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  سايجنايت در اود
ف، برخوردی بود بين مخالفان و ويداد ؟ برای مقامات جديد کييه رسا چي در خانۀ سنديکای اود واقعاً ٢٩١۴ می ٢روز 

داستان ) عکس و ويدئو(ولی تصاوير موجود .  نفر در اثر آتش سوزی انجاميد٣٨طرفداران روسيه که به کشته شدن 

  .ديگری برای گفتن دارد

  ٢٠١۴ می ۶|)سوريه(دمشق|شبکۀ ولتر
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و ) فطرفداران کيي(ال متاليست خارکوف طرفداران باشگاه فوتب: به گزارش آژانس خبری دولت ھای عضو ناتو

لی، در حاشيۀ مسابقات فوتبال برای قھرمانی م) طرفداران روس ھا(سا يطرفدران باشگاه فوتبال چورنومورتس اود

طرفداران چورنومورتس به خانۀ سنديکا عقب نشينی می . ، در اودسا باھم زد و خورد کرده اند٢٠١۴ می ٢روز جمعه 

 ھر دو جبھه از کوکتل مولوتوف  اثر استفادۀسرانجام در. کنند و برخی از آنھا به سوی متاليست ھا تيراندازی می کنند

  ).١( می شوندساختمان به آتش کشيده می شود و چھل نفر کشته
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ف ت مقامات کيي مسؤوليوزير امور خارجه قوياً .  مسابقۀ فوتبال را از آتش سوزی خانۀ سنديکا تفکيک کردمسکو فوراً 

  ).٢(و پراوی سکتور را يادآور شد، بی آن که در مورد تعداد رسمی قربانيان معترض شود

ھيچ تصويری از برخورد يا زد و خورد طرفداران دو تيم فوتبال ديده نيم شود و ھيچ تصويری فرار چورنومورتس ھا 

وز تھيه شده، تنھا نی گزارشی که توسط يورو نيدر گزارش قبلی يع. را به داخل ساختمان خانۀ سنديکا نشان نمی دھد

  .ليس سنگ و آجر پرتاب می کنندوف را می بينيم که به سوی پطرفداران کيي

به گزارش برخی سايت ھای اوکرائنی، اگر . از تاريخ اين گزارشات تعبير غرب مورد اعتراض قرار گرفته است هالبت

 ف در حاشيۀ مسابقه عليه نيروھای انتظامی اقدام کردند و کامالً ييھوليگانھای مدافع کودتاگران ک چه درست است که 

  .درست است که فدراليست ھا را نيز کتک زده اند، ولی روياروئی دو گروه واقعيت ندارد

نجا  آف بهيان روز، طرفداران کودتاگران کييدر پا. خانۀ سنديکا از چند ھفتۀ پيش مرکز فرماندھی فدراتيست ھا بود

پس از به آتش کشيدن چادرھائی که در محل بر پا شده بود، خانۀ سنديکا را محاصره کردند و طی بيست . حمله کردند

  .دقيقه به سوی ساختمان کوکتل مولوتوف پرتاب کردند
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دود از اين دو ناحيه به طبقات . بقۀ دومسرانجام آتش سوزی در دو نقطه از ساختمان زباه کشيد، از طبقۀ ھم کف و ط

  .باالتر و راه پله ھا سرايت کرد

جمعيت به دو دسته تقسيم شده بودند، آنھائی که می خواستند به ساکنان زندانی شده در داخل ساختمان ياری رسانند و 

افرادی که از طبقات . دپيروزی خود می بالنن لم برداری از اجساد گوئی به برخی با ف. که شاد و مسرور بودنداکثريتی 

  .تا اين که مأموران آتش نشانی آمدند. باال به پائين سقوط می کردند، در حالی که دود و آتشی در آن جا ديده نمی شد
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موران آتش نشانی، وارد ساختمان شدند، درھای بسته ای را بايد به زور باز می أوقتی ھوليگان ھا، پس از مداخلۀ م

  . لم گرفته اندا کشف کردند که خودشان از آنھا فسپس اجسادی ر. کردند
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تصاوير عکاسی شده توسط ھوليگان ھا اجساد اشخاصی است که گوئی در اثر دود خفه شده اند البته بی آن که ھيچ اثر 

ولی بخش ھای ديگربدن آنھا . يۀ صورت يا دست دچار سوختگی شده انداحغالب اجساد تنھا از ن. اشته باشندسوختگی د

سالم است، و حتی لباس آنھا در آتش نسوخته است و در اتاق ھائی که نشان می دھند ھيچ اثری از آتش سوزی ديده نمی 

  .جا شده انده برخی از اجساد روی زمين کشيده و جاب. شود

يک گروه آدم کش وارد ساختمان شده اند و در حالی که بخش ديگر ساختمان در تمام نشانه ھا حاکی از اين امر است گه 

  .ساد را با بنزين بسوزانند تا نشان جنايتشان را استتار کننداجآتش می سوخته است، تالش کرده اند بخش زخمی شدۀ بدن 
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نظر می رسد زيرا وقتی ھوليگان ھا وارد می شوند، تعدادی از اتاق به ھم ريخته و ويران شده ه  صحيح بچنين تعبيری

  .است

]١ [Voir par exemple : « À l’origine, la vengeance de supporters de football », AFP, 4 mai 

2014. 

]٢ » [Заявление МИД России о трагических событиях в Одессе ,«  communiqué du 

ministère russe des Affaires étrangères, 2 mai 2014, 23h57. 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١۴ می ٧

Crime à Odessa 


