
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

  
  عثمان حيدری:فرستنده

 ٢٠١۴ جوالی ٢٣
  

 بوئينگ متھم می کندۀ کذب در حادثۀ کراين را به خاطر اشاعوروسيه ا

 
انونی قرار  تحت پيگرد قماليزيا" بوئينگ"ھواپيمای ۀ شورای امنيت سازمان ملل متحد خواست تا مقصران فاجع

 .دلخراش انجام شودۀ گرفته و تحقيقات و بررسی ھای بی طرفانه و مستقل بين المللی برای يافتن داليل اين حادث

 تحت پيگرد قانونی قرار گرفته و تحقيقات و بررسی ماليزياشورای امنيت سازمان ملل متحد خواست تا مقصران  

اين درخواست ھا در قطع نامه .  دلخراش انجام شودۀ داليل اين حادثھای بی طرفانه و مستقل بين المللی برای يافتن 

ھواپيما استقبال کرده و ۀ لند برای بررسی حادثاروسيه از تصميم ھ.  تصويب گرديدجوالی ٢٢ثبت شده و در تاريخ 

 . کذب و دروغ در اين مسائل متھم نمودۀکراين را به خاطر اشاعوا

ويتالی چورکين .  بفرستدماليزيا" بوئينگ"ۀ برای شرکت در بررسی داليل فاجعمسکو آماده است نمايندگان خود را 

پلمات ابراز اميدواری نمود که در عين حال اين د. را اعالم نموددائم روسيه در سازمان ملل متحد اين مطلب ۀ نمايند

  .ثرتر و دقيق تر می سازدؤند، اين تحقيقات و بررسی ھا را ملارياست ھ

کذب و دروغ در خصوص ۀ از تريبون شورای امنيت سازمان ملل متحد کيف را به خاطر اشاعويتالی چورکين 

  .دی محکوم نموديداليل اين تراژ

فايل صوتی جنجالی مذاکرات فرماندھان . شورای امنيتۀ دروغ از جمله در جلسۀ کيف بد شروع کرد يعنی با اشاع

 جوالی ١٧ۀ و درواقع قبل از حادث. گو مونتاژ شده است و شبه نظاميان ھمانطور که مشخص است ، از چندين گفت
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از " بوک"ه نشان می دھد کمپلکس ضد موشکی کراين کولم منتشر شده توسط وزارت کشور اف. درست شده است

و اگر تيراندازی کرده ، . لم برداری شده استا برنامه ريزی کيف در اين کشور فروسيه آورده شده در واقعيت ب

  .ه نظامی قرار نداردپشت سرش ھيچ شب

اين .  پرواز می کردامريکائی ئیکراين دستگاه فضاوجنوب شرقی اۀ در واقع يک دقيقه مانده تا اين حادثه در منطق

روز دوشنبه در مسکو رئيس . دستگاه برای مشاھده و تعقيب و پيگردی پرتاب ھای موشک ھای دور برد است

نرال از واشنگتن خواست که ج. را شرح داد آندری کارتاپولوف آن روسيه ئیسازمان عملياتی ستاد کل نيروی ھوا

  .جھانی برای بررسی و تحقيق جزئی تر ارائه دھدۀ فيلم ھای ضبط شده از اين ماھواره را به جامع

" بوئينگ" را در نزديکی ٢٥- اين با نام سوکرو ائیدر عين حال نظاميان روسی حضور ھواگرد تھاجمی نيروی ھوا

 رادار محو شد ، ھواپيمای نظامی بر روی محل سقوط مانور می ۀپس از آنکه بوئينگ از صفح. اندندبه ثبت رس

له ای که کيف تا به أله توضيح خواست ، مسأ را بيان داشته و در خصوص اين مسآندری کارتاپولوف جزئيات. داد

  :را نفی می کند امروز آن

اين ھواپيما بر اساس خصوصياتش قادر است تا . لومتر بوده است کي٥ از بوئينگ از سه تا ٢٥- سوئی ھواپيماۀفاصل

 ئی قرار داشته که توانا٦٠-ی ار"ھوابه ھوا"در سالح ھای آن موشک کالس . ھزار متری پرواز کند ١٠ارتفاع 

ھواپيمای .  کيلومتر تضمين شده است٥ کيلومتر را دارد و دور برد آن تا ١٢محاصره و از بين بردن اھداف تا 

 با ھواپيمای ئی ھواپيماھای مسافربری پرواز کرده و در يک مسير ھوائیھواۀ می با چه ھدفی در منطقنظا

  .مسافربری قرار داشت؟ من پاسخ اين پرسش را می خواھم

  

  داده نمائی

ضمن " بوئينگ" به نظر می رسد که . جزئيات ديگری در خصوص حادثه توسط دستگاه ھای روسی ثبت شده اند

سپس .  کيلومتری شمالی تر منحرف شد١٤ به ئی استان دانتسک از کريدور مسير ھوائیھواۀ در منطققرار گرفتن 

داليل چنين کاری توسط .  خود برسدئیاين ھواپيما سعی داشت به مسير بازگردد اما موفق نشد به مرز مسير ھوا

کراينی وولين خدمات پرواز اأ مسسياه و مذاکرات خلبانان باۀ  جعبئیخلبانان را تنھا می توان پس از رمز گشا

  .دانست

سياھی که در محل حادثه پيدا شد را به ۀ جوالی مشخص شد که شبه نظاميان ھمانطور که قول داده بودند ، جعب٢٢

  . تحويل دادندماليزيانمايندگان 

در روز . ندکراينی در اين حادثه را ارائه می دھونظاميان روسی يک دليل ديگر برای احتمال دخالت نظاميان ا

. را به دانتسک آورد" ١ام –بوک "کراينی سه يا چھار کمپلکس ضد موشکی و ائیسقوط گروھک دفاع ضد ھوا

 از فضای محل قرار گرفتن ئیلم ھاف. عملياتی آنھا بودۀ  ھواپيمای مسافربری در منطقئیبدين ترتيب مسير ھوا

ن عکس ھا ديده می شود که يکی از دستگاه ھای در اي. وجود دارد که از چھاردھم تا ھجدم جوالی است" بوک"

ل شبه نظاميان بود و به نظر ودر روز سقوط خيلی نزديک به محل حادثه منتقل شد منطقه ای که تحت کنتر" بوک"

کيف اين . اما يک روز بعد از سقوط دستگاه را از محل منتقل کردند.  کيلومتری دانتسک است٥٠می رسد که در 

 . کندحقيقت را کتمان می

مسکو آماده است که اين مدارک و ساير اطالعات موجود را به کارشناسان بين المللی برای تحقيقات و بررسی دقيق 

 .تر ، روشن تر و درست تر داليل فاجعه ارائه دھد


