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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  راشا تودی
  مينا صابری: برگردان

  ٢٠٢٢ جوالی ٢٦
  

 .شود پيروزی ھای روسيه در رسانه ھای ما منعکس نمی: تايمز

  
 . دستاوردھای نظامی روسيه را پنھان می کنندًده است که رسانه ھای غربی عمداتايمز مقاله ای منتشر کر

ی در مورد جنايات ساختگی روسيه ئآنھا سعی دارند موفقيت ھای ارتش روسيه را با سرھم بندی کردن داستان ھای ادعا

  .بپوشانند

ی غربی به عمد حقيقت را در مورد رسانه ھا. ای برای تايمز نوشت ی در مقالهئنگار بريتانيا راد ليدل، روزنامه

ھا، وضعيت  ھای رسانه برای اين منظور، نويسنده گزارش. دستاوردھای بزرگ روسيه در اوکراين پنھان می کنند

ليدل به اين نتيجه رسيد که . برد واقعی در جبھه را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و تنھا چند مورد را از آنھا را نام می

در ادامه گفته . ی ھای نيروھای مسلح اوکراين اغراق کنندئ تواناۀبی تالش می کنند آگاھانه دربارخبرگزاری ھای غر

  :شد

  ».موفقيت ھای بزرگ روسيه به شيوه ای بسيار بی اھميت ارائه می شود«

  :اين مقاله نويس ھمچنين به يک روند اشاره کرد

جنايت «ند، فضای بيشتری در رسانه ھای غربی به ھرچه نيروھای مسلح روسيه به موفقيت ھای بيشتری دست ياب

  :اين روزنامه نگار ھمچنين تصريح کرد. ی ارتش روسيه داده می شودئادعا» ھای
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کل مشکل اين است که حقيقت . کند رود و تصوير واقعی جنگ را مخدوش می ھا به صدر خبرھا می اين گونه گزارش«

ھر اظھاراتی که از سوی يک سياستمدار اوکراينی بيان شود، ھر چقدر ھم که مضحک باشد، . را ھم به ما نمی گويند

  » .شود در به عنوان تنھا حقيقت جاويد فروخته می

  .ی استئليدل اضافه کرد که نگاه غرب به اين مناقشه واقع بينانه و بی طرفانه نبود، بلکه آرزو

ًھا کامال درمانده ھستند، نيروھای روسی بسيار بد آموزش  روس«ده اند که ھا متقاعد کر یئآنھا اروپا: اين تحليلگر گفت

  »ھای آنھا قديمی است اند، آنھا فاقد نظم و انضباط ھستند، تاکتيک ديده

  : با وضعيت فعلی مطابقت ندارددر حالی که اين ادعا ھا

به آنھا شود و حقيقت  ردم روسيه پنھان میبه دقت از م! شود که شکست ھای روسيه عالوه بر اين، به ما تحميل می«

  ».شود گفته نمی

اين . می کنداو با زلنسکی و مردم اوکراين ھمدردی .  خود را پنھان نمی کندیدر عين حال، راد ليدل روسوفوبيا

حتی ما دوست داريم که زلنسکی پوتين را از کشورش و ھمچنين از دونتسک، لوگانسک و :  گفتروزنامه نگار انگليس

  .کريمه اخراج کند

ًھای خلق لوگانسک و دونتسک قبال جمھوری خلق لوگانسک و  در ھمين حال، نيروھای متحد روسيه و جمھوری

 .ھای زيادی از دونتسک از جمله ولنوواخا، ماريوپل و سوياتوگورسک را به طور کامل آزاد کردند بخش

 

 


