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 Reports  گزارشھا

  
 آنتون جنتزن: نويسنده

  ی حميد علو:رگردانب
  ٢٠٢٢ جون ٢٧

 دشو می   بزرگ اوکراين بزودی آغازۀضد حمل

 
 . بزرگ اوکراين در شرف آغاز شدن استۀضد حمل

مقدمات اين امر به پايان .  بزرگ ارتش اوکراين که چندين بار اعالم شده، روز به روز واقعی تر می شودۀضد حمل

 .ًھفته ھای آينده می تواند برای جنگ تعيين کننده باشد، اما نتيجه کامال باز است. رسيده يا در شرف اتمام است

ت که اوکراين در حال برنامه ريزی و تدارک يک ضد حمله گسترده در يکی از ماه ھای اين ديگر راز بزرگی نيس

العات مقاماتی مانند مشاور رئيس جمھور اوکراين، الکسی آرستويچ يا کريل بودانوف، افسر ارشد اط. تابستان است

  . عام در اين مورد صحبت کرده انداوکراين، چندين بار در مأل

ی در حال جمع آوری است که نشان می دھد مقدمات اين حمله تکميل شده است و اجرای آنھا در حال حاضر اطالعات

 .ممکن است قريب الوقوع باشد

ھای کامل، نيروھای متحد روسيه و دو جمھوری خلق حتی پس از چھار ماه موفق به محاصره و شکست  خالف اعالميه

  .اند ھای بزرگ نيروھای اوکراينی نشده گروه

شود و  ًی سخت و نسبتا آھسته خط مقدم انجام میئجاه روسيه موفق است، اين کار با جاب) طرفدار(ی که طرف ئدر جا

 .شود نشينی به خطوط دفاعی از پيش آماده شده به سمت غرب می ارتش اوکراين تا حد زيادی موفق به عقب

  .شمگيری نداشته استبا وجود موفقيت ھای محلی، شکست گروه اوکراينی در دونباس ھنوز موفقيت چ
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حتی کارشناسان روسی ھم اکنون اعتراف می کنند که فرماندھی نظامی اوکراين از نظر تاکتيکی بسيار ماھر است و 

تعادل مطلوبی بين به تعويق انداختن پيشروی روسيه با کمک گره ھای به شدت دفاع شده و عقب نشينی تاکتيکی به گره 

  .آماده ايجاد می کندًھای جديد در خطوط دفاعی کامال 

عالوه بر اين، نيروھای تازه بسيج شده سطح بعدی جبھه اکنون در مرزھای غربی مناطق دونتسک و لوھانسک 

 .متمرکز شده اند

تشکل از نيروھای تازه نفس و مجھز، ماه ھاست که ايجاد شده است، در مرزھای قلمرو مورد ادعای  جديد مۀاين جبھ

ھای خلق، که ھنوز در اعماق مناطق داخلی اوکراين قرار دارد، اين نيروھا بر حفظ اين مرزھا به صورت  جمھوری

که .  آتی آماده می شوندۀی برای حملدفاعی متمرکز نبودند، بلکه در عوض، آنھا در پشت خط اصلی به عنوان پايه ا

 . اول بر شھر دونتسک و تجمع آن تمرکز کنندۀقرار است در مرحل

 بحرانی در بخش دونتسک در جبھه در ھفته ھای نجشکارشناسان نظامی روسيه اکنون توافق دارند که احتمال تشديد ت

  .آينده بسيار زياد است

ً پاولوفکا متمرکز کرده اند، ظاھرا به منظور انجام ۀنيروھای مسلح اوکراين در حال حاضر نيروھای خود را در منطق

  .يک ضد حمله در جھت دونتسک

  .درگيری وجود دارد» داغ شدن«ت در آن تھديد جدی به سگ يا اوالیجای نيست که در ماه  اما دونباس تنھا منطقه

  .ی به طور گسترده از مناطق غربی کشور به جنوب منتقل می شوندھمزمان، نيروھای اوکراين

 اوکراينی مواجه است که می تواند به عنوان بخشی از يک ۀ خرسون، طرف روسی با چشم انداز ضدحملۀدر منطق

مرز ً واحدھای اوکراينی که قبال در ۀی مشاھده شدئجاه جاب. عمليات پيچيده در چندين جبھه به طور ھمزمان انجام شود

  .اوکراين و بالروس مستقر بودند

ی از ئ نيکواليف، کارشناسان روسی ھمچنين اين را به عنوان نشانه ای مطمئن می دانند که اوکراين تضمين ھاۀبه گفت

  . دارد که در زمان مناسب به اينجا حمله خواھد کردولندپارتش 

 .اد كل اوكراين نيستً روسيه به كيف از شمال، ظاھرا ديگر مورد ترس ستۀتكرار حمل

 سياه برخوردار است، بازپس گيری حيرۀبل وژيک بزرگی برای کنتريسترات سوم، کوچکتر است، اما از اھميت ۀجبھ

نشانه ھای متعددی حاکی از آغاز قريب الوقوع اين عمليات است، از جمله تشديد گلوله .  مار توسط اوکراين استۀجزير

 .روسيه از اودسا سياه حيرۀبباران جزيره و ناوگان 

دھد تسلط کافی نيرو در نقاط حياتی  دليل اصلی عدم موفقيت عمومی متفقين فقدان پرسنل نظامی است که اجازه نمی

  .برای يک مانور محاصره ايجاد شود

جمھوری ھای خلق اکنون پتانسيل . ی متکی است و از بسيج عمومی دوری می کندئروسيه ھمچنان به ارتش حرفه 

  .را تا حد زيادی به پايان رسانده اندبسيج خود 

ی مانند چين يا سوريه، که در ھفته ھای اول جنگ در مورد آن حدس و گمان می ئکمک ھای شخصی متحدان ادعا

 . خود نشان داده روی متحدان خود نمی تواند حساب باز کندۀروسيه در تاريخ گذشت. رفت، در حد آرزو باقی ماند

ی ستاد کل روسيه اطالعی نداريم، اما ناظران آگاه ھر روز بيشتر از خود می پرسند ئات زيربناما از برنامه ھا و محاسب

که چگونه آنھا قصد دارند مزيت برتری کمی نيرو ھای نظامی طرف اوکراينی را بدون بسيج عمومی جبران کنند، به 

گ تعيين کننده نبوده است و ی تاکنون برای جنئخصوص که مزيت کيفی تسليحات روسی دربرتری توپخانه و ھوا

 .ھمچنين به دليل تحويل تسليحات غربی به طور فزاينده ای در حال ذوب شدن است
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. رويدادھا در حال سرعت گرفتن است و ما شاھد افزايش شديد سرعت عمليات از سوی نيروھای مسلح اوکراين ھستيم

اوکراين به طور جدی جنگ را به راه انداخته و  . اينھا تأثير مھمی بر عادی شدن درگيری در طرف روسيه داردۀھم

 .ًاحتماال اين برای جنگ تعيين کننده است –در يک جھت يا آن جھت  –در حال تدارک يک ضد حمله است که 

 تسليحاتی اوکراين و ۀال مھم اين است که آيا روسيه و جمھوری ھای خلق قدرت مقاومت در برابر ذخاير انباشته شدؤس

   .ھفته ھای آينده اين را نشان خواھند داد.  آتی اوکراين را دارند يا خيرۀ حملدرھم شکستن ضد

***** 

 ديدگاه سردبير ۀ منعکس کنندًپست ھای مھمان و نظرات لزوما. راشا تودی برای طيف وسيعی از نظرات تالش می کند

 .نيست

 

 


