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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی:  فرستنده

  ٢٠٢٢ اکتوبر ٣١

 تاس   بريتانيا پشت حمالت به نورد استريم و کريمهیحربنيروی  

 
   بريتانيا پشت حمالت به نورد استريم و کريمه استحریبنيروی : وزارت دفاع روسيه

به .  اوکراين به سواستوپل بامداد شنبه را منتشر کردۀسی، وزارت دفاع روسيه جزئيات حملوبه گزارش رسانه ھای ر

 وقت اروپا به چندين کشتی  صبح به٣:٢٠ سخنگوی اين مقام، سپھبد ايگور کوناشنکوف، رژيم کی يف در ساعت ۀگفت

 ھواپيمای بدون سرنشين و ھفت پھپاد ٩در اين حمله، دشمن از .  سياه حمله کردحيرۀبنظامی و غيرنظامی در شھر 

  . پھپادھا منھدم شدندۀھم.  خودگردان استفاده کردحریب

  .مين روب ايوان گلوبتس در اين حمله اندکی آسيب ديد

  .آسيب ديديک قايق در خليج يوژنايا نيز 

 وظايف آنھا، ۀ سياه ھستند، که از جملبحيرۀ  اوکراين ناوگانیۀکيد کرد که کشتی ھای مورد حملأکوناشنکوف به ويژه ت

  . صدور غالت استۀتضمين امنيت کريدور توافقنام

 در  حضور داشتند که تروريستی کارشناسان انگليسۀسخنگوی ارتش ھمچنين اعالم کرد که در پشت تدارک اين حمل

  . نيکواليف مشغول آموزش پرسنل ارتش اوکراين بودندۀشھر اوچاکوف منطق

 بريتانيا نيز در طراحی، تضمين و اجرای حمله در حریب از نيروی طعهق اساس اطالعات موجود، نمايندگان اين هب

 منفجر شد، شرکت ٢ريم  و نورد است١ گاز نورد استريم ۀمبر سال جاری که در آن خطوط لول سپت٢۶ بالتيک در حيرۀب

  .کردند

 ٢ و ١ نورد استريم ۀمبر به خطوط لول سپت٢۶ ۀ بريتانيا در حملحریبوزارت دفاع روسيه اعالم کرد که افسران نيروی 

  . سياه ھستندحيرۀب ارتش روسيه، آنھا ھمچنين پشت حمالت به کشتی ھای ناوگان ۀبه گفت. شرکت داشتند
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 خبری روزانه گزارش داد که نمايندگان جلسۀ نکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسيه در يکژنرال سپھبد ايگور کوناش

  . مشارکت داشته اند٢ و ١خرابکاری خطوط لوله نورد استريم   بريتانيا در برنامه ريزی و اجرایحریبنيروي

غيرنظامی در سواستوپل ھای   سياه و کشتیحيرۀبھای ناوگان  کوناشنکوف خاطرنشان کرد که حمالت امروز به کشتی

  .توسط پرسنل نظامی اوکراين انجام شده است

ی که پشت انفجارھای نورد استريم نيز بودند ئ خود توسط متخصصان نظامی بريتانياۀاين سخنگو گفت که اينھا به نوب

  :آموزش ديده بودند

 تروريستی در ۀمين و اجرای حملأی، ت انگليس در طراححریب نيروی طعۀقبر اساس اطالعات موجود، نمايندگان اين «

  ». منفجر شد، مشارکت داشتند٢ و نورد استريم ١مبر که خطوط لوله گاز نورد استريم  سپت٢۶ بالتيک در حيرۀب

 پھپادی را در خليج ۀ سياه حملحيرۀبميخائيل راسوژايف فرماندار سواستوپل صبح روز شنبه گفت که کشتی ھای ناوگان

  . ھواپيماھای بدون سرنشين سرنگون شده اندۀًاو بعدا توضيح داد که ھم. ندسواستوپل دفع کرد

  . وزارت دفاع روسيه، مين روب ايوان گولوبز در اين حمله اندکی آسيب ديدۀبه گفت

 سياه، از جمله، حيرۀب ناوگان ۀکيد کرد که کشتی ھای مورد حملأکوناشنکوف ت. يک مانع در خليج يوژنايا نيز آسيب ديد

  .يت کريدور را تحت توافقنامه غالت تضمين می کنندامن

 تروريستی را تدارک ديده و پرسنل ارتش اوکراين را در ۀ فوق الذکر اين حمل کوناشنکوف، کارشناسان انگليسۀبه گفت

  .شھر اوچاکوف در منطقه نيکواليف آموزش دادند

لمان، ا.  منفجر شدند٢ی نورد استريم و نورد استريم ھا مبر، دو خط لوله صادراتی روسيه به اروپا به نام سپت٢۶در 

  . انجام خرابکاری ھدفمند را رد نکردنددنينمارک و سود

 بررسی اين حادثه را ۀروسيه اجاز. رسيدگی را آغاز کرد» المللی به دليل يک اقدام تروريستی بين«دادستانی کل روسيه 

 .نداشت

  اروپا ھيچ اطالعاتی در مورد اينۀ اروپا گفت که اتحاديۀجی اتحاديول سياست خارؤبر، جوزپ بورل، مسو اکت٢٨در 

  . نورد استريم دست داشته است، نداردۀکه چه کسی در حمله به خطوط لول

ت به دليل مشکالت تعمير توربين ھای زيمنس ناشی از تحريم ھای غرب متوقف سگعمليات نورد استريم از اواخر ماه ا

 .له پر از گاز باقی ماندبا اين حال، خط لو. شده است

 

 


