سوریه :با ترکیه حامی تروریستها همکاری نمیکنیم

یکشنبه  4اردیبهشت 1401
وطنامروز شماره 3470

یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه ادعاهای مقامات ترکیه مبنی بر انجام تماسهایی در سطوح مختلف امنیتی و سیاسی بین دمشق
و آنکارا را ساختگی دانست .سانا ،خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از این منبع ضمن تقبیح حمالت وحشیانه نیروهای رژیم رجب طیب
اردوغان به شهروندان شمال سوریه اعالم کرد دمشق نمیتواند در مبارزه با تروریسم با رژیمی که از تروریسم حمایت میکند همکاری کند.

بینالملل

طی  7روز گذشته بیش از  ۵مورد انفجار در والیات مختلف افغانستان منجر به شهادت شماری از مسلمانان در این کشور شده است

فتنه داعش علیه شیعه و سنی افغانستان

وقوع انفجارهای مکرر در محل تجمع شیعیان افغان در مدارس و مساجد سبب شده مسأله نسلکشی شیعیان افغانستان و هزاره مورد توجه قرار گیرد
گروه بینالملل :هفته گذشته برای افغانستان بویژه هزارههای
افغان مملو از خون و انفجار بود .از روز سهش��نبه که انفجار
تروریستی در مدرسه عبدالرحیم شهید و آموزشگاه ممتاز در
غرب کابل و در مناطق شیعهنشین منجر به کشته شدن 27
دانشآموز و زخمی ش��دن دهها نفر ش��د 4 ،انفجار دیگر در
والیات کابل ،بلخ ،قندوز و ننگرهار رخ داده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده پنجشنبهگذشته انفجار
نخس��ت در منطق ه «چهارراهی قنب��ر» واقع در حوزه پنجم
امنیتی شهر کابل ر خ داد .به گفته مقامات طالبان ،این انفجار
ناش��ی از بمب جاسازی شده در کنار جاده بود که در نتیجه
آن  2کودک به طور سطحی مجروح شدند.
روز جمعه هم منابع محلی در والیت قندوز به رس��انهها
اعالم کردند حوالی س��اعت  2:30پس از ظهر یک انفجار در
داخل مسجد «خانقای مولوی سکندر» اهل سنت شهرستان
امامصاحب والیت قندوز رخ داده اس��ت« .ذبیحاهلل مجاهد»
سخنگوی طالبان در توئیتی اعالم کرد در نتیجه انفجار روز
جمعه در مس��جد اهل سنت «خانقای مولوی سکندر» واقع
در شهرس��تان امام صاحب والیت قندوز  33نفر شهید و 43
نفر دیگر زخمی شدند .با این حال منابع محلی اعالم کردند
در این حمله تروریس��تی  60نمازگزار شهید و  30نفر دیگر
زخمی شدند.
از س��وی دیگر مسؤوالن محلی طالبان در والیت ننگرهار
نیز اعالم کردند در نتیج ه اصابت خودروی نیروهای طالبان با
بمب کنار جادهای در شهرس��تان خوگیانی این والیت  4نفر
کشته شدند و یک تن دیگر زخمی شده است.
در ادامه انفجارهای سریالی پنجشنبه گذشته ،دقایقی پس
از اقامه نماز ظهر ،نمازگزاران شیعه در مسجد «سهدکان» واقع
در مزارشریف از ش��هرهای والیت بلخ هدف حمله انتحاری
ق��رار گرفتند .منابع تایید کردند این انفجار هنگام ادای نماز
به وقوع پیوسته است .بر اساس گزارشهای ابتدایی دستکم
 5شهید و بیش از  60زخمی به بیمارستان ابنسینای بلخی
منتقل ش��دند اما اخبار تکمیلی حاکی از این اس��ت که در
نتیجه این حمله که گروه تروریستی داعش مسؤولیت آن را
به عهده گرفت ،دس��تکم  31نمازگزار شهید و بیش از 87
نفر زخمی ش��دند .مقامهای طالبان در والیت بلخ در شمال
افغانستان اعالم کردند «عبدالحمید سنگریار» والی سابق گروه
تروریستی داعش برای والیت بلخ را بازداشت کردهاند .بر اساس
بیانیه طالبان ،این عضو ارشد داعش مسؤولیت طراحی حمله

کاخ کرملین اعالم کرد والدیمیر پوتین،
روسیه
رئیسجمهوری روسیه جمعه گذشته
در تماس تلفنی طوالنی با شارل میشل ،رئیس شورای اروپا،
ش��رط خود برای مذاکره مس��تقیم با همتای اوکراینیاش،
ولودیمیر زلنس��کی را بیان کرده است .بر این اساس ،پوتین
احتمال تماس مستقیم خود با زلنسکی را به نتایج ملموس
مذاکرات جاری بین هیأتهای نمایندگی  ۲کش��ور مرتبط
دانس��ت .رئیسجمهوری روس��یه در عین حال تاکید کرد
که کییف در جریان مذاکرات ،ناهماهنگی و عدم تمایل به
جس��توجوی راهحلهای منطقی و قابل قبول برای هر دو
طرف را نشان داده است.
پیش از این نیز س��رگئی الوروف ،وزیر خارجه روس��یه
در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مختار تلوبردی ،همتای
قزاقس��تانیاش دلیل کندی پیشرفت مذاکرات بین روسیه
و اوکرای��ن را اظهار بینیازی عجیب نمایندگان اوکراینی از
جمله رئیسجمهور این کش��ور و مش��اوران او به مذاکرات
عنوان کرده بود.
در همین حال دیمیتری پس��کوف ،سخنگوی کرملین
جمعهشب گذشته اعالم کرد پوتین روز سهشنبه  26آوریل
( 6اردیبهشتماه) آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد
را پذیرا خواهد ش��د .گوترش برای دیدار با سرگئی الوروف،
وزیر خارجه روسیه به مسکو میآید .دفتر دبیرکل سازمان ملل
متحد نیز صبح دیروز تایید کرده بود که گوترش روز دوشنبه
 25آوریل ( 5اردیبهشتماه) به مسکو سفر کرده و با پوتین
و الوروف دیدار خواهد کرد .این دفتر همچنین یادآور ش��د
که آنتونیو گوترش  28آوریل ( 8اردیبهشتماه) به پایتخت

به مسجد «سهدکان» در شهر مزارشریف را ب ه عهده داشت.
ریاست اطالعات و فرهنگ طالبان اظهار کرد این عضو داعش
در شهرستان «چهاربولک» والیت بلخ بازداشت شده است .بر
اساس بیانیه طالبان ،عبدالحمید سنگریار تاکنون در بسیاری
از حوادث تروریستی نقش داشته است.

■■معاون نخستوزیر طالبان :فرقی بین شیعه و سنی نیست

«عبدالسالم حنفی» معاون اداری نخستوزیر طالبان در
دیدار با خانواده ش��هدای حمله اخیر به مسجد شیعیان در
مزارش��ریف با اشاره به حمالت اخیر در والیتهای مختلف
افغانستان اظهار داشت در این کشور فرقی بین شیعه و سنی
وجود ندارد و همه یک پیکر واحد هستند .حنفی گفت« :ما
همه یک پیکر هستیم ،در بین ما شیعه و سنی و پشتون و
تاجیک و ازبک و ترکمن وجود ندارد ،ما همه یک پیکر واحد
هستیم ،اکثریت جمعیت افغانستان همه مسلمان هستند.
وی درباره حمله اخیر به مس��جد ش��یعیان در مزارشریف و
حمله به مسجد اهل س��نت در قندوز افزود« :این حوادثی
که در داخل مساجد ،تکیهخانهها ،معابد ،حوزههای علمیه،
خانهها و در داخل بازارها انجام داده میش��ود ،در چارچوب
اسالم هیچ جایگاهی ندارد».

ی
نژادپرستی آلمان نسبت به پناهجویان افغانستان 

■■حمایت جنبش نجبا از شیعیان افغانستان

وق��وع انفجارهای مک��رر در روزهای اخیر در محل تجمع
ش��یعیان افغان در مدارس و مس��اجد س��بب شده تا مساله
نسلکشی شیعیان افغانستان و هزاره مورد توجه قرار گیرد.
بر همین اساس برخی گروههای مقاومت نیز آمادگی خود را
برای دفاع از شیعیان افغانستان اعالم کردند .جنبش مقاومت
اس�لامی نجبا در پی فاجعه اخیر شهر مزارشریف و به خاک
و خون کشیده شدن دهها تن از شیعیان افغانستان ،با صدور
بیانیهای این اقدام تروریس��تی را محکوم کرد .در بیانیه این
گروه مقاومت عراقی آمده اس��ت« :این اقدام جنایتکارانه در
اندیش��ه وهابی جای هیچ تعجبی ندارد ،چرا که اینها از تبار
ابنملجم هس��تند و این نفرت ناصبی است که تنها شیعیان
را ه��دف قرار میده��د» .این گروه مقاومت با تاکید بر اینکه
سکوت در برابر این تجاوزها دیگر چارهساز نیست ،تأکید کرد:
«ما ضمن محکوم کردن این جنایت ،از جامعه جهانی ،جهان
اسالم و همچنین حکومت افغانستان میخواهیم که به حمایت
از شیعیان اهلبیت(ع) بپردازند ،در غیر این صورت همه باید
بدانند و آگاه باش��ند بازوان مح��ور مقاومت توانایی و نیروی
هدف قرار دادن دشمنان خدا در هر زمان و مکانی را دارند».

یک نشریه آمریکایی گزارش داده آلمان در اقدامی مغایر با شعارهای حقوق بشری ،مهاجران افغانستانی را آواره میکند تا
برای پناهندگان جنگ اوکراین جا باز کند .فارینپالیسی در ابتدای این مقاله با اشاره به یک مورد خاص به نام «پاروانا امیری»
نوشته او به همراه همسر و  ۲دخترش در حال صرف صبحانه بوده که یک مددکار اجتماعی در منزلش را به صدا درآورده و
خبری غیرمنتظره به آنها داده است :آن خانواده باید منزلشان را ترک کرده و آن را تحویل پناهندگانی از اوکراین دهند .به
این خانواده گفته شده بدون چانهزنی و چون و چرا فقط تا  24ساعت دیگر منزل را تخلیه کنند .فارینپالیسی نوشته امیری
 33ساله که خودش مددکار اجتماعی است و اواخر ژانویه از افغانستان فرار کرده و به برلین پناه آورده ،یکی از صدها شهروند
افغانستان است که آواره میشود تا جایش به پناهجویان اوکراینی داده شود .او خواسته برای حفظ امنیتش از نام مستعار به
جای نام اصلیاش استفاده شود .طارق آالوز ،یکی از اعضای هیات مدیره شورای پناهندگان برلین میگوید« :درباره این تخلیهها،
عمدا اطالعرسانی نشده است .برخی آدمها سالها بود در خانههایشان زندگی میکردند اما از آنجا اخراج شدهاند ،از جمله
بچههایی که به اماکنی دورتر از مدا رسشان منتقل شدهاند» .به گفته آالوز ،دولت آلمان این تخلیهها را اینطور توجیه میکند
که افغانستانیها از مراکز اولیهای که در آنجا اسکان داده شدهاند تخلیه شدهاند و از اول هم قرار بوده برای مدت کوتاهی در
آنجا اقامت داشته باشند اما برخی خانوادههای افغانستانی سالها بود که در آنجا سکونت داشتند و برخی دیگر از خانوادههای
تخلیهشده هم در مراکزی غیر از مراکز اولیه اسکان سکونت داده شده بودند .آالوز میگوید« :البته تقصیر اوکراینیها نیست
ولی وقتی که گروه معینی از آدمها هدف قرار میگیرند الزم است در همبستگیمان شک کنیم .در ماههای گذشته معلوم شده
میتوانباپناهندگانرفتارمتفاوتیداشت».فارینپالیسینوشتهاینتصمیمتوسطادارهکار،خدماتاجتماعیویکپارچهسازی
در برلین گرفته شده است .این اداره گفته انجام این اقدامات ضروری بود ه و جایگزینی برای آنها وجود نداشته ،زیرا اوکراینیها
که در میان آنها زنان و کودکان زیادی وجود دارند به یک سقف باالی سرشان و جای خواب نیاز دارند.

مسکو :آمریکا آماده ایراد اتهام استفاده از سالح کشتار جمعی به روسیه است

دیدار پوتین با گوترش

اوکراین سفر خواهد کرد.

■■کریدور تخلیه ماریوپول

معاون نخستوزیر اوکراین
از گشوده شدن یک کریدور
بشردوس��تانه به سوی خارج
از ماریوپ��ول خب��ر داد .ب��ر
این اس��اس قرار ب��ود خروج
غیرنظامیان اوکراینی از این
بن��در تصرف ش��ده جنوب
شرقی این کشور ،از ظهر دیروز آغاز شود.
ایرینا ورش��چوک پیشتر اعالم کرده بود که طرح تخلیه
غیرنظامیان از ماریوپول برای روز شنبه برنامهریزی شده است.
این در حالی است که سرگئی شویگو ،وزیر دفاع روسیه
در دیدار پنجشنبه گذشته خود با پوتین در کرملین از کنترل
ارتش این کشور بر ماریوپول به استثنای محوطه کارخانه فوالد
آزوفستال خبر داد که حدود  ۲هزار شبهنظامی منسوب به
گردان نازیهای آزوف هنوز در آن مستقر هستند .با تصرف
ماریوپ��ول ،یک کریدور زمینی میان خاک اصلی روس��یه و
شبهجزیره کریمه ایجاد خواهد شد.
■■خسارات وارده به ارتش اوکراین

دس��تگاه نظامی روسیه برآورد خود از مجموع خسارات
وارده به ارتش اوکراین طی  ۲ماه س��پری شده از جنگ را

اعالم کرد .سرلش��کر ایگور
کوناشنکو ،سخنگوی وزارت
دفاع روسیه دیروز در جمع
خبرنگاران گف��ت« :از آغاز
عملی��ات وی��ژه نظامی در
اوکرای��ن ،نیروهای مس��لح
روس��یه در مجم��وع 141
فروند هواپیم��ا 110 ،فروند
بالگرد 538 ،هواپیمای بدون
سرنشین 261 ،سامانه موشکی ضدهوایی 2471 ،دستگاه
تانک و سایر خودروهای زرهی 274 ،موشکانداز چندگانه،
 1075قبض��ه توپ و خمپاره صحرایی و  2311دس��تگاه
خودروی ویژه نظامی را منهدم کردهاند».
ب��ه گفته این مق��ام نظامی روس ،س��امانههای پدافند
هوایی این کش��ور طی عملیات جمعهش��ب گذش��ته در
منطقه خارکوف ،یک فروند هواپیمای سوخو 25-اوکراینی
و  ۲موش��ک تاکتیکی توچکا-یو را در هوا سرنگون کردند.
در این عملیات همچنین  ۳سامانه پرتاب چندگانه موشک
ارتش اوکراین نیز نابود شد .به گفته او ،عالوه بر این نیروهای
هوا -فضای روسیه اخیرا  11تاسیسات نظامی اوکراینی را با
استفاده از موشکهای استقرار هوایی دارای دقت باال مورد
اصابت قرار دادند که در نتیجه  7سنگر و محل تمرکز نیروها

و تجهیزات نظامی نابود شد و دشمن  ۲گروهان پرسنل و
 25خودروی زرهی خود را از دست داد .جمعهشب گذشته
همچنین هواپیماهای روس��یه به  66تأسیسات نظامی در
اوکراین حمله کردند که از جمله  ۳انبار موشک و توپخانه
ارتش اوکراین ۳ ،پس��ت فرمانده��ی و  58منطقه تجمع
تجهیزات نظامی منهدم شده است.

■■مسکو :آمریکا آماده ایراد اتهام استفاده از سالح کشتار
جمعی به روسیه است

«ایگور کریلوف» رئیس نیروهای حفاظت در برابر تشعشع،
تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی نیروهای مسلح روسیه دیروز
در یک جلس��ه توجیهی ،تحریکات برنامهریزی شده غرب
را ف��اش کرد .وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد ایاالتمتحده
در حال برنامهریزی تحریکآمیز اس��ت تا نیروهای روسیه
را که در حال انجام عملیات ویژه در اوکراین هس��تند ،به
اس��تفاده از سالحهای کش��تار جمعی متهم کند .به گفته
این مقام روس ،وزارت دفاع روسیه اطالعاتی دارد مبنی بر
اینکه مسکو به استفاده از سالحهای شیمیایی ،بیولوژیکی
یا هس��تهای ،مطابق حداقل  3سناریویی که قبال به عنوان
پاسخی به موفقیت مس��کو در انجام عملیات نظامی ویژه
خود در اوکراین طراحی شده ،مقصر شناخته خواهد شد .او
معتقد است این اقدامات تحریکآمیز از سوی غرب احتماال
تأسیس��ات ش��یمیایی و بیولوژیکی در خارکف و کییف و
احتماال نیروگاه هس��تهای «زاپوریژیا» را هدف قرار خواهد
داد .وی اف��زود :عالوه بر این ،وزارت خارجه ایاالت متحده
قبال رویه تحقیقات متعاقب را تعیین کرده و مقامات مسؤول
انجام آن را منصوب کرده است.

برآیند تحوالت یک هفته گذشته در مسجداالقصی حاکی از پیروزی مقاومت فلسطین در برابر صهیونیستهاست

نماز جمعه  ۱۵۰هزار نفری در مسجداالقصی

 158فلسطینی را زخمی و  400نفر را در داخل محوطه بازداشت
کردند .دهها تن دیگر هم در طول هفته مجروح و دستگیر شدند.
در مجموع بیش از  3هزار صهیونیست طی یک هفته با حضور
حمایت شده از سوی نظامیان این رژیم به مسجداالقصی هتک
حرمت کردند .با این حال و با وجود ترس از تشدید اوضاع در قدس،
فلسطینیها گفتهاند ادامه حضور آنها در مسجداالقصی ضروری
است .افزایش حمالت فلسطینیان در داخل سرزمینهای اشغالی
در هفتههای اخیر منجر به هالکت  14اسرائیلی در  ۳هفته شد.
این در حالی است که اسرائیلیها از ابتدای سال  2022حداقل
 43فلسطینی را به شهادت رساندهاند.
■■وحشت صهیونیستها از انفجار شهرها

فلسطین س��ومین نماز جمعه ماه مبارک رمضان
در محوطه مس��جداالقصی روز جمعه در
«قدسشرقیاشغالی»باحمالتپلیساسرائیلبهفلسطینیهایی
که در نماز جمعه شرکت کردند مواجه شد اما این امر باعث نشد
حدود  150هزار فلس��طینی برای عبادت به این مسجد نروند.
نیروه��ای رژیم صهیونیس��تی روز جمعه پ��س از نماز صبح به
مسجد حمله کردند و حداقل  31فلسطینی از جمله  ۳خبرنگار
را با گلولههای پالستیکی ،شوکر و گاز اشکآور مجروح کردند.
پیش از این اخباری مبنی بر کاربرد گلولههای فوالدی با روکش

الستیکی از سوی صهیونیستها اعالم شد .پس از نماز جمعه نیز
گاز اشکآور شلیک شد که به فلسطینیانی که در گنبد الصخره
داخل محوطه مسجداالقصی مشغول عبادت بودند ،برخورد کرد.
صهیونیستها همچنین در اقدامی نادر و خطرناک از پهپادهای
چهارپره برای حمله با گاز اشکآور به فلسطینیها استفاده کردند.
هجوم شهرکنش��ینان تحت حمایت پلیس اس��رائیل در طول
هفته گذشته در عید «پسح» یهودیان منجر به درگیری روزانه
با فلسطینیها در مسجد شد و تعداد زیادی مجروح و دستگیر
شدند .در روز اول عید پسح 15( ،آوریل) نیروهای اسرائیلی حداقل

رژیم صهیونیستی روز گذشته نسبت به شعلهور شدن اعتراضات
در ش��هرهای مختلف فلس��طین اشغالی و کش��یده شدن دامنه
درگیریها به شهرها هشدار داد .تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان)
گزارش داد «عامر بارلیو» وزیر امنیت رژیم به پلیس توصیه کرده
تا حد امکان از ورود به صحنهای مسجداالقصی خودداری کنند و
تصمیمگیری برای هر گونه ورود به این مسجد نیز بر عهده رئیس
پلیس منطقه خواهد بود .بنا بر این گزارش« ،کوبی شبتای» رئیس
پلیس رژیم صهیونیستی به افسران پلیس گارد مرزی از نیروهای
ذخیره نیز دس��تور داده به دلیل ترس از گسترش خشونتها در
شهرهایی مثل امالفحم و الناصره ،این نیروها در حال آمادهباش باشند
و احتمال فراخوانی آنها وجود دارد .طبق گزارش شبکه النشره ،پلیس
رژیمصهیونیستیجمعهشبنیزبهسمتتظاهراتکنندگاندرشهر
امالفحم ،گاز اشکآور شلیک کرد .تظاهراتکنندگان در محکومیت

برخورد خشونتآمیز نظامیان صهیونیست با نمازگزاران فلسطینی
در مسجداالقصی ،به خیابان آمده بودند .پلیس رژیم صهیونیستی
همچنین  4نفر را با ادعای اخالل در نظم عمومی بازداشت کرد.
روز جمعه هم نظامیان صهیونیست با یورش به مسجداالقصی با
نمازگزاران فلسطینی درگیر شده و به سمت آنها تیراندازی کرده و
شماری را زخمی کردند.

■■حم�اس :قیام سراس�ری دف�اع از االقصی در دهه س�وم ماه
رمضان ادامه دارد

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین(حماس) در واکنش به حمله
نظامیان صهیونیست به فلسطینیان خواستار بسیج عمومی ملت
فلسطین در همه سرزمینهای فلسطینی شد و گفت :فلسطینیان
باید برای رویارویی با رژیم اشغالگر و شهرکنشینان انتفاضه بزرگی
به راه اندازند و روزهای باقیمانده از ماه مبارک رمضان را با عزیمت
به سمت مسجداالقصی در آنجا اعتکاف کنند .حماس ادامه داد:
این انتفاضه به منظور دفاع از قدس ،مسجداالقصی و یاری نگهبانان
قهرمانی است که فقط همین امروز دهها نفر از آنها در مقابله با
حمله نظامیان صهیونیست آسیب دیده و مجروح شدند« .یوسف
الحساینه» عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسالمی در فلسطین
هم تاکید کرد نگهبانان قدس میدانند مقاومت در غزه در هیچ
کجا پشت آنها را خالی نمیکند و با دقت نظر در رفتار اسرائیل در
زمان مناسب حرف خود را خواهد زد .الحساینه با تاکید بر اینکه
نبرد سیف القدس معادالت خود را تثبیت کرد ،گفت :نگهبانان
قدس میدانند مهار تجاوز دشمن و یورشهای آن از طریق مقابله
و درگیری با شهرکنشینان صهیونیست ممکن است.

گزارش

نقش پنهان انگلیس و آمریکا
در هدف قرار دادن رزمناو روسی

همزمان با اعالن رس��می تلفات رزمناو غرق ش��ده
روسی توسط وزارت دفاع این کشور ،نقش کشورهای
خارجی در این سانحه آشکارتر میشود.
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد یک خدمه ناو ماسکوا
که  10روز پیش در دریای س��یاه هدف قرار گرفت و
غرق شد ،کشته شده و  ۲۷خدمه دیگر مفقود شدهاند.
به گزارش اس��پوتنیک ،روسیه همچنین از نجات
 ۳۹۶خدمه دیگر این رزمناو خبر داد که به س�لامت
به پایگاه اصلیشان در شرق دریای سیاه بازگشتهاند.
بر اس��اس بیانیه رس��می وزارت دفاع روسیه ،این
کش��تی جنگی پرچمدار در حالی که به س��مت بندر
ب دیدن
مقص��د در ح��ال حرکت بود ،به دلیل آس��ی 
بدنهاش در جریان آتشسوزی ناشی از انفجار مهمات،
تعادل خود را از دست داد و در دریای توفانی غرق شد.
شنبه هفته گذشته بود که منابع رسمی روسیه ،فیلم
سان دیدن دریادار نیکوالی یومنوف ،فرمانده کل ناوگان
سواستوپول نیروی دریایی روسیه از حدود  100ملوان
نجات یافته از رزمناو ماسکوا را پخش کردند.
ب��ا این حال روسها هیچگاه به طور ش��فاف علت
آس��یب اولیهای که به بدنه این رزمناو وارد ش��ده بود
را اعالم نکردند.
نخستینبار این فرماندهی ارتش اوکراین بود که از
هدف قرار دادن مهمترین ناو روس��یه در دریای سیاه
که از مقر ناوگان سواس��توپل کریمه مشغول عملیات
بود ،با موشکهای هدایت شونده ضدکشتی موسوم به
نپتون در جنوب بندر اودسا خبر داد.
ک که برای نخس��تینبار س��ال ۲۰۲۱
این موش�� 
عملیاتی شد ،بر اساس الگوی موشک ضد کشتی کایاک
۲۰-ASدوران شوروی که مشابه موشک هارپون تولید
آمریکاست ،ساخته شد ه است.
ماکسیم مارچنکو ،فرماندار اودسا در پیام تلگرامی
اجرای این عملیات را توسط نیروهای مرزبانی در جزیره
مار برشمرده بود.
ماس��کوا مهمترین ش��ناور روسها در این عملیات
بود .این رزمناو س��ال  ۱۹۸۲به نیروی دریایی شوروی
اضافه ش��د و یکی از  ۳رزمناو موش��ک هدایتشونده
کالس اسالواست ۲ .اسالوای دیگر مارشال اوستینوف
و واریاگ هستند که در مدیترانه فعالیت میکنند.
البته ماسکوا نخستین کشتی جنگی روسیه نیست
که در طول نبرد  ۵۰روزه اوکراین آس��یب دیده است.
پیش از این گزارش شده بود یک کشتی دیگر روسی در
نزدیکی بندر بردیانسک اوکراین پس از حمله نیروهای
اوکراینی غرق شده است.
آنچه هنوز در پردهای از ابهام قرار دارد ،این اس��ت
که چگونه اوکراینیها موفق شدند سامانه پدافند هوایی
ماس��کوا را که نماد اقتدار روسهاست خنثی کنند .بر
اس��اس اطالعاتی که طرف اوکراینی داده است ،پهپاد
رزمی مشهور ساخت ترکی ه نقش اساسی در این حمله
احتمالی داشته است .البته کالهک موشکهای پهپاد
بیرق��دار تیبی 2که به طور لیزری هدایت میش��وند،
کوچکتر از آن هستند که بتوانند به یک رزمناو آسیب
جدی وارد کنند ،مگر آنکه توانسته باشند کالهکهای
موش��کهای سوار بر رزمناو ماسکووا را با دقتی بسیار
باال مورد اصابت قرار دهند.
همچنین این گمانهزنی وجود دارد که یک بمباران
اولیه توس��ط چندین پهپاد میتوانسته سامانه پدافند
موشکی رزمناو روسی را گمراه کرده باشد .در پی این
گمراهسازی  ۲موشک نپتون که در سطحی پایین پرواز
میکنند و قابل تشخیص برای رادارها نیستند ،به سوی
این رزمناو شلیک شدهاند.
فرض اصلی اما آنجاس��ت که پهپاد بیرقدار تیبی2
که به طور وسیع در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار
گرفت��ه ،بهاحتمال زیاد مختص��ات هدف را به پایگاه
موش��کهای نپتون در س��احل جنوب غربی اوکراین
انتقال داده به طوری که  ۲موش��ک کروز ضد کشتی
توانستهاند بدون اینکه شناسایی شوند ،به رزمناو روسی
برخورد کنند.
از طرف دیگر روزنامه انگلیسی تایمز با اشاره به پرواز
یک بوئینگ جاسوسی گشت دریایی و ضد زیردریایی
 ۸-Pآمریکای��ی در حوالی منطق��ه هدف قرار گرفتن
ماسکوا ،احتمال داد موقعیت مکانی این کشتی روس
را آمریکاییها در اختیار اوکراین قرار داده باشند.
بر اساس این گزارش ،هواپیمای جاسوسی مزبور از
پایگاه هوایی ناتو در جزیره سیس��یل ایتالیا به ساحل
دریای سیاه در رومانی پرواز و از آنجا موقعیت کشتی
فرماندهی روسی را شناسایی کرده و در اختیار ارتش
اوکراین قرار داده است.
با این حال برخی منابع نزدیک به ارتش روسیه ،به
طور جدی روی فرض چهارمی کار میکنند که عملیات
ه��دف قرار دادن رزمناو پرچم��دار نیروی دریایی این
کشور در دریای سیاه به طور کامل توسط انگلیسیها
س��ازماندهی شده است .گفته میشود نیروی دریایی
س��لطنتی بریتانیا از ماهها پیش ب��رای ضربه زدن به
نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه برنامهریزی کرده
بود و حال جنگ اوکراین را بهترین فرصت برای اجرای
عملیات خود دیده است.
یک منبع امنیتی روس به روزنامه ماسکوفس��کی
کامس��امولتس نزدیک به کرملین گفته اس��ت پس از
رسوایی بزرگ نیروی دریایی انگلیس در دریای سیاه که
اوایل تابستان گذشته رخ داد ،لندن به دنبال انتقام بود.
در آن رویداد ،یک فروند رزمناو و یک فروند سوخو24
به سوی یک ناو انگلیسی کالس مدافع در دریای سیاه
که وارد آبهای س��رزمینی روس��یه شده بود ،شلیک
هشدار انجام دادند .متعاقب آن طی یکی از بزرگترین
رسواییهای نظامی معاصر بریتانیا ،برنامه سری ناوهای
این کشور در دریای سیاه که به شکل نامعلومی از مقر
نیروی دریایی سلطنتی خارج شده بود ،در یک سطل
آشغال کشف شد.
بر اساس این گزارش ،همچنین شرکتهای نظامی
و هوایی انگلیس��ی در پش��ت پرده توس��عه ،ساخت،
بهرهبرداری ،ناوبری و عملیات پهپادهای رزمی جدید
ترکیه از جمله س��ری بیرق��دار قرار دارند که عملیات
اوکراین نیز جدا از این موضوع نیست.

