحه انتقاد ھا در زمينه تجارت ج اين اقدامی است که احتماال برای رفع تنگنا

  .شود ھا بر تجارت گرفته می رھبران آفريقايی از تاثير منفی تحريم

ھای عمدتا ناشی از حمله روسيه به اوکراين و مسدود شدن بنادر اين کشور در  ھای اتحاديه اروپا احتماال کمبود تحريم

  .دريای سياه تشديد کرده است

شود روز چھارشنبه به تاييد نمايندگان اتحاديه اروپا  دھد براساس اين تغيير قانون، که پيش بينی می ان میاين سند نش

ھای  ھای عضو اتحاديه اروپا قادر خواھند بود منابع اقتصادی پيش از اين مسدود شده متعلق به بانک برسد، کشور

اوتکريتی اف  ,Novikombank ومبانکنوويک ,Sovcombank سووکومبانک ,VTB  وی تی بی–بزرگ روسيه 

 Bank و بانک روسيا Promsvyazbank پرومسويازبانک ,VEB ای بی وی , Otkritie FC Bank سی بانک

Rossiya- را آزاد کنند.  

ای که قرار  ھای تازه  با رويترز اعالم کرد در چارچوب تحريمصحبتدر تحولی جداگانه، يک مقام اتحاديه اروپا در 

ھای   نيز با مسدود شدن دارايی–ترين بانک روسيه  بزرگ -Sberbank ارشنبه تصويب شود، سبربانکاست روز چھ

  .خود مواجه خواھد شد به استثنای منابعی که برای تجارت مواد غذايی الزم است

  .اتحاديه اروپا تاکنون تاکيد داشته تحريم ھايش داد و ستد غذا را تحت تاثير قرار نداده است

ای عليه روسيه پس از تھاجم اين  ھای گسترده ، انگليس و برخی ديگر کشورھا، تحريمامريکاوپا، ھمراه با اتحاديه ار

 . اعمال کردفبروریکشور به اوکراين در بيست و چھارم ماه 
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  روسيه آماده کمک به حل بحران غذايی در جھان است

رملين پيرامون آخرين وضعيت صادرات ، سخنگوی کاخ رياست جمھوری روسيه موسوم به ک"ديميتری پسکوف"

 کرد و ضمن اشاره به برگزاری اجالس ھفته صحبت (Perviy Channel) غالت از بنادر اوکراين با شبکه تلويزيونی

انتظار داريم اين مذاکرات : ھای نظامی ترکيه، روسيه، اوکراين و سازمان ملل در استانبول، اظھار داشت گذشته ھيئت

  .امه يابددر آينده نزديک اد

دليل اين بحران : پسکوف ھمچنين آمادگی روسيه برای کمک به حل بحران غذايی در جھان را اعالم کرد و افزود

 با اين وجود روسيه آماده است ھر ابتکاری را برای. اين فقط بخش کوچکی است. وضعيت اوکراين است و نه غالت آن

  .انی انجام دھداطمينان از رسيدن غالت اوکراينی به بازارھای جھ

ی ديگری تصريح کرده بود که ھمکاری اين صحبتسخنگوی والديمير پوتين؛ رئيس جمھور روسيه امروز ھمچنين در 

  .کشور با تھران، مسير سياست خارجی ديرينه مسکو است

ده، بلکه مسير ھا ميان روسيه با ايران پراکنده نبو تماس: سخنگوی دفتر رياست جمھوری روسيه در اين باره ادامه داد

ھمکاری با ايران ماھيت پراکنده :  در اين باره اضافه کرد"ديميتری پسکوف". بلندمدت سياست خارجی اين کشور است

ما مدت ھاست که به دنبال روابط اقتصادی با ايران بوده ايم و . ندارد، بلکه مسير بلندمدت سياست خارجی ما بوده است

   پايه محکمی دارداين روابط تاريخی بسيار طوالنی و

ی بوشھر اشاره کرد که با اتوماين مقام روسيه در توضيح روابط طوالنی مسکو با تھران به پروژه مشترک نيروگاه 

  .ھمکاری ايران و روسيه آغاز شد

 ای ای مستحکم و آينده اين رابطه دارای سابقه. ھمکاری دو کشور آينده محور است: پسکوف در پايان تصريح کرده بود

 .درخشان در جھت منافع دو طرف خواھد بود

  

 


