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 ٢٠٢٢ جون ٠۶

  

 ناوکراي دار شدن روابط در ارتش ارتش اوکراين و زلنسکی ــ خدشه

 

 کند سی نيروھای مسلح اوکراين را فرماندھی میچه ک

ھا صحبت از درگيری در حال توسعه بين رھبری سياسی اين کشور و  داخلی اوکراين و رسانه ھای تلگرامی  کانال

» ولوديمير زلنسکی«ھای اطرافيان  رغم تالش علی. کنند می» والری زالوژنی«فرمانده کل نيروھای مسلح اوکراين 

: نويسد می» رزيدنت«اوکراينی  کانال تلگرامی . تبرای پنھان کردن آنچه در حال رخ دادن است، اين کار شدنی نيس

  ريزی عمليات نظامی کنند که در حال برنامه ھاست گروھی از مستشاران ناتو کار می مدت] اوکراين[در ستاد کل «

عنوان گوشت دم توپ که برای کشتار و   با نيروھای ما بهئیامريکاھای  نرالجًاخيرا به دليل برخورد و رفتار . ھستند

با رھبری سياسی » زالوژنی«در اين مورد، . شوند، برخورد شديدی آغاز شده است  شرقی فرستاده میۀالخی به جبھس

 «Legitimny» آنطور که پيشتر کانال تلگرام. »نظر داشت اختالف ،کند حمايت می] ناتو[کشور که از نظر مشاوران 

 در اوکراين مستقر ھستند که اين اختيار را دارند امريکا ۀدادعا کرده بود، گروھی از افسران نيروھای مسلح اياالت متح

ھا و تشکيالت اوکراين دستور صادر کنند و ھمچنين دستورات فرماندھی نيروھای مسلح اوکراين را  احدوًمستقيما به 

  یھا، اين خطر وجود دارد که کيف بدون حمايت مالی و نظام یئامريکادر صورت سرپيچی از دستورات . لغو کنند
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ِخواھند ــ يک ضد حمله، و  تری می ھا از نيروھای مسلح اوکراين اقدامات قاطع ئیامريکادر اين ميان، . واشنگتن بماند

ھای واقعی نيروھای مسلح روسيه آگاه  ئی رھبری ستاد کل اوکراين، پنتاگون از تواناۀبه عقيد. »نشستن در شھرھا«نه 

 اينھا بر ۀھم. اند وی اقيانوس، نيروھای مسلح اوکراين را به شکست رساندهاز آن س ًفعال که، مشاوران نظامی . نيست

اين درگيری پس از علنی شدن نتايج يک نظرسنجی . تحميل شده است» زالوژنی«و » زلنسکی«درگيری شخصی بين 

 انجام يک سازمان تحقيقاتی مستقل و غيردولتی اوکراينی است که در( «Rating » شناختی که توسط آژانس جامعه

انجام شد، در گرفت و ) مترجم. کند د شده، عمل میئيأالمللی ت رعايت استانداردھای بينشناختی با  انواع تحقيقات جامعه

فعاليت . است» زلنسکی«ل کيف باالتر از رتبه ونشان داد که محبوبيت فرماندھی ارتش در ميان مردم مناطق تحت کنتر

عنوان تالشی برای  به «Ze-Team» د بنياد اجتماعی شخصی توسط تيمھای اجتماعی و ايجا در شبکه» زالوژنی«

و  طور کامل از رويدادھای عمومی  ًتقريبا به» زالوژنی«از آن لحظه، . جمھور تفسير شد نشستن بر جای رئيس

 .ًھا اکنون صرفا جنبه غيرشخصی دارد ھای اجتماعی ناپديد شده است و اظھارات وی برای رسانه شبکه

ھای پشت سر او در حال رسيدن به سطح جديدی  ئیامريکاو » زلنسکی«و » زالوژنی« ئیھا، رويارو داخلی ۀبه گفت

» سورودونتسک«بر خروج گروه اوکراينی از » زالوژنی«کند،  ادعا می» رزيدنت« کانال ۀآنطور که نويسند. است

با اين وجود . نيروھای مسلح تکرار شود نزديک برای ۀممکن است در آيند» آزوفستال« که داستان ئیاصرار دارد، جا

شجاعت و « جديدی از ۀ، اوکراين به نمون»ماريوپل«که پس از تسليم ارتش اوکراين در  ضمن اعالم اين» زلنسکی«، 

بايد به » سورودونتسک«کنند که  پيشنھاد می» زلنسکی«ھا به  ئیامريکا. خواھد گوش فرا دھد نياز دارد، نمی» قھرمانی

کنند،  خدمت می» گوشت دم توپ«مثابه   آن فقط بهئیامريکااين که نظاميان برای رژيم و اربابان .  شود حفظئیھر بھا

، »سرگئی شويگو«نرال ج ۀبه گفت. نشان داده شده است» مار« ۀدر تالش نيروھای مسلح اوکراين برای تصرف جزير

 نخبه، چھار ھواپيما، ده ۀ سرباز نيروی ويژ۵٠ش از کننده، برای اوکراين بي وزير دفاع روسيه، اين اقدام آشکارا نااميد

قربانی شد تا » اودسا« ۀسازی بنادر منطق خاطر اميد واھی به آزاد ارتش به.  پھپاد و سه قايق ھزينه داشت٣٠ھليکوپتر، 

وھای ھا سرباز نير ھای خبرنگاران نظامی، ده اکنون، از قرائن داده. صادرات غالت به مشتريان غربی را آغاز کند

 را ئیھا کنند ــ آنھا پيام و جنگجويان دفاع ارضی شورش می. مسلح اوکراين در حال ترک مواضع و تسليم شدن ھستند

چيزی که ھست رژيم . کنند کنند و در آنھا از جنگيدن خودداری می ضبط می» زلنسکی«روی ويديو با درخواست از 

 به خط مقدم از غرب و مرکز اوکراين کرده است که تسليحات ھای دفاعی احدوکيف در روزھای اخير شروع به انتقال 

و . کنند  دفاع ميھنی در تظاھرات شرکت می١١۵ و ١٠١ھای  سربازان تيپ. اند سنگين ندارند و ھيچ آموزشی نديده

. کنند ھای دولتی را در پشت جبھه محاصره می  ادارات نظام وظيفه و ارگان۵٧ و ١٠٣بستگان رزمندگان تيپ 

در اين . گيرند دھد ناديده می دھی نيروھای مسلح اوکراين ضمن باز گذاشتن دست معترضان، آنچه را که روی میفرمان

، »اولکسی آرستوويچ«. به تھديدات عليه فرماندھی نيروھای مسلح اوکراين روی آورده است «Ze تيم«شرايط، 

سلح فدراسيون روسيه بسيار سريع جنوب جمھور، ضرورت پی بردن به اين که چرا نيروھای م سخنگوی دفتر رئيس

تاراس «در پاسخ، . ناميد» لياقتی و خيانت بی«وی از جمله داليل اين رويداد را . اوکراين را تصرف کردند، اعالم کرد

که ارتش اوکراين در دوران  ، فعال اجتماعی، نزديک به فرماندھی نيروھای مسلح اوکراين، ضمن يادآوری اين»چموت

دستبرد از سوی «را به  »Ze تيم« شکست خورده است،   نکرده بلکه سفارش دفاعی و نظامیرشد» زلنسکی«

 .شود رسد چيزی در ارتش اوکراين دارد آغاز می نظر می به. متھم کرد» افراطيون
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