
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  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

  
  سترن نصرتین: فرستنده

  ٢٠٢٢اگست  ١١
  

 .شود می درصد تسليحات برای اوکراين دزديده و فروخته ٧٠

 
 .شود  تسليحات برای اوکراين دزديده و فروخته می٪٧٠: سی بی اس

  . درصد سالح ھای غربی به دست سربازان اوکراينی نمی رسد٧٠، ئیامريکا تلويزيونی ۀ اساس گزارش ھای فرستندهب

 در افغانستان، عراق و سوريه مرتکب ً حاکی از آن است که اشتباھاتی که قبالامريکا خبری سی بی اس ۀگزارش شبک

سی بی اس نيوز از آن . کراين به بازار سياه ختم می شودشده بودند در حال تکرار ھستند و تسليحات ارسال شده به او

  .زمان گزارش خود را آفالين کرده است

کنند، گزارش سی بی اس نيوز که  ای از اوکراين ارائه می سابقه  که اياالت متحده و متحدانش حمايت نظامی بیئیاز آنجا

ًات ارائه شده توسط غرب واقعا به خط مقدم  درصد از تسليح٣٠دھد که تنھا حدود   گذشته پخش شد نشان میۀھفت

  .ی دالالن بازار سياه حمايت می کندئاين گزارش از شايعات جاری در مورد فساد و سودجو. رسند می

ر کمک اقتصادی و نظامی به لا ميليارد د۵۴، اياالت متحده بيش از روریباز زمان آغاز جنگ در اوکراين در ف

ر ديگر تسليحات لا ميليارد د٢.۵ اروپا ۀر و اتحاديلاد ميليارد ٣ً تقريبا ئیريتانيا به تنھااوکراين داده است، در حالی که ب

  .به کيف کمک کرده است

 غرب را به ۀ، زرادخانیراکت  ھای ضد تانک و سيستم ھایراکت طيفی از تجھيزات، از تفنگ و نارنجک گرفته تا 

ی مبايستی به دست اوکراينی ھا   عبور کرد و ظاھران میولندپمقصد اوکراين ترک کرده و بيشتر محموله ھا از طريق 

  .ديرس
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با اين حال، ھمانطور که توسط سی بی اس نيوز فاش شده است، به نظر نمی رسد که اين ارسال اسلحه بی مشکل پيش 

  .نمی رود

 ۀھم«: اس نيوز گفتجوناس اومان، بنيانگذار يک سازمان مستقر در ليتوانی که برای اوکراين کار می کند، به سی بی 

 درصد ٣٠ و اوکراين عبور می کنند و در آنجا اتفاقاتی می افتد، که در نھايت فقط تنھا حدود ولندپاين سالح ھا از مرز 

  . خود می رسندئیاز آنھا سر از خط مقدم جبھه يا به مقصد نھا

ان پيچيده ای از وردن آنھا از ھفت خکيد کرد که رساندن اسلحه به سربازان مستلزم ھدايت و رد کأاومان ھمچنين ت

  .است» حاکمان، اليگارش ھا و بازيگران سياسی«

ًمطمقا ھيچ اطالعاتی «: اس نيوز گفت بی الملل، به سی دوناتال روورا، مشاور ارشد مديريت بحران در سازمان عفو بين

  ».شوند، وجود ندارد ھا به کجا برده می که اين سالح مبنی بر اين

ً تسليحات ظاھرا احساس نمی کنند که ايجاد ۀگران کننده است اين است که برخی از کشورھای ارسال کنندًآنچه واقعا ن

از سوی ديگر، اوکراين اصرار دارد که ھر سالحی که از مرزھای اوکراين .  آنھاستۀ قوی وظيفکنتروليک مکانيسم 

  .عبور می کند، رديابی می شود

 مبنی بر ناپديد ئیيکوف، ماه گذشته به فايننشال تايمز گفت که گزارش ھايوری ساک، مشاور وزير دفاع الکسی رزن

شدن تسليحات آنھم بدون ھيچ اثری از آنھا وجود داشته باشد دروغ است و بخشی از جنگ اطالعاتی روسيه برای 

  . تسليحات اوکراين توسط شرکای بين المللی استۀجلوگيری از ادام

 در ماه امريکايک منبع اطالعاتی . ز مقامات غربی در حال به صدا درآمدن استبا اين حال، زنگ خطر برای برخی ا

افتد و گفت  شده می ندارد که چه اتفاقی برای تسليحات ارسال» ًتقريبا ھيچ اطالعی«ان گفت که واشنگتن  ان ريل به سیپا

  .شوند و ناپديد می» افتند رگ می بزۀچال در يک سياه«رسند، مثل اين است که  ھا به اوکراين می که وقتی اين محموله

 به کجا ًندارند که محموله ھای تسليحاتی آنھا واقعا» ھيچ اطالعی« نيز ماه گذشته گزارش دادند که آنھا ئیمنابع کانادا

  .ختم می شود

در يافته   و جنايتکاران سازمانئیھای مافيا ھا ممکن است به دست گروه يوروپل ھشدار داده است که برخی از اين سالح

  .ھا سر از خاورميانه در بياورند  اروپا رسيده باشد، در حالی که دولت روسيه نگران است که سالحۀاتحادي

ھای   انجام شد، بازارھای آنالين را در تاريک وب دارکنت يافت که سالحجون تحقيقاتی که توسط راشا تودی در

پادھای کاميکازه فونيکس گوست و سويچبالد را ھای ضد تانک جاولين و نال يا پھ  غربی مانند سيستمۀپيشرفت

  .فروشند می

با اين حال، ھشدار و نگاه انتقادی به اين سيستم فاسد از سوی ھر دو حزب در واشنگتن که در کنگره حضور دارند، 

  .گيرد مورد حمله قرار می

که پيشنھاد کرد کنگره به دليل  از اين، پس امريکا ۀ اوکراينی االصل کنگرۀبنا بر گزارش ھا، ويکتوريا اسپارتز، نمايند

 .را بر تحويل تسليحات ايجاد کند» نظارت مناسب«فساد گسترده در اوکراين و در دولت والديمير زلنسکی بايد 

  .توسط ھمکاران حزبی و کاخ سفيد توبيخ شد و مورد حمله قرار گرفت

اگر «:  طور افشاگرانه از سی بی اس نيوز پرسيد اياالت متحده، بهحریب نيروی ۀاندی ميلبرن، يک سرھنگ بازنشست

  »مين کنيد، بايد يک سازمان خاص پشت آن باشد، درست است؟أشما تدارکات و حمل و نقل را ت
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ش فقط به مرز اوکراين ختم شود، کنترولبنابراين وقتی اين سازمانی که شما موافقت می کنيد بخشی از آن باشيد «

 شگفت ۀنکت –.  که قرار است آنھا را دريافت کنند نرسدئیدست آنھاه ين تسليحات بواضح که تعجب آور نيست وقتی ا

  ». آن را دارندًانگيز اين است که اين دقيقا ھمان چيزی است که ھمه انتظار

دوناتال . سناريوھای مشابھی پيش از اين در ساير مناطق جنگی در سرتاسر جھان با پيامدھای ويرانگر انجام شده است

 به عراق شاھد سرازير شدن تسليحات زيادی به امريکا ۀ با حمل٢٠٠٣ما در سال «: وز گفتاس ني بی روورا به سی

ھای زيادی از کشور را اشغال کرد و توانست ذخاير   فرا رسيد که داعش بخش٢٠١۴داخل کشور بوديم و سپس سال 

  » در نظر گرفته شده بودند که در واقع برای نيروھای عراقیئیامريکاسالح ھای . عظيمی از اين کشور را تصرف کند

ً رو شدند که قباله  به افغانستان حمله کردند، با جنگجويانی روب٢٠٠١ که در سال ئیامريکابه ھمين ترتيب، نيروھای 

  . توسط اياالت متحده مسلح شده بودند١٩٨٠ ۀدر دھ

بان بايد انجام می دادند جمع  از افغانستان خارج شد، تنھا کاری که طال٢٠٢١زمانی که اياالت متحده سرانجام در سال 

  .ر تجھيزات نظامی باقی مانده بودلاآوری ميلياردھا د

داد که  ھای يک دھه قبل نشان می اين تجھيزات در واقع برای ارتش افغانستان در نظر گرفته شده بود، اگرچه گزارش

ه حتی به دست گيرندگان مورد نظر خود ک رفتند، قبل از اين ھا، وسايل نقليه و تدارکاتی که به مقصد افغانستان می سالح

  .شوند ًبرسند، مرتبا بدون ھيچ اثری ناپديد می

ھای النصره رسيد،  به دست داعش و جھادی» رو شورشيان ميانه«در سوريه، تسليحات اياالت متحده برای به اصطالح 

  .يدھای تسليحاتی برای عربستان سعودی به شورشيان حوثی در يمن رس در حالی که محموله

وجود ندارد که » ھيچ مدرکی«جمھور اوکراين، روز يکشنبه گفت  ميخائيل پودولياک، مشاور والديمير زلنسکی، رئيس

  .شوند ثبت نشده باشند  که وارد کشورش میئیھا نشان دھد سالح

  .بدنام کند» سالح برای بازار سياه«روسيه در تالش است تا اوکراين را در چشم جوامع غربی با اتھامات «: وی افزود

تی را ئي دقيقه ای را آفالين کرد و تو٣٠با کمال تعجب، در طول شب يکشنبه تا دوشنبه سی بی اس نيوز گزارش تقريبا 

در حال حاضر مشخص نيست که آيا اين سانسور به دليل فشار . که برای تبليغ گزارش استفاده شده بود، حذف کرد

  .محافل سياسی بوده است يا خير

است ! اين گزارش اکنون در حال بازنگری. ًھای ظاھرا جديد استوار کرد نيوز تصميم خود را بر اساس يافتهسی بی اس 

  .شود گنجانده می! و با يافته ھای جديد

 ھزار تن مھمات ارسال شده توسط ناتو به اوکراين را منھدم ۴۵در ھمين حال، وزارت دفاع روسيه گزارش داد که 

  .کرده است

در منطقه «: که نيروھای روسيه پنج انبار مھمات ديگر نيز دارند، می تواند نابود کند گفت با بيان ايناين وزارتخانه 

ً ھزار تن مھمات که اخيرا توسط کشورھای ناتو به نيروھای مسلح ۴۵ووزنسنسک در منطقه ميکواليف، يک انبار 

  »اوکراين تحويل داده شده بود منھدم شد

 مکانيزه اوکراين در يک تأسيسات کشاورزی در ٧٢ھای تيپ   يگانۀالتی را عليه منطقدر ھمين حال، ارتش روسيه حم

  .انجام داد (DPR) شھر آرتموفسک، جمھوری خلق دونتسک

  . زرھی نيز منھدم شد سرباز کشته شدند و ھشت خودرو١٣٠اين وزارتخانه در بيانيه ای اعالم کرد که در اين حمله 

 ھای ھدايت شونده با دقت باال برای حمله به يک باتری ھويتزر اکترنيروھای روسی از اين وزارتخانه اضافه کرد که 

 . اوکراين در روستای دژژينسک در جمھوری خلق دونتسک استفاده کردندئی ھواۀ حمل٩۵متعلق به تيپ 
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منھدم و چھار خودرو   ٢S1 «Gvozdika» SPG سرباز کشته و سه فروند ٧٠بر اساس اين بيانيه، در اين حمله 

 .شدند

جمھور  رژيم والديمير زلنسکی، رئيس«وزارت دفاع روسيه ھمچنين خاطرنشان کرد که با توجه به تلفات زياد، 

  »اوکراين در حال اتخاذ تدابيری برای جبران کمبود سرباز در دونباس است

دمت گرفته شده و ھنوز در يک ًدر اين بيانيه آمده است که کيف دستور داده است که سربازان اوکراينی که اخيرا به خ

 .مرکز آموزشی ھستند و سربازان زخمی که به طور کامل بھبود نيافته اند، به خط مقدم اعزام شوند

توصيف کرد و اعتراف کرد که » جھنم« سه شنبه گذشته، نبرد در دونباس را ئیزلنسکی در يک سخنرانی ويديو

 .ن تر از نيروھای روسيه ھستندئياز نظر تعداد بسيار پانيروھای اوکراينی ھم از نظر اثربخشی رزمی و ھم 

 .ارس ارسال کننديم ھاراکت وی از اياالت متحده و متحدانش خواست تا سالح ھای بيشتری به ويژه النچرھای 

اين تنھا درگيری را طوالنی تر . مسکو بارھا از غرب درخواست کرده است که ارسال سالح به اوکراين را متوقف کند

  .د، تلفات را افزايش می دھد و ساير پيامدھای منفی بلندمدت را افزايش می دھدمی کن

 . اين مستند را پس گرفته استًدر ھمين حال اعالم شد، فرستنده تلويزيونی سی بی اس فعال: به روز رسانی

 

  


