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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ١٥
  

 ١۴١  –  در اوکراينروسيه " ۀعمليات ويژ"اخبار گزيدۀ 

 ) به وقت اروپای غربی٢٤تا ساعت (

  

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

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

  

  وزارت دفاع اوکراين عدم افشای تلفات پرسنل در جنگ را اعالم کرد

وضيح داده است که چرا وزارت او اطالعاتی در مورد تلفات پرسنل ارتش آنا ماليار معاون وزير دفاع اوکراين ت

  :گفت TSN مالجار پنجشنبه در مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی. اوکراين فاش نمی کند

اين به دليل مصلحت نظامی است و دشمن بايد با اين اعداد آشنا نباشد . تعداد تلفات در زمان جنگ يک راز دولتی است"

  ".د از آنھا برای اھداف خود استفاده کندتا بتوان

 ١٠٠ تا ٦٠ گفت که نيروھای مسلح اوکراين روزانه بين جونجمھور اوکراين روز اول  والديمير زلنسکی، رئيس

الکسی رزنيکوف، وزير دفاع اوکراين .  نفر ديگر از نيروھای ارتش مجروح می شوند٥٠٠روزانه . گيرند قربانی می

، الکسی آرستويچ، مشاور رئيس جوندر اوايل . شوند  نظامی اوکراينی کشته می١٠٠ روزانه  گفت کهجون ١٢در 

 . نظامی اوکراينی کشته شده اند١٠٠٠٠جمھور اعالم کرد که از زمان آغاز جنگ تا کنون 
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   اوکراين را ھدف قرار دادراکت پرتاب دستگاهارتش روسيه چندين 

ی ھدايت شونده کاليبر راکت دستگاه توپخانه اوکراين را با ٤٥ راکت انداز تيپ اهدستگگفته می شود ارتش روسيه چندين 

  .اين را وزارت دفاع روسيه اعالم کرد. در کارخانه ای در زاپوروژيه منھدم کرده است

ھمچنين گفته شد که نيروھای روسی چندين مکان از نيروھای اوکراينی را در استان نيکواليف و جمھوری دموکراتيک 

  . خودروی جنگی شد١٠٠ نفر و بيش از ١٠٠٠خلق دونتسک که منجر به تلفات دشمن تا 

از اياالت متحده در مواضع در پروومايسکی،  M777 اين وزارت ھمچنين از انھدام يک جوخه توپخانه با ھويتزرھای

  .منطقه خارکف خبر داد

 

   بود اقدامی مثبتکوريای شمالیبه رسميت شناختن دونتسک و لوھانسک توسط 

به : ، گفت"کاھش سطح روابط واشنگتن و مسکو"امروز با اشاره به ) کرملين(سخنگوی دفتر رياست جمھوری روسيه 

  . اقدامی مثبت بودکوريای شمالیرسميت شناختن دونتسک و لوھانسک توسط 

وز امر) کرملين( سخنگوی دفتر رياست جمھوری روسيه "ديميتری پسکوف"به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، 

 را کوريای شمالیمسکو به رسميت شناختن استقالل دونتسک و لوھانسک از سوی : پنجشنبه در سخنانی اعالم کرد

  .مثبت ارزيابی می کند

 غالت مسألهروند مذاکرات درباره : سخنگوی دفتر رياست جمھوری روسيه در بخش ديگری از سخنان خود گفت

اين کار از سوی ارتش . ايج، اين امر در سطح نظامی انجام خواھد شدھمچنان ادامه دارد؛ در صورت نياز به اعالم نت

گزارش ھا در اين مورد از طريق ارتش ارائه شده و اگر الزم باشد که نتايج مذاکرات اعالم شود، . ما انجام می شود

  .ارتش اين کار را انجام خواھد داد

اين يک واقعيت است که روابط دوجانبه : د و افزود اشاره کرامريکاسخنگوی کرملين سپس به روابط ميان کشورش و 

  .افول يافته است

) بريکس(اين . نه، غيرممکن است: نيز گفت "٢٠-گروه" با "بريکس" در خصوص جايگزينی "ديميتری پسکوف"

 مکانيسم مھمی برای ھماھنگی، تعامل و ھمکاری بوده و شامل کشورھايی است که سھم بسيار زيادی از توليد ناخالص

 يک مکانيسم کامال متفاوت است؛ بنابراين، آنھا قابل تعويض نيستند، بلکه مکمل ٢٠ - گروه. داخلی جھان را دارند

  .يکديگر ھستند

تماس بين روسيه و کميسيون اروپا در مورد ترانزيت کاال به منطقه کالينينگراد ادامه خواھد داشت، : پسکوف گفت

  . از طريق گفتگو حل و فصل شوندبرخی از مسائل وجود دارد که ممکن است

 

   شبه نظامی نازی از اطاعت از دستورات فرماندھی خودداری کردند٢٠٠بيش از : ارتش روسيه

 ستيزه جو از تشکيالت نازی اوکراين کراکن از اطاعت از دستورات برای حرکت به منطقه ٢٠٠گفته می شود بيش از 

  .ت دفاع روسيه گزارش داداين را وزار. کراماتورسک خودداری کرده اند

به گفته .  خود را به دفاع ارضی خارکف اوکراين اعالم کردند"پيوستن"اين وزارتخانه خاطرنشان کرد که شبه نظاميان 

 .ارتش روسيه، در نتيجه شش جنگنده کراکن در درگيری با فرماندھان و متعاقب آن تيراندازی کشته شدند

 

   پناھگاه فاشيست ھای اوکراينی در وينيتسای بهراکتحمله : وزارت دفاع روسيه
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 .در خانه افسران شھر وينيتسا يک پناھگاه موقت برای فاشيست ھای اوکراينی ايجاد شده بود

 اين را مارگاريتا سيمونيان، سردبير. ی روسيه در روز پنجشنبه در وينيتسا اين ساختمان را ھدف قرار دادراکتحمله 

"RT" با استناد به توضيح وزارت دفاع روسيه اعالم کرددر کانال تلگرامی خود .  

گرايان  ی کرده است زيرا اين خانه يک پناھگاه موقت برای ملیراکتارتش روسيه به خانه افسران در وينيتسا حمله 

  .اوکراينی بود

او عکس .  کرددر تلگرام به نقل از وزارت دفاع روسيه اين خبر را اعالم RT اين را مارگاريتا سيمونيان، سردبير

  .ی را به اين پست پيوست کردراکتھايی از سايت حمله 

به گفته والديمير زلنسکی، . ، کيف از انفجارھايی در مرکز شھر وينيتسا اوکراين خبر دادجوالی ١۴در صبح روز 

، از جمله  زخمی٢٠ايگور کليمنکو، رئيس پليس ملی اوکراين از . رئيس جمھور اوکراين، غيرنظاميان نيز کشته شدند

 نفر ٩٠کريل تيموشنکو، معاون دفتر رياست جمھوری اوکراين گفت .  نفر ديگر نيز ناپديد شدند١۵. سه کودک خبر داد

  .در اين حمله زخمی شدند

  . کيلومتری جنوب غربی کيف قرار دارد٢٠٠وينيتسا در مرکز اوکراين و در 

وزارت دفاع روسيه بارھا اعالم کرده . ين انجام می دھد عمليات نظامی ويژه ای را در اوکرافبروری ٢۴روسيه از 

  .است که ارتش به اشياء غيرنظامی حمله نمی کند

 

   به غرب اوکراين نيرو بفرستدپولندزلنسکی اميدوار است : ديپلمات سابق

اين در ی در اوکرپولندگفته می شود والديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين با اعطای وضعيت ويژه به شھروندان 

اين را روستيسالو ايچنکو ديپلمات سابق اوکراين . ازای انتقال نيروھای ورشو به غرب اين کشور موافقت کرده است

  .اعالم کرد Ukraina.ru در ستونی برای

 گفته بود که زلنسکی اليحه ای را در مورد وضعيت ويژه شھروندان پولندپيش از اين، آندری دودا، رئيس جمھور 

  . اوکراين به پارلمان اوکراين ارائه کرده استی درپولند

. اين ديپلمات سابق گفت که اتخاذ اين ھنجار، جمھوری شوروی سابق را تحت الحمايه ھمسايه غربی خود قرار می دھد

  :ايچنکو توضيح داد. او ابراز اطمينان کرد که رادا به زودی اين قانون را تصويب خواھد کرد

ی در غرب اوکراين حضور پولند سرباز ٢٠٠٠٠انتظار دارند حدود ) ن واشنگتن و لندنو ھمچني(در مقابل، کيف 

  .داشته باشند

 خود را به شرايط توافق شده با کيف برای انتقال نيروھايش به اوکراين محدود کند و تالش پولندوی افزود که بعيد است 

  .ل کندخواھد کرد تا آنجا که ممکن است مناطق بيشتری از کشور را اشغا

 

  ارتش اوکراين مناطق مسکونی در نوايا کاخوفکا را ھدف قرار داد: مقامات خرسون

اين را معاون . در حمله شبانه دوباره نوايا کاخوفکا گلوله باران شد، ارتش اوکراين مناطق مسکونی را ھدف قرار داد

 :ريانووستی، او توضيح دادبه گزارش . اداره نظامی و مدنی منطقه خرسون اکاترينا گوباروا اعالم کرد

.  به مرکز شھر رسيدراکت شليک شد، اما تنھا سه راکت ٣٠. آنھا مناطق مسکونی را در مرکز شھر ھدف قرار دادند"

خسارت . ضربه در منطقه صنعتی کمترين آسيب بود. سيستم دفاع ضد ھوايی به خوبی ھماھنگ و دقيق کار می کرد
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 ".ما در حال بازسازی ھمه چيز ھستيم. ه ھا شيشه ھای پنجره شکسته استجزئی بوددر برخی از خان. وارد شد

 .به گفته گوباروا، ھيچ مصدوميتی در کار نبوده است

 

   عملياتی جمھوری خلق لوھانسک و نيروھای روسیکنترولسوريک تحت 

 را به دست گرفته  عملياتی بر شھر سورسککنترولبر اساس گزارش ھا، نيروھای جمھوری خلق لوھانسک و روسيه 

  :اين منبع گزارش داد. يک منبع نزديک به شبه نظاميان مردمی جمھوری خلق لوھانسک به خبرگزاری تاس گفت. اند

 ما است و کار پاکسازی در حال انجام کنترولتوان گفت که شھر تحت  می. اند ًنيروھای متفقين قبال به سورسک رسيده"

  ". از نيروھای اوکراينی آزاد خواھد شدًدر آينده نزديک، سورسک کامال. است

 

   به دونباس به کيف می دھدمارچاياالت متحده اطالعاتی در مورد گلوله باران ھاي: زاخارووا

 به دونباس به کيف ارائه مارچ انداز چندگانه ھايراکتبنا بر گزارش ھا، اياالت متحده اطالعاتی را در مورد شليک 

در ادامه . رووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه در يک نشست خبری اعالم کرداين را ماريا زاخا. کرده است

  :گفته شد

يی نه تنھا اطالعات الزم را ارائه کرد، بلکه به طور مخفيانه مربيانی را نيز اعزام کرد که به مقامات امريکاطرف 

  ".گيری کنند يف کمک کردند تا به درستی ھدف رژيم کی

طرنشان کرد که به نيروھای اوکراينی دستور داده شده است که از اين سيستم ھا عليه غيرنظاميان زاخارووا ھمچنين خا

  .اين سخنگو سخنان خود را بر اساس گزارش ھای مطبوعات اوکراينی و غربی استوار کرد. استفاده کنند

 

  بازگشت مدعيان حفظ محيط زيست به عصر زغال سنگ

اند و در اين راستا نيز،  اره به شعارھای حفاظت از محيط زيست خود باليده ھموالمانکشورھای اروپايی مخصوصا 

 برق حاصل از سوختن ٢٠٣٠ اعالم کرده بود تا سال المانبه عنوان مثال، . اند ھايی بلندپروازانه را مطرح کرده برنامه

ديدپذير در توليد برق را به ھای تج کند، ھمان سال، سھم انرژی ھای خود حذف می زغال سنگ را کامال از رديف انرژی

  . به صد درصد خواھد رساند٢٠٣٥دھد و تا سال   افزايش می٨٠

 اعالم کرده فعال برنامه افق المانھا، بر اثر بحران انرژی ناشی از جنگ روسيه و اوکراين،  اما بر خالف اين برنامه

  . است٢٠٣٠گذارد و فقط به فکر برنامه افق   را کنار می٢٠٣٥

 المانآيد، اما بايد متوجه يک تحول ديگر باشيم و آن اين است که  ای قابل احترام به شمار می ين بازھم برنامهھرچند ا

ھای زغال سنگ که از رده خارج  ھای نيروگاه اعالم کرده برای پرھيز از کمبود انرژی در فصل سرد، به احيای فعاليت

  .شده، روی آورده است

ھای زغالی سنگی از رده  ھای مشابه برای احيای نيروگاه نند فرانسه و اتريش نيز برنامهاين درحاليست که کشورھايی ما

برگشت اروپا به عصر زغال "اين امر باعث انتشار تعداد زيادی گزارشات با موضوع . خارج شده را اعالم کرده است

  . در رسانه ھای جھان شده است"سنگ

ای باز مانده است چون ديوان عالی آن کشور در حکمی، اداره  گلخانه نيز در کاھش گازھای امريکاھمانند اروپا، 

قضات ديوان عالی . ھا محروم کرده است حفاظت از محيط زيست را از اختيارات محدودسازی انتشار کربن از نيروگاه
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 انتشار لکنترو رای مخالف، رای داد که اختيارات اداره حفاظت از محيط زيست برای ٣ رای موافق در برابر ٦با 

  .شود  است، محدود "ھوای پاکيزه"ھای زغال سنگی و گازی که بخشی از قانون موسوم به  ای در نيروگاه گازھای گلخانه

 درصدی انتشار کربن تا اواخر قرن کنونی شده ٥٠شده برای کاھش   برای تحقق ھدف تعيينامريکاھای  اين مانع تالش

  .است

. کنند ر کشورھای در حال توسعه کنونی برای توسعه خود ھنوز به آن تکيه میزغال سنگ، نوعی انرژی است که اکث

يی و اروپايی که بسيار زود، مرحله توسعه را پشت سر گذاشته و از زمان انقالب صنعتی امريکااما کشورھای مرفه 

ا بر دوش کشورھای در يت انتشار کربن رمسؤولاکثر گازھای گلخانه انباشته کنونی را منتشر کرده بودند، قصد دارند 

  . بسيار آشکار بود٢٠٠٩اين قصد آنھا در نشست تغيير اقليمی سازمان ملل در کپنھاگ در سال . حال توسعه بگذارند

 که در آن نشست شرکت کرده بود، گروه ھشت در "آکادمی علوم و فنون چين"، پژوھشگر "دينگ جونگ لی"به گفته 

 درصد از ٤٤خواستند   ميليارد جمعت کل، می١.١ کشور پيشرفته جھان با ٢٧ن، آن زمان طرحی را ارائه داد که طبق آ

 درصد به ھمه ديگر کشورھای جھان ٥٦حق کاھش انتشار کربن جھانی را به خود اختصاص دھند در حالی که مابقی 

  .يافت  ميليارد جمعيت دارند، اختصاص می٥.٥که 

ابل قبولی در پاريس دسترسی پيدا کردند، اما ھنوز شاھد رويکرد ھا به توافقنامه ق  ھمه طرف٢٠١٥ھرچند تا سال 

  .صادقانه کشورھای توسعه يافته در اجرای تعھدات خود نيستيم

 را با توجه به فشار دالر ميليارد ١٠٠ متعھد شدند ھر سال ٢٠٢٠دانيم، کشورھای پيشرفته در سال  ھمان طور که می

دھند اما ھيچ وقت اين   کاھش انتشار کربن، در اختيار اين کشورھا قرار مالی بر کشورھای در حال توسعه ناشی از

  .برنامه کمکی ساالنه به طور کامل انجام نشده است

 و برخی اعضای اتحاديه اروپا قاطعانه با ارائه کمک امريکا، ٢٠٢٢ جونحتی در نشست تغييرات اقليمی بن در ماه 

و حتی مايل نبودند تا اين موضوع را در دستور کار نشست سازمان ملل مالی به کشورھای کم درآمد مخالفت کردند 

  .درباره تغييرات اقليمی قرار بگيرد

گيری يا   و کشورھای اروپايی به خاطر توسعه زودھنگام خود، زمان اوجامريکاھمان طور که در باال اشاره شد، 

 قرن گذشته به اوج انتشار کربن و ٩٠اروپايی در دھه  کشور ٢٧مثال . اند حداکثر انتشار کربن خود را پشت سر گذاشته

. اند  به اوج انتشار کربن خود رسيده بودند اما کشورھای در حال توسعه حتی به اين زمان نرسيده٢٠٠٧ در سال امريکا

وپا  و ارامريکابديھی است کشورھای در حال توسعه بايد تدريجا به اھداف کاھش انتشار کربن خود برسند در حاليکه 

يت و تعھدات خود نسبت به کاھش انتشار کربن و کمک به کشورھای در حال توسعه را به اجرا مسؤولبايد واقعا 

  .بگذارند
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   بايدن نيست"پمپ بنزين اضطراری"خاورميانه 

گرچه رسانه ھای ايران و ديگر کشورھای خاورميانه مانند شبکه الجزيره در پوشش سفر بايدن به خاورميانه بر احتمال 

اند اما به ھيچ وجه نبايد از ھدف بايدن از اين سفر برای قانع کردن  ای از ناتو متمرکز شده تشکيل يک نسخه خاورميانه

، امريکاور مھار قيمت رو به رشد نفت و پايين آوردن سطح تورم در عربستان سعودی به افزايش توليد نفت به منظ

  .در واقع، اين نکته به تأييد خود کاخ سفيد ھم رسيده است. چشمپوشی کرد
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ھای  با توجه به تحريم.  از بايدن حمايت می کنندامريکا درصد شھروندان ٣٠جديدترين نظرسنجی نشان می دھد فقط 

 ميليون بشکه، طناب نجات بايدن از اين وضعيت ١٢ران، عربستان سعودی با توليد روزانه اعمال شده عليه روسيه و اي

است اما با توجه به آنکه بايدن در رقابتھای انتخاباتی خود عربستان سعودی را کشوری سرکش توصيف کرده و بن 

 عربستان سعودی و اوپک نيز گفته است (CSIS) امريکاالمللی  گاھيل محقق ارشد مرکز مطالعات راھبردی و بين

شود که عربستان سعودی چقدر تمايل برای کمک به بايدن   مطرح میسؤالپالس ظرفيت بالقوه چندانی ندارند، اين 

  .اش دارد  کنونی برای نجات او از بحران

ای خود را آغاز  ، بايدن خيلی دير سفر خاورميانهامريکاالزم به ذکر است نسبت به سفرھای رؤسای جمھوری گذشته 

دھد که واشنگتن  ًکرد که در شرايط مذکور و علی رغم تأکيد بايدن بر اھميت اين سفر، به شکل کامال بديھی نشان می

مپ پ"ًاز اين رو، کامال مشخص است که بايدن به خاورميانه به عنوان . داند ھای خود نمی ديگر خارميانه را از اولويت

  .کند  خود نگاه می"بنزين اضطراری
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   کاھش يافته استدالر ميليارد ٩.٢بدھی خارجی روسيه از ابتدای سال جاری ميالدی 

، بدھی خارجی فدراسيون روسيه از ابتدای ) اواسط تير ماه(ه جوالی بانک مرکزی روسيه گزارش داد که تا ابتدای ما

 درصد کمتر از ١.٩اين شاخص .  رسيده استدالر ميليارد ٤٧٢.٨ کاھش يافته و به دالر ميليارد ٩.٢سال جاری ميالدی 

  . است٢٠٢٢ابتدای سال 

اين کاھش تا . ھا است جی ساير بخشطبق اطالعات بانک مرکزی روسيه، پويايی اين شاخص به دليل کاھش بدھی خار

 .حدی با افزايش بدھی بخش عمومی به روبل روسيه در نتيجه تجديد ارزيابی مثبت جبران شده است

پيش از اين، آنتون سيلوانوف، وزير دارايی روسيه يادآور شده بود که ايجاد موانع مصنوعی از سوی کشورھای غربی 

 عمومی خارجی برای اعالم ورشکستگی روسيه ضروری بوده و پيامدھای اين برای اين کشور در زمينه پرداخت بدھی

 .تصميم برای سيستم مالی جھانی بدين معناست که ديگر اعتماد سابق به موسسات مالی غربی وجود نخواھد داشت

 

  ھا روی سازماندھی يک کودتا در اوکراين کار کرد  سالامريکا: زاخارووا

سمی وزارت خارجه روسيه شب گذشته، چھارشنبه اعالم کرد که اياالت متحده برای ماريا زاخارووا، سخنگوی ر

چندين دھه اجرای يک کودتای دولتی در اوکراين را سازماندھی کرد و نظرات خود را بر مردم اين کشور تحميل کرد 

  .ًو اين دقيقا ھمان چيزی است که اوکراين را از پا درآورد

نتوانستند اين کار را به يکباره انجام دھند، ) اياالت متحده(آنھا ": احبه تلويزيونی گفتزاخارووا شب گذشته در يک مص

سالھا طول کشيد، ولی اوکراين ھنوز شکسته نشده بود، زيرا مردم آنچه را که . مثل ھميشه دچار اشتباه محاسباتی شدند

. پذيرفتند ًبرای اوکراين کامال نامناسب بود، نمیاز باال و از خارج بر آنھا تحميل شده بود، طبق دستور العمل ھايی که 

  ".ولی بعد از سالھا تالش باالخره اوکراين را از پا درآوردند

ديميتری پوليانسکی، معاون اول نماينده دائم روسيه در سازمان ملل نيز روز چھارشنبه در واکنش به اعتراف جان 

تن در اجرای کودتاھای دولتی متعدد در ساير کشورھا،  در نقش داشامريکابولتون، مشاور رئيس جمھوری سابق 

 . در اوکراين به رسميت بشناسد٢٠١٤پيشنھاد کرد که واشنگتن نقش خود را در کودتای سال 
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  استولتنبرگ از اروپا خواست کمتر شکايت کرده و به ارائه کمک به اوکراين ادامه دھد

ھای ضدروسی را تحمل کنند و به  ی درخواست کرد تا عواقب تحريمينس استولتنبرگ، دبيرکل ناتو از کشورھای اروپاي

  . را شب گذشته در سخنرانی خود در جمع نمايندگان پارلمان اروپا بيان کردمسألهوی اين . کمک به اوکراين ادامه دھند

ھای انسان  مکھای نظامی به اوکراين، و برای ک ھا، برای کمک ًمسلما بايد برای عواقب تحريم": استولتنبرگ گفت

 –ما بايد به ياد داشته باشيم که ما . ًدوستانه ھزينه پرداخت کرد، در غير اين صورت بعدا بايد ھزينه بيشتری بپردازيد

کنيم، در حالی که مردم اوکراين با جان خود بھای اين  اتحاديه اروپا و ناتو، اين ھزينه را فقط با پول پرداخت می

  ".يد از شکايت دست برداريم و کمک خود به اوکراين را گسترش دھيمما با. پردازند وضعيت را می

نبايد اجازه داد روسيه در مناقشه بر سر اوکراين پيروز شود، برای اينکه در غير اين صورت : دبير کل ناتو افزود

  .امنيت ساير کشورھا را تھديد خواھد داد

د شد که می توانند از توان نظامی خود در ھر موضوعی اگر روسيه پيروز شود، آنھا متوجه خواھن: وی يادآور شد

اگر نگران جنبه اخالقی حمايت از مردم در اوکراين نيستيد، . اين وضعيت ما را آسيب پذيرتر خواھد کرد. استفاده کنند

 .بنابراين، بايد ھزينه آن را پرداخت. پس بايد نگران منافع امنيتی خود باشيد

 

  کند  در قبال دونتسک و لوھانسک حمايت می از مواضع روسيهکوريای شمالی

 در سازمان ملل متحد روز چھارشنبه اعالم کرد که دولت جمھوری دموکراتيک کوريای شمالیکيم سون، نماينده دائم 

خلق کره آمادگی دارد تا از مواضع روسيه در خصوص دو جمھوری مردمی دونتسک و لوھانسک که استقالل خود را 

  .ت کامل کنداند، حماي اعالم کرده

 خبرگزاری نووستی در خصوص چشم انداز ھمکاريھای آتی بين پيونگ يانگ و سؤالکيم سون در پاسخ به 

ً کامال آماده است تا از مواضع فدراسيون کوريای شمالیدولت ": ھای استقالل يافته در منطقه دونباس گفت جمھوری

  ".روسيه در خصوص دونتسک و لوھانسک حمايت کند

 استقالل دو جمھوری دونتسک و لوھانسک را به رسميت شناخته کوريای شمالیچھارشنبه مشخص شد که اوايل روز 

به رسميت "در اين رابطه، سين ھونگ چول، سفير جمھوری موکراتيک خلق کره در مسکو، سند مربوط به . است

 دونتسک در فدراسيون روسيه  توسط مقامات پيونگ يانگ را به اولگا ماکيووا، سفير"شناختن استقالل اين دو جمھوری

  .ارائه کرد

ھای دونتسک و لوھانسک را به رسميت شناخت و جمھوری آبخازيا نيز  سوريه نيز پيش از اين استقالل جمھوری

  .تصميم مشابھی را گرفته است

 به ای خطاب ھای خودخوانده دونتسک و لوھانسک در شرق اوکراين در نامه ، رھبران جمھوریفبروری ٢١در تاريخ 

. والديمير پوتين، رئيس جمھوری روسيه، خواستار به رسميت شناختن استقالل اين دو جمھوری توسط مسکو شدند

 .احکام مربوطه در عصر ھمان روز توسط پوتين امضا شد

 

   قطع کردشمالی کوريایاوکراين روابط ديپلماتيک خود را با 

 را به دليل به رسميت کوريای شمالیابط ديپلماتيک خود با وزارت امور خارجه اوکراين اعالم کرد که اين کشور رو

  .شناختن استقالل دو جمھوری خودخوانده دونتسک و لوھانسک قطع کرده است
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ما اين . کند  را به شدت محکوم میکوريای شمالیاوکراين اين تصميم ": در بيانيه وزارت امور خارجه تاکيد شده است

در واکنش به چنين . ماميت ارضی اوکراين توسط پيونگ يانگ می دانيمتالشی برای تضعيف حاکميت و ت تصميم را

يف تصميم گرفتند روابط ديپلماتيک با جمھوری دموکراتيک خلق کره را بطور کامل  ای، مقامات کی اقدام غيردوستانه

لی عليه اين کشور المل ھای بين  به دليل تحريمکوريای شمالی سياسی و اقتصادی با  از اين به بعد، ھيچ تماس. قطع کنند

  ".شود انجام نمی

   نشان خواھيم داد"به رسميت شناختن دونتسک و لوھانسک" در کوريای شمالیواکنش سختی به اقدام : زلنسکی

 برای به کوريای شمالیيف به تصميم  والديمير زلنسکی، رئيس جمھوری اوکراين شب گذشته اعالم کرد که مقامات کی

 .ی خودخوانده دونتسک و لوھانسک واکنش تندی نشان خواھند دادھا رسميت شناختن استقالل جمھوری

ما در تمامی سطوح به شدت به اين تصميم خصمانه مقامات پيونگ يانگ ": زلنسکی در کانال تلگرامی خود گفت

ًمال واکنش نشان خواھيم داد، البته اين چنان خبری است که نياز به اظھار نظر اضافی ندارد و ھمه چيز درباره آن کا

  ".آنھا بايد منتظر پاسخ ما باشند. واضح است

 اوايل روز چھارشنبه استقالل دو جمھوری دونتسک و لوھانسک را به رسميت شناخته و از مواضع کوريای شمالی

  .طرف روسی درباره آنھا حمايت کرد

پس از آن که .  شناختھای منطقه دونباس را به رسميت ، سوريه نيز استقالل و حاکميت جمھوریجوندر اواخر ماه 

 .وزارت خارجه اوکراين روابط ديپلماتيک خود با دمشق را قطع کرد

 

  .شبه نظاميان خلق لوگانسک به حومه شھر سولدار پيشروی می کنند: جمھوری خلق لوگانسک

لی اين را ويتا. نيروھای متحد روسيه و جمھوری خلق لوھانسک تا حومه شھر سولدار دونباس پيشروی کرده اند

  :به معنای واقعی کلمه می گفت. کيسليوف مشاور وزير کشور جمھوری خلق لوگانسک گزارش داد

واحدھای تفنگ . عمليات نظامی ويژه برای آزادسازی شھرک ھای اشغال شده توسط حکومت نازی ادامه دارد"

  ".ند روز آزاد شودبه نظر می رسد سولدار می تواند ظرف چ. موتوری ما تا حومه سولدار پيشروی کرده اند

 ميلی ١٢٢ قطعه مھمات کاليبر ٦٠٠٠کيسليوف ھمچنين تصريح کرد که يگان ھای توپخانه يک انبار مھمات با حدود 

  .متری را در اختيار گرفتند

اين شھر در حال حاضر . سولدار شھری در کشور جمھوری خلق لوگانسک در نزديکی مرز با منطقه لوگانسک است

 .واحدھای جمھوری خلق لوگانسک در حال حاضر در حال تدارک حمله در اين منطقه ھستند. ست کيف اکنترولتحت 

 

  ھای ترانزيت کاال از ليتوانی اصرار دارد کالينينگراد بر رفع کامل محدوديت

 توصيه ھای کميسيون اروپا برای ترافيک ترانزيتی تنھا اولين گام برای حل اين مشکل است، راه حل مشابھی برای

در ادامه گفته . اين را فرماندار منطقه کالينينگراد آنتون عليخانوف بيان کرد. حمل و نقل جاده ای نيز مورد نياز است

  :شد

  .من از ھمکارانم در وزارت خارجه روسيه به خاطر اين نتيجه تشکر می کنم

اير مناطق روسيه از طريق ليتوانی مقامات محلی ھمچنان به تالش برای رفع کامل محدوديت ھا در ترانزيت کاال از س

ای به  ھا صادر کرد که بر اساس آن ترانزيت جاده کميسيون اروپا توضيحی درباره تحريم. به اين قلمرو ادامه می دھند

  .کالينينگراد تنھا تحت شرايطی مجاز است
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ع است و ترانزيت ريلی به ھای خودرو ممنو اين در حالی است که ترانزيت کاالھای تحريم شده روسيه تنھا در جاده

 .ھای الزم مجاز است کنترولشرط 

 

  .مصر، ترکيه و عربستان سعودی می خواھند به اين گروه بپيوندند: رئيس مجمع بريکس

اين را روزنامه ايزوستيا روز . قاھره، آنکارا و رياض قصد دارند برای پيوستن به فرمت بريکس درخواست دھند

  :او توضيح داد. ا آناند، رئيس مجمع بين المللی بريکس گزارش دادپنجشنبه به نقل از پورنيم

من . ھمه اين کشورھا عالقه خود را برای پيوستن ابراز کرده اند و در حال آماده شدن برای درخواست عضويت ھستند"

يکس را در فکر می کنم اين حرکت خوبی است زيرا توسعه ھميشه مثبت تلقی می شود و به طور قابل توجھی نفوذ بر

  ".جھان افزايش می دھد

بحث و تصميم احتمالی در مورد : وی افزود. به نظر او، نبايد ديری بگذرد که اين کشورھا به گروه دولت ھا بپيوندند

آناند . الحاق برخی از پنج کشور آرژانتين، مصر، ايران، عربستان سعودی و ترکيه در اجالس آينده قابل انتظار است

  :خاطرنشان کرد

اميدوارم که الحاق کشورھای بريکس خيلی سريع اتفاق بيفتد، زيرا اکنون ھمه نمايندگان ھسته اين انجمن به گسترش "

 ".بنابراين خيلی زود اين اتفاق خواھد افتاد. عالقه مند ھستند

 

  ھای اودسا و اخراج بيماران تانسمارھای اوکراينی در بي استقرار نيرو

ھای اودسا، بيماران از جمله افراد بستری در بخش زنان و زايمان را  تانمارچبا استقرار در بيھای مسلح اوکراينی  نيرو

  .از آنجا اخراج کردند

ھا و  تانمارچھای مسلح اوکراينی در بي به نقل از شبکه تلويزيونی روسيااليوم، وزارت دفاع روسيه اعالم کرد نيرو

  .مراکز امدادی در منطقه اودسا مستقر شده اند

ھای اوکراينی ھمه بيماران را بدون توجه  ميخائيل ميزنتسيف رئيس مرکز ملی مديريت دفاعی روسيه اعالم کرد نازی

ھا ھمچنين زنان و نوزادان را نيز از بخش زنان و زايمان اخراج کردند و  آن. تان اخراج کردندمارچھا از بي به شرايط آن

  .ی قرار دادندکادر درمان را ھدف اقدامات خشونت بار فيزيک

 ھزار نفر را از مناطق خطرناک ٣٢ ساعت گذشته، بيش از ٢۴ روس اعالم کرد وزارت دفاع روسيه طی مسؤولاين 

 .در دونتسک، لوھانسک و اوکراين به اماکن امن منتقل کرده است

 

  ھا  اوکراينی و خسارات فراوان به آن۴٢٠کشته شدن بيش از 

ھای اوکراينی، بيش  ات در اوکراين ضمن وارد آوردن خسارات سنگين به تجھيزات نيروھای روسيه در ادامه عملي نيرو

به گزارش شبکه تلويزيونی روسيااليوم، ايگور کوناشنکوف سخنگوی .ھا را نيز از پا در آوردند  نفر از آن۴٢٠از 

 ١۴٠گنده و انھدام حدود  نظامی اوکراينی و سرنگونی چھار فروند جن۴٢٠وزارت دفاع روسيه از کشته شدن بيش از 

ھای اوکراينی خبر داد و افزود يک گروه شناسايی و خرابکار اوکراينی ھم در استان  مرکز فرماندھی و استقرار نيرو

  .خارکيف شناسايی و منھدم شد

 نظامی اوکراينی کشته شدند و حدود بيست ٣۵٠در يک کارخانه کشتی سازی در نيکاليف، بيش از : کوناشنکوف گفت

در حمالتی که . ھای نقطه زن قرار گرفتند و منھدم شدند راکتتگاه خودروی نظامی يگان نظامی کاخوفکا نيز ھدف دس
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ھای يگان توپخانه در شرق نيکاليف انجام شد حدود ھفتاد  ھای بسيار دقيق به يک مرکز استقرار موقت نيرو با سالح

زر و بيش از بيست دستگاه خودرو و تجھيزات ويژه منھدم نظامی اوکراينی کشته شدند و حدود ده توپ خودکششی ھويت

  .شدند

ای اوکراين نيز در استان خارکيف شناسايی و منھدم  ھای شناسايی و تخريب گردان دفاع منطقه يکی از يگان: وی افزود

 .پنج فرد مسلح کشته و ده نفر ديگر اسير شدند. شد

 

  .ندھای لوھانسک وارد سوليدار در دونتسک شد نيرو

 به لوھانسک راکتھای اوکراينی ھم تعدادی  ھای جمھوری لوھانسک وارد شھر سوليدار در دونتسک شدند و نيرو نيرو

  .شليک کردند

ھای اين جمھوری با  به گزارش شبکه تلويزيونی روسيااليوم، وزارت کشور جمھوری لوھانسک اعالم کرد نيرو

  .ر جمھوری دونتسک شدندھای روسيه وارد شھر سوليدار د پشتيبانی نيرو

ھای اوکراينی برای نفوذ به پدافند  در ھمين حال روديون ميروشنيک سفير جمھوری لوھانسک در مسکو اعالم کرد نيرو

  . به آنجا شليک کردندراکتھوايی لوھانسک، تعدادی 

 به راکتکرد تعدادی ھای غيرنظامی را اقدام تروريستی دانست و تاکيد  وی ھدف قرار دادن غيرنظاميان و زيرساخت

  .ھای آن وارد شود پايگاه يگان پدافند ھوايی اصابت کرد بدون آن که خساراتی به زيرساخت

 و دو فروند امريکا ساخت مارچ ھايراکت فروند ٩ھای اوکراينی  ھای لوھانسک اعالم کردند نيرو در ھمين حال نيرو

 .ک شليک کردند خود به جمھوری دونتسکنترولاز مناطق تحت  O- توچکاراکت

 

  ای توافق کردند ھای ھسته مسکو و تھران در مورد گسترش ھمکاری: شرکت روس اتم

با )  تيرماه٢١(شنبه  الملل شرکت روس اتم در سفر يک روزه به تھران عصر سه  معاون امور بين"نيکالی اسپاسکی"

  . وگو کرد ن ديدار و گفتمحمد اسالمی معاون رئيس جمھور و رئيس سازمان انرژی اتمی ايرا

الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی و سفير روسيه در تھران  در اين ديدار که بھروز کمالوندی معاون امور بين

ھای  ھا در زمينه ھای گسترش ھمکاری نيز حضور داشت، دو طرف ضمن راھبردی خواندن روابط دو کشور، راه

  .ررسی قرار دادندای را مورد ب آميز ھسته مختلف صلح

تمامی موضوعات اصلی ھمکاری فعلی و آتی روسيه و ايران در زمينه استفاده : در بيانيه شرکت روس اتم آمده است

دو طرف توافق کردند که گفت وگوھا را برای دستيابی . ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت صلح آميز از انرژی ھسته

 .ايش دھندھای مشخص در اين زمينه افز به راه حل

 

 


