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  مينا صابری: برگردان

 ٢٠٢٢ اگست ١٨
  

 !کريمه ۀ جنگ، شبه جزيرۀصحن 
 صحبت می کند» ليات خرابکارانهعم«مسکو از . انفجار شديد در انبار مھمات روسيه

  
 .تصوير سمبوليک است

ھمانطور که وزارت دفاع در مسکو اعالم .  انبار مھمات در شمال کريمه رخ دادصبح روز سه شنبه انفجاری در يک

کرد، عالوه بر انبار، زيرساخت ھای غيرنظامی از جمله يک خط فشار قوی، يک نيروگاه، يک خط راه آھن و چندين 

امی زخمی شدند و  سياه گفت که دو غيرنظحيرۀب ۀسرگئی آکسيونوف، فرماندار شبه جزير. خانه نيز آسيب ديده است

  .ساکنان يک روستای ھمسايه نيز تخليه شدند

اما در ضمن که چه کسی می  –بوده است » عمل خرابکارانه« يک ۀوزارت دفاع روسيه گفت که اين انفجارھا در نتيج

  .تواند پشت اين خرابکاری باشد را باز گذاشت

» سازی عمليات غيرنظامی«ز طريق تلگرام به عنوان جمھوری اوکراين، انفجار را ا آندری يرماک، رئيس دفتر رياست

  .تمجيد کرد» شاھکار نيروھای مسلح اوکراين«او ھمچنين از آن به عنوان . توصيف کرد
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 در مورد عامالن کيف تاکنون. يک پايگاه نظامی روسيه در کريمه ھفته گذشته بر اثر چندين انفجار آسيب جدی ديد

زمانی که : توضيح مترجم. (خوانده است» تصادفی«اين انفجارات را  است، مسکو  کمی ارائه کردهاحتمالی اطالعات

 آن را يک موفقيت برای نيروھای نظامی خود خواند ء کريمه اتفاق افتاد طرف اوکراينی در ابتداۀجزير انفجارات در شبه

ر بی احتياطی سربازان روسی در کمتر از چند ساعت اما مقامات رسمی در کيف اعالم کردند که اين انفجارات بر اث

 اظھارات ضد و نقيض کيف نشان دکشيدن  که نبايد میدکه آنھا در مکان ھای سيگار کشيدن صورت گرفته است يعنی آن

  ). از علت انفجارات در کريمه بی اطالعندًمی دھد که آنھا نيز احتماال

المللی در مسکو، غرب را  انس امنيت بينبه نقل از خبرگزاری اينترفاکس، سرگئی شويگو، وزير دفاع روسيه، در کنفر

نه تنھا مختصات اھداف حمله توسط سرويس ھای : وی گفت. به دخالت مستقيم در حمالت نظامی اوکراين متھم کرد

  .ل کامل متخصصان غربی استومخفی غربی ارائه می شود، بلکه ورودی اين داده ھا به سيستم تسليحاتی تحت کنتر

» طوالنی کردن درگيری در اوکراين«را به   مريکاا ۀاياالت متحدير پوتين، رئيس جمھور در ھمان کنفرانس، والديم

  ».کند مريکای التين را ترويج میافريقا و اکنند و اين سياست درگيری در آسيا،  آنھا به ھمين ترتيب عمل می. متھم کرد

ی روز سه شنبه ھلسينک. شدت کاھش دھد ويزای توريستی برای روس ھا را بدر ھمين حال، فنالند می خواھد تعداد

  .مبر، تنھا ده درصد از حجم فعلی ويزای توريستی صادر خواھد شدگفت که از اول سپت

 .ولوديمير زلنسکی، رئيس جمھور اوکراين، بارھا خواستار چنين اقدامی شده بود

 

  .ی کردئ تروريستی اسالمگرا را شناساۀيک ھست FSB – پس از انفجارھا در کريمه

.  کريمه دستگير کردۀی را در شبه جزيرئيک گروه تروريستی مظنون به اسالم گرا FSB سرويس مخفی داخلی روسيه

  .گفته می شود که اين گروه حمالتی را طراحی کرده است

پس از آتش سوزی در محل يک انبار مھمات در نزديکی شھرک مايسکويه در نزديکی ژانکوی در کريمه و انفجار 

  .ی کردئ شناساۀيک سلول اسالمگرا را در شبه جزير FSB ن، سرويس امنيتی روسيهمتعاقب آ

اين گروه توسط نمايندگان گروه ھای تروريستی بين المللی از ، FSB  ۀبه گفت.  نفر دستگير شدند۶در اين عمليات 

  .توليت انفجارھا در شمال کريمه را بر عھده نگرفته اسؤ مسًاکيف رسم. اوکراين رھبری می شد

 ۀدر ھمين حال، روزنام. با اين حال، تحقيقات در مورد علت دقيق انفجارھا و عامالن اين انفجارھا ھمچنان ادامه دارد

 .می روسيه پس از اقدام خرابکارانه دامن می زندو اتۀولت به ترس از حمل

 

 


