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  par Andrey Fomin -  آندرئی فومين
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۵ دسمبر ١٢
  

  عمليات زير پرچم دروغين
  چگونه قطر بمباران جبھۀ ارتش سوريه را آماده کرد

Opération sous faux drapeau 

Comment le Qatar a préparé le bombardement d’un camp de l’Armée syrienne 

-Cyberمبر  برکات  دس٦وريه را بمباران کردند، روز در حالی که ھواپيماھای اتحاديۀ بين المللی جبھۀ ارتش عرب س

Berkutی را در سطح عمومی منتشر کردند، و نشان  انجمن سايبری طرفدار روسيه در اوکراين پرونده ھای تازه ا

  .دادند که قطر بمب ھای ساخت روسيه را از اوکراين خريداری کرده به شکلی بتواند روسيه را مورد اتھام قرار دھد

 ٢٠١۵ دسامبر ١٠  /)روسيه( مسکو /شبکۀ ولتر

 

او پسر سرگئی . او کارمند اوکراينی آژانس صادرات اسلحه است.  ساله٢۵ Anton Pashynskyiآنتون پاشينسکی 

 طی کودتا در کی يف داشت ٢٠١۴ بروریخاطر نقش ابھام آميزی که در تيراندازی در فه پاشينسکی است که ب

  .حال حاضر عضو پارلمان اوکراين استشھرت دارد و در 

 کردند که دال بر تدارک سوء قصد زير ء مدارک تازه ای را افشاۀمبر، سيبر برکات ھای اوکراينی مجموع دس٧روز 

 بر اساس يک ايميل ربوده شده از آنتون آشينسکی، کارمند. پرچم دروغين از سوی وزارت دفاع قطر در سوريه بود

SpetsTechnoExport ) به ھمکار ٢٠١۵بر و اکت٢١به تاريخ ) مليات بازرگانی فروش اسلحۀ رسمی اوکراينیع ،

  : نوشته است ١١ خود در رديف پولندی
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 OFAB 250-270 بمب خوشه ای ٢٠٠٠ارتش قطر می خواھد . من پيشنھاد تازه ای دارم! بعد از ظھر بخير « 

ببينيد چگونه می . ر برای ھر قطعه بپردازندال د٢١٠٠آنھا حاضر ھستند . اين يک معاملۀ فوری است. خريداری کند

  ».گواھی استفادۀ نھائی در پيوست است. مقصد نھائی وزارت دفاع قطر است. توانيد ھر چه زودتر تحويل دھيد

 

OFAB 250-270 ھدايت شونده است که در حال حاضر توسط بمب افکن ھای دستگاه کيلوگرمی بدون ٢٥٠ بمب 

  : برای حمله به مواضع تروريست ھای داعش و ھم نوعانشان در سوريه به کار برده می شود ٣ ام٢٣ و تو ٢٥سوخو 

ھيچ يک از اين . در اختيار دارد و آلفا جت تھاجمی) ظورهچند من(ارتش نيروی ھوائی قطر ھواپيماھای ميراژ فرانسوی 

  :نظر می رسد ه به ھمين علت ابھام آميز ب.  مجھز شودOFAB 250-270ھواپيماھا نمی تواند به 

چرا وزاتخانۀ دفاع قطری می خواھد اين حجم از اين نوع بمب ھا را خريداری کند که در واقع با ھواپيماھايشان 

-OFAB 250(الوه بر اين حاضر شده اند اين بمب ھا را به سه برابر قيمت بازار خريداری کنند ناسازگار است، و ع

  ).فروش می رسده مريکائی در بازار اسلحه بار ال د٨٠٠ تا ٧٠٠ای ھ به ب270

 را در سوريه مشاھده کند، می OFAB 250-270ھر کارشناس مستقلی که استفاده از : پاسخ به شکل فجيعی ساده است 

ًواند فورا نتيجه بگيرد که اين نوع بمب ھای روسی را معموال روس ھا به کار می برندت ً.  

به گفتۀ سوريه، .  مطرح گرديد٢٠١٥مبر  دس٦مباران جبھۀ ارتش سوريه روز در نتيجه، اين پرسشی است که پس از ب

 ٣ھا را رھا کرد که در اثر آن دو ھواپيما از يک گروه چھار فروندی از نيروی ھوائی اتحاديه جدا شد و اين بمب 

 نفر ديگر زخمی شدند، اين بمباران در وضعيتی صورت گرفت که جھاد طلبان از زمين حمله می ٢٤سرباز کشته و 

خاطر اشتباه در ه وليتی در اين مورد را انکار کرد و نشريات قطری نيز روسيه را بؤولی پنتاگون ھر گونه مس. کردند

  .پرتاب بمب متھم دانستند

  در زير گواھی مقصد نھائی را مشاھده می کنيد ؟
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