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  نسترن نصرتی: فرستنده
  ٢٠٢٢ جون ٠٥

  

 !اوکراين  ارتشۀ ساختگی، پيروزی ساختگی برای حفظ روحيفلم

 
ی ئپردازند که گو  میی شبکه ھای تلويزيونی به پخش خبریاز امروز صبح رسانه ھای غربی به ويژه فرستنده ھا

 درصد از ٢٠د و نارتش و لژيو نرھای خارجی موفق شده اند در مقابله با ارتش روسيه از خود مقاومت نشان دھ

 برای اثبات اين ادعا فلم باز پس بگيرد و ، لوھانسک تصرف کرده بودۀکه روسيه در جنگھای اخير در منطقا رمناطقی 

 ساختگی می فلمً وزارت دفاع روسيه اعالم کرد که اصال چنين برخوردی صورت نگرفته و تمام اين .شود منتشر می

 با فلمبرد تھيه شده است  ايط ناگواری به سر میً ارتش اوکراين که فعال در شرۀباشد و فقط برای باال بردن روحي

 .برداران و کارگردانان اوکراينی تھيه شده استفلمحمايت دولت بريتانيا و ھمکاری 

ای را منتشر کرد که از طرف دولت  شده سازی ھای جنگی صحنه شود که وزارت دفاع روسيه روز جمعه صحنه گفته می

به نظر می رسد اين دو کليپ کوتاه مواد خام . ا دولت بريتانيا پرداخت کرده است آن رۀبرداری شده و ھزين فلماوکراين 

  . جنگی تبليغاتی جديد ھستندفلميک 

.  نيکواليف اوکراين انجام شدۀ مه در شھر مشکووکا در منطق٢٨برداری اين ويدئوھا در فلماين وزارتخانه گفت که 

  .در جنوب کشور قرار دارد مرکز استان ۀايستگاه قطاری به ھمين نام در حوم

 فلمرسد کارگردان  به دستور زنی که به نظر می. يکی از ويدئوھا دو خودروی زرھی را در مقابل دوربين نشان می دھد

ھای متحدالشکل با بازوبندھای  شود و گروھی از مردان مسلح با لباس  نقليه باز میۀترين وسيل است، درب عقب نزديک
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 دوم در دوردست بلند ۀ نقليۀچند نفر ديگر از مراتع اطراف وسيل. کنند قرمز شروع به بيرون پريدن از خودرو می

 .روند ھای خود به جلو می شوند و با سالح می

 در آن گروھی از مردان يونيفورم پوش مسلح از ميان آوار يک ساختمان  درگيری با اسلحه است کهۀکليپ دوم صحن

به نظر می رسد پيروتکنيک ھا آتش . خرابه عقب نشينی می کنند در حالی که به سمت دشمن ناديده شليک می کنند

  .دشمن را شبيه سازی می کنند

 .ی ظاھر می شوندئبرداری حرفه فلمدر نھايت، يک گروه 

ی ھای رزمی کی يف در اوکراين ئفاع روسيه، اين ويدئوھا با ھدف ايجاد روحيه و القای اعتماد به توانا وزارت دۀبه گفت

  .تسليحات غربی ارسال شده به اين کشور است» یئکارآمدی ادعا«و کشورھای غربی و نشان دادن 

ًھای روسی است که ھرگز واقعا  اوکراين در برابر نيروۀگفته می شود که اين تيراندازی بازآفرينی مقاومت قھرمانان

  .اتفاق نيفتاده

ارتش روسيه مدعی شد اولين ويدئو برای نمايش نيروھای روسی در حال پيشروی توسط گروھی از شبه نظاميان 

برداری نمی توانند خودروھای زرھی واقعی روسی را برای فلمدر اين بيانيه آمده است که گروه . اوکراينی تھيه شده

  .د و به جای آن از خودروھای اوکراينی استفاده کرده اندصحنه تھيه کنن

 برنامه جون ۶ تا ۵ بعدی نمايش صحنه سازی برای ۀجلس: ژنرال ايگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع گفت

استفاده شود که روسيه را متھم به » ھای معمولی اوکراينی« قرار است از شھادت ساختگی فلمدر اين . ريزی شده است

 ».کنند ندازی عمدی به مناطق مسکونی میتيرا

 خود را نيز در ۀمين کرده است، بلکه نظرات خالقانأبرداری را تفلم ۀاين وزارتخانه ادعا کرد که بريتانيا نه تنھا بودج

ھای نظامی   سياسی کيف در ماريوپل و شکستۀدر ميان فاجع«در بيانيه آمده است اين پروژه .  دخالت داده استفلم ۀتھي

 .اندازی شد راه» ر دونباسد

 

  


