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  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢نومبر  ١۵
  

 !کرد   را از خرسون اخراج"سکای نيوز" و "سی ان ان"اوکراين 

 
  ان سی ان ان و اسکای نيوز را لغو کردندنيروھای اوکراينی اعتبارنامه خبرنگار: خرسون

  .سکای نيوز و سی ان ان را برای تھيه گزارش از خرسون لغو کرده استارتش اوکراين مجوز خبرنگاران 

نيروھا در » رضايت«منطقه بدون » اقدامات تثبيت«نگاران قبل از تکميل  به ادعای ارتش اوکراين اين روزنامه

  .اند پرداختهشھربه کار تھيه عکس و خبر 

نيروھای مسلح اوکراين در فيس بوک اعالم کردند که اعتبار چندين روزنامه نگار به دليل نقض مقررات مربوط به 

  . عمليات نظامی لغو شده استۀفعاليت در زمين

  و CNN وب سايت اوکراينی مديا دتکتور به نقل از منابع خود می گويد که حداقل شش خبرنگار از جمله خبرنگاران

Sky News  در گزارش .  آنھا از خرسون تحت تعقيب و ممنوعيت خبررسانی قرار گرفته اندۀبه دليل پخش زند

  :نيروھای مسلح اوکراين آمده است

ھا و ھشدارھای موجود، بدون موافقت فرماندھان ذيربط و روابط  خالف ممنوعيتھا  ًرا برخی از نمايندگان رسانهاخي«

رسانی در شھرستان خرسون کردند آن ھم قبل از اقدامات تثبيتی  ھای اطالع ی اقدام به فعاليت نظامطعاتقعمومی 

  ».چنين اقداماتی نقض فاحش الزامات دستور فرمانده کل نيروھای مسلح اوکراين است. ارتش
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مبر  نو١١ر  رئيس جمھور اوکراين، والديمير زلنسکی، دۀکارمندان اين شبکه ھای تلويزيونی از خرسون که به گفت

  . اوکراينی اشغال شده بود، به صورت زنده برنامه پخش می کردندۀتوسط نيروھای ويژ

 .وزارت دفاع روسيه پيشتر اعالم کرده بود که نيروھای روسی از خرسون به ساحل چپ دنيپر منتقل شده اند

نيک رابرتسون، کارمند . مه کردندخبرنگاران سی ان ان پس از ورود نيروھای اوکراينی به شھر، شروع به پخش برنا

 تيم دوربينش نيز از وضعيت شھر سکای نيوز والکس روسی، خبرنگار . ايستگاه، با ساکنان محلی صحبت کرد

  .لمبرداری کردندف

توسط » اقدامات ثبات«اوکراينی تصاويری از به اصطالح  بسياری از روزنامه نگاران مستقل روسی و مخالف

  .در خرسون منتشر کردندنيروھای اوکراينی 

را منتشر » آزادسازی خرسون«آناتولی شاری، روزنامه نگار اپوزيسيون اوکراينی در کانال تلگرامی خود عکسی از 

  .کرد

  .ھمين عکس توسط روزنامه ھای غربی مانند ديلی ميل و آسوشيتدپرس منتشر شده است

ه ای که در آن بينندگان ساکنی را ديدند که پرچم اوکراين را  روزنامه نگاران ھمزمان شد با حادثۀپس گرفتن اعتبارنام

لم در شبکه ھای اجتماعی دست اين ف. در مورد خرسون سالم نازی ھا را می داد CNN در دست داشت و در گزارش

  .به دست شد

نی کرده اند و مبر، وزارت دفاع روسيه اعالم کرد که نيروھای روسی از خرسون به ساحل چپ دنيپر عقب نشي نو٩در 

  . قطعه تجھيزات نظامی از اين منطقه خارج شده اند۵٠٠٠ سرباز و ٣٠٠٠٠اعالم کرد که بيش از 

  . خرسون را به دست گرفتندۀل شھر و کل قلمرو منطقو، نيروھای روسيه کنترچدر ماه مار

  .اسيون روسيه شدمبر، يک ھمه پرسی در اين منطقه برگزار شد که منجر به پذيرش آن به فدردر ماه سپت

 ھزار غيرنظامی در شھر وجود ١٠٠ تا ٨٠٠٠٠مبر، الکساندر کوبز، شھردار خرسون اعالم کرد که ھنوز  نو١١در 

  .دارد

 ١١۵,بيش از .  خرسون مردم را از ساحل راست دنيپر به ساحل چپ تخليه کردندۀبر، مقامات منطقودر اواسط اکت

 .داده شدندھزار نفر در منطقه چپ رودخانه اسکان 

 

 
 


