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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ اکتوبر ١٢

 اوکراين روز دوم حمالت راکتی و پھپادی روسيه به

  

 تصوير نمادين است

  ی و پھپادی روسيه به شھرھای اوکراينراکتموج جديد حمالت 

بر که به اھداف زيرساختی در سراسر اوکراين آسيب جدی وارد کرد، و اکت١٠ی ارتش روسيه در راکتپس از حمالت 

  . در سراسر کشور به صدا درآمده استئیآژيرھای ھوا.  گزارش شده استئینيز انفجارھاصبح امروز 

 ۀی ديگری و اين بار نيز حملراکت ۀمقامات، رسانه ھا و کانال ھای خبری اين کشور در شبکه ھای اجتماعی از حمل

  .پھپادی به اھداف زيرساختی در اوکراين خبر داده اند

 از مناطق ئی به وقت برلين، انفجارھا٠٩:٢٠ اودسا و وينيتسا متمرکز شدند، تا ساعت ، نيروھای روسيه برءدر ابتدا

کيف، لووف، رونو، وينيتسا، اودسا، اوچاکوف، نيکواليف : کيف، زاپوروژيه و خملنيتسکی و شھرھای زير گزارش شد

  .و کريووی روگ

از بمب افکن  Ch-101  زمينیراکتدو  صبح به وقت محلی، ھر ٨به گزارش بخش اينترنتی اوکراين، حدود ساعت 

  . خزر شليک شدندبحيرۀ ھای کروز کاليبر از کشتی ھای راکت خزر و ۀھای دوربرد بر فراز منطق

  .رسانه ھای اجتماعی حتی زمان تقريبی فرود پرتابه ھا را پيش بينی کردند

 . خزر پرتاب شدۀقاز منط Tu-95MS ژيکياز بمب افکن ھای سترات Ch-101  ھایراکت ٠٧:٤٨در ساعت 

» کاليبر« ھای راکتھمچنين اخباری در مورد پرتاب .  است٠٩:٣٠-٠٨:١٠زمان تقريبی رسيدن بسته به منطقه مقصد 

  .منتشر گرديده
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 شروع ء در ابتداددعده :  ھای کروز نام برده اندراکتدر کانال ھای خبری در شبکه ھای اجتماعی برخی نيز از 

  .حمالت گزارش شده است

کند،  جمھوری زلنسکی را منتشر می کند اطالعات داخلی دفتر رياست ال خبری رزيدنت تلگرام اوکراين که ادعا میکان

ادعا .  ھواپيمای بدون سرنشين کاميکازه به اھدافی در اوکراين خبر داد٢٠ و حدود راکت کروز يا راکت ٤٠از پرتاب 

  .می شود که اين داده ھا از ستاد کل در کيف آمده است

 ديگر راکت ١٠، از پرتاب ئی کريووی روگ، با استناد به داده ھای شناساۀ نظامی منطقۀالکساندر ويکول، رئيس ادار

  . ديگر از ساراتوف روسيه خبر دادراکت ١٠از کاسپيوم و 

 را برشمرده است، اما ئی ھواۀ حمل٣٠ی و راکت حمله ٦٠در ھمين حال، گزارش رسمی ستاد کل اوکراين بيش از 

  .ًارش آن تفاوتی بين حمالت به اھداف کامال نظامی و زيرساختی قائل نيستشم

عالوه بر کيف، لووف، رونو، : کند اند فھرست می  را که در آن اھداف مورد حمله قرار گرفتهئیدر عوض، ساير شھرھا

وينيتسا، اودسا، اوچاکوف، نيکواليف، زاپوروژيه و کريووی روگ، اينھا نيز ژيتومير، خملنيتسکی، ترنوپل، ايوانو 

  ، کونوتوپ ، خارکف ، کرمنچوگ ودنپروپتروفسک. فرانکوفسک، پريلوکی، نشين ھستند

وسط شاھدی با يک گوشی ھوشمند در دستش به صورت  ھای کروز مورد بحث به طور اتفاقی تراکتپرواز يکی از 

 ضبط شد به گزارش رسانه ھای اوکراينی، موج جديدی از حمالت آغاز شده است که اولين حمالت در اودسا ئیويدئو

منابع اوکراينی گزارش می دھند که يک زيرساخت نامشخص در آنجا مورد اصابت قرار گرفته . گزارش شده است

 .است

  :ثر نبوده و در رسانه ھای اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفتؤ اوکراين در دفع حمالت مئیپدافند ھوا

ً ايرانی مقابله کند، ارتش روسيه عمدا ۀ کروز و پھپادھای کاميکازراکت ما نمی تواند ھمزمان با اين ھمه ئیپدافند ھوا«

  ».سيستم ما را بارگذاری می کند

سراسر اوکراين به صدا درآمده است و از مردم خواسته می شود که خانه ھا  در ئی ھواۀدر ھمين حال، آژير خطر حمل

  . پناه ببرندئیو آپارتمان ھای خود را ترک نکنند و در صورت امکان به پناھگاه ھا يا زيرزمين ھای حمله ھوا

  :نجا تعطيل شد کيلوولتی در الديشين در آ٣٣٠ نيروگاه حرارتی –در منطقه وينيتسا نيز در اوايل صبح گزارش شد 

  .کاميکازه در آنجا سقوط کرده اند Geran-2 گفته می شود دو ھواپيمای بدون سرنشين

  . کروز کاليبر قرار گرفتراکتدر لووف، يک ايستگاه فرعی مورد اصابت 

 شھر در سراسر کشور بدون برق ٣٠٠بر اساس گزارش سرويس اضطراری دولتی اوکراين، در حال حاضر بيش از 

  . کيف قطع برق ساعتی اعالم شدۀ شھر و منطقدر. ھستند

عالوه : انفجار نيز از شھر زاپوروژيه گزارش شده است، آتش سوزی رخ داده است، شھر در دود فرو رفته است ١٦

  .بر اھداف صنعت برق اوکراين، اھداف لجستيک نيز مورد حمله قرار می گيرند

گزارش شده است  Khemlnizki در منطقه Shepetovka عمير دربه عنوان مثال، حمالت در تقاطع راه آھن و مرکز ت

 . يازدھم تشکيالت مسلح اوکراين، که گفته می شود در آنجا مستقر ھستندئیی ضد ھواراکت ھمراه با اھداف ھنگ –

ی اھداف زيرساخت ھا: ھای ھدايت شونده موفقيت آميز باشدراکتبا اين حال، به نظر نمی رسد تالش ھای او برای دفع 

  .راه آھن در آنجا تخريب شده يا حداقل به شدت آسيب ديده است

 .مين نيروی نظامی طرف اوکراينی اھميت زيادی داشتند يا ھستندأشود که آنھا برای ت کيد میأت

 یالمانمنابع رسانه ھای روسی و 


