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 Reports گزارشھا

  
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۴ جوالی ٢۵
  

   ھوائی در اوکراينۀفاجع
  

  
 

مدتی قبل از فاجعه به ھواپيمای بوئينگ نزديک شده بود و چرا کی يف اين » ٢۵- سو «  اوکرائينی ۀچرا جنگند

 حقيقت را تکذيب می کند؟

 ھواپيمای ۀ فاجعۀل عينی در بارو تمام اطالعات دريافتی از وسايل کنترجوالی ماه ٢٢ در روز يه رسماً روس

اين کار يک شبانه روز پس از آن انجام شد که در .  اروپا گذاشتۀدر اوکراين را در اختيار اتحادي» ٧٧٧-بوئينگ «

.  از وسايل رديابی روسيه را آشکار ساختکنفرانس مطبوعاتی در مسکو، وزارت دفاع روسيه اطالعات دريافتی

  .نظاميان روسيه وضعيتی را که قبل از سقوط ھواپيما در خاک دونتسک اوکراين شکل گرفته بود به ثبت رساندند

علت :  بدھدخاالت زيادی در اين خصوص پاسؤاين اطالعات باعث آن شد تا نظاميان روسيه بخواھند کی يف به س

پس از آن چه بوده است؟ سيستم » لغو فرمان« دی و دستور ي وقوع تراژۀاوکرائينی در آستانتشديد فعاليت رادارھای 

ل نيروھای مردمی چکار می کرده و چرا پس وقبل از اين فاجعه در نزديکی اراضی تحت کنتر» بوک « ئیضد ھوا

 ۵ تا ٣دتی قبل از فاجعه، از م» ٢۵-سو «  اوکرائينی ۀ از آنجا خارج شده است؟ چرا جنگنداز وقوع اين فاجعه فوراً 

  کيلومتر به ھواپيمای بوئينگ نزديک شده بود و چرا کی يف اين حقيقت را تکذيب می کند؟
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. االت مسکو نداده است، ھر چند دو شبانه روز از زمان مطرح شدن آنھا می گذردؤکی يف ھنوز پاسخی به س

 فدراسيون روسيه در کنفرانس مطبوعاتی ئی ھوا عمليات اصلی ستاد کل نيرویۀآندری کارتاپولوف، رئيس ادار

  : پرسيدامريکا مھمی برای معلوم کردن شرايط سقوط ھواپيما از ال اصوالً ؤمسکو س

دی بر آن است که نيروھای مردمی ئي در اختيار دارند که تأئی، آنھا عکس ھای فضاامريکا ۀ نمايندۀ بر طبق اعالمي-

 ھا چنين امريکائیاگر . کس اين عکس ھا را نديده استاما ھيچ . ردنداب کسوی ھواپيمای مالزی پرته  براکتی

حال بايد .  جھانی بگذارندۀی دارند خواھش می کنيم آنھا را برای بررسی آتی در اختيار جامعئعکس ھای ماھواره 

 بر خاک یامريکائ ۀ مالزی رخ داد و زمان نظارت ماھوارئیديد آيا مصادف شدن زمان فاجعه ای که برای ھواپيما

 اروپا و نه ۀ ھا اين عکس ھا را به ھيج کس نشان ندادند، نه به اتحاديامريکائی ؟اوکراين تصادفی بوده است يا خير

در ھمان روز در کنفرانس مطبوعاتی در . ھر چند قول داده بودند روز سه شنبه اين عکس ھا را ارسال کنند. مسکو

نتوانستند ھيچ گونه ثبوت دست داشتن نيروھای مردمی دونتسک و  امريکاواشنگتن نمايندگان سازمان اطالعات 

صدا گفتند که ھمانا سرويس  ھر چند کاخ سفيد و وزارت امور خارجه يک. روسيه در سقوط ھواپيما را ارائه بدھند

عات کارمند سازمان اطال.  اين موضوع را که چه کسی ھواپيما را زده است ارائه داده استۀ ثبوت قانع کننده،ويژ

 ١٠٠طور ه ما از نام و عنوان کسی که بوئينگ را مورد ھدف قرار داده برخوردار نيستيم و ب« :  گفتامريکا

  ».درصد نمی توانيم با اطمينان مليت کسی را اعالم کنيم که به بوئينگ شليک کرده است

ی مشخصی را نشان ندادند و عکس ھای ئدر کنفرانس مطبوعاتی ، کارمندان سازمان اطالعات عکس ھای ماھواره 

 ۀآنھا بر اين اساس گزين. العات از شبکه ھای اجتماعی را ارائه دادند که حاوی اطالعات چندانی نبودندطئی و افضا

 ۀھرحال سرويس ويژه ب.  توسط نيروھای مردمی زده شده است اشتباھاً خود را مطرح کردند که ھواپيما احتماالً 

د قرار ئيه نمی توانند موثق بودن آنچه دولت اوکراين در اينترنت درج کرده است را مورد تأ اعتراف کرد کامريکا

 اجتماعی اشاره کردند که کارمندان ۀ تعدادی از کارشناسان به آثار مشخص مونتاژ در آن کليپ ھای شبکقبالً . بدھد

  . به عنوان ثبوت به آنھا استناد می کنندامريکائیاوکرائينی و 

 معتقد است که ھيچ چيز غير منتظره ای در  ھمسودۀکشورھای عضو جامعکين معاون رئيس انستيتو ايگور شيش

 تحت ھيچ شرايطی ثبوت ھای ارائه امريکا. می شد انتظار چنين پيشرفت حوادث را داشت:  نيستامريکاموضع 

 اين ۀه ثبوت ارائه شده در بار ھر گون رسماً امريکا. شده توسط روسيه در رابطه با اين حادثه را قبول نخواھد کرد

 ھر گونه ثبوتی، می خواھد اين حرف خود را به کرسی ۀ بدون ارائامريکا. اين قضيه را تبليغات اعالم کرده است

  .بنشاند

 در کنفرانس امريکاسخنگوی سازمان اطالعات .  ھيچ گونه ثبوتی در اين باره نداردامريکااما واضح است که 

که   دست داشتن مسکو در اين حادثه و يا ثبوت اينۀه نھاد وی ھيچ گونه ثبوتی در بارمطبوعاتی اعتراف کرد ک

  . ندارد،را به نيروھای مردمی آموزش داده است» بوک«  موشکی – ئیروسيه گويا استفاده از سيستم ضد ھوا

يه به نيروھای مردمی گزينه ای که بارھا از سوی غرب تکرار شده و در اينباره است که گويا اين سيستم ھا را روس

 انتقال امريکا اعتراف کرد که سازمان اطالعات امريکا ۀ سرويس ويژۀنمايند. رو شده داده است با شکست روب

  .از طريق مرز روسيه و اوکراين را به ثبت نرسانده است» بوک « ئیسيستم ضد ھوا

  

  :يادداشت
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امپرياليستی يعنی امريکا، دولت فاشيستی اوکراين و الزم است بيفزائيم، اين که کدام يک از باند ھای جنايتکار 

مجموع طرفدران آنھا ويا ھم روسيه و عوامل جدائی طلب آنھا به چنين جنايتی دست يازيده اند، به چند نکته ھيچ 

  :تغييری را به وجود نمی آورد

زمندی ھای جنايکارانۀ آنی ن که کمترين نقش مستقيمی در اتفاقات منطقه داشته باشند، قرباآ انسان بدون ٣٠٠حدود

  .يکی ازطرفھای درگير شده اند

ھر دو طرف نزاع با تمام قوا خواھند کوشيد، تا طرف مقابل را متھم نموده بدان وسيله به اھداف تبليغاتی از قبل 

، آنچه در تمام اين ھياھوی تبليغاتی کمترين جای پائی نخواھد يافت، تالش به خاطر کشف مشخص شان دست يابند

   خواھد بودحقيقت

 آن که کمپنی ھای بيمه، می خواھند با ازوئی به راه انداخته شده است، گذشته ھاين که در چنين زمانی چرا چنين ھيا

. پيوستگی فاشيزم و صھيونيزم  را بازتاب می دھد آلوده ساختن فضاء از پرداخت خسارات شانه خالی نمايند، ھم

ی فاشيزم سود جسته، در حالی که خود با قساوت ھميشگی به کشتار خلق بدان معنا که صھيونيزم از دھشت افگن

فلسطين اشتغال دارد، سگ ھارش را بدان واداشته تا با به زير کشانيدن يک طيارۀ مسافر بری، خوراک تبليغاتی 

 بری، کشتار خلق الزم را برای رسانه ھای وابسته به امپرياليزم آماده ساخته، تقريباً در پناه خبر سقوط طيارۀ مسافر

  .فلسطين را ادامه بدھد

 AA-AAادارۀ پورتال


