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  عثمان حيدری:  درآمد و  افزوده از،ارسال
 ٢٠١۴ جوالی ١٩

  

  :درآمد

  :متصديان و خوانندگان نھايت عزيز پورتال

 پورتال به نشر رسيد و در تکميلی و يا انتقادیادداشت ھائی از ، با ي من چند گزارشی ارسالی از جانببه دنبال آن که

دند کرپاسخ اخير خود ادارۀ پورتال، به عالوۀ آن که از شيوۀ کار خود دفاع نمودند، به صورت تلويحی از من ھم انتقاد 

که تقريباً در ا رکه چرا اخبار و گزارشات را بدون تبصرۀ الزم فرستاده ام، اينک به خود جرأت داده گزارش فعلی 

صدای « و »صدای المان« و يا ھم »صدای امريکا« و يا ». سی. بی.بی«تضاد با گزارشات رسانه ھای رسمی از قبيل 

  . می باشد، از راديوی فارسی روسيه برايتان ارسال داشته در اخير مطلب، تبصرۀ خود را نيز خواھم نوشت»فرانسه

من  از  هدر پورتال آن است، تا حين ويراستاری به آن قسمت ھائی که نوشتتقاضای صميمانه ام از ويراستاران گرانق

  .ز شان را بگيرندو بدان وسيله دست ھمکار نوآماست با دقت بيشتر برخورد نموده

  

  را سرنگون کردند٧٧٧نظاميان اوکراينی بوئنگ 
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 . مساعی بکار برده شودۀ ھما برای تشخيص جزئيات سرنگونی بوئينگ متعلق به مالزيتافرا خواند ھمه را روسيه 

ی مقاومت مردمی جنوب شرق به نيرو. مقامات اوکراين استۀ عھده وليت اين فاجعه بؤ والديمير پوتين مسۀبه عقيد

  .ھا آتش بس اعالم شود ل آنو پيشنھاد کرد که برای زمان اعمال رسيدگی، در خاک زير کنتر»کی يف«

بود که در  » ٧٧٧ -بوئينگ«ھمين تعداد مسافر و خدمه در .  خارجی کشته شدۀ تبع٢٩٨بر اثر جنگ در اوکراين  

ھمچنين بايد روشن کرد که چرا اجازه .  بر فراز اوکراين دچار سانحه شد کواال المپور پرواز کرده و-مسير امستردام 

ولی : پوتين تأکيد کرد.  پرواز کنند، در حال جنگ دامنه دارییداده شد جت ھای مسافربری بر فراز اراضی کشور

. می پيوستوقوع نه شکی نيست که اگر کی يف در جنوب شرقی کشور خود عمليات نظامی انجام نمی داد اين فاجعه ب

  :ھای کشته شدگان گفت پوتين ضمن ابراز ھمدردی به خانواده

که روند واقعی اين حادثه در دسترس محافل اجتماعی روسيه و اوکراين و سراسر جھان قرار گيرد تمام  ما برای اين 

انجام . گيرداين حوادث غير مجاز است و کسی حق ندارد اين حوادث را ناديده ب. کار خواھيم برده ھم خود را ب

 رخ داده اطالعات کامل و واقعی در دست ۀ حادثۀ ما در بارۀ الزم و ضروری است تا ھمهگيری ھای مربوط نتيجه

  .داشته باشيم

 نواقص ۀھا بايد بالفاصله دور انداخته شود و آن در بار ست و يکی از آنا علل وقوع اين حادثه ۀاالن چند روايت در بار 

ی غير نظامی که اين ئام فنی ھواپي-ی انستيتو دولتی علمیرئيس مرکز آزمايش» روبن ايسايان«. فنی در آن ھواپيما است

  :را مطرح کرده افزود

ی اوکراين قرار داشت وقت کافی داشت به ئ ترافيک ھواۀ ادارۀوزحکه در ای يک نقص فنی بروز کرد خدمه اگر  

  . نداشت به معنای آن است که ھواپيما در ھوا متالشی شدو اگر خدمه ھيچ خبری. را بدھد مرکز ھدايت پرواز خبر آن

کی يف با عجله نيروی مردمی را به سرنگونی بوئينگ مالزی متھم کرد که گويا . به احتمال قوی اين ھواپيما ساقط شد 

رشناس کا» آندره کلينتسويچ«. ولی بوئينگ در ارتفاع ده و نيم کيلومتری پرواز کرد. سوی آن شليک کردنده ھا ب آن

يد نشده بايستی زحمت بسياری می ئداشت که تأھم می » بوک«ی ئ حتی اگر نيروی مردمی پدافند ھواتسليحات گفت که

  :اين کارشناس ادامه داد. کشيد تا چنين ھدف دوردست و زود پروازی را ساقط کند

دسته . ت پرواز آن خيلی باال استسرع. دسته ھای نيروی مردمی عمالً از امکان نابود سازی اين ھواپيما محروم بودند 

به اين خاطر اين بوئينگ يا . ين استئداشت و سطح آموزش و آمادگی آن پابرای اتخاذ تصميم کمتر از يک دقيقه وقت 

.  سرنگون شد٢٠٠ -بر اثر عمل تروريستی در ھوا سانحه ديده و يا از سوی يک جنگنده و يا سامانه ای مانند اس

  .ير ولی کم محتمل استپذ امکان» بوک«کاربرد 

 ٢٠٠ -ی اسئ پدافند ھواۀوسيله  غم انگيز تخريب يک ھواپيمای غير نظامی بۀنيرو ھای مسلح اوکراين از تجرب 

در مسير تل آويو  » ١۵۴ -توپلوف« ھنگام تعليمات نظامی يک ھواپيمای روسی ٢٠٠١برخوردار است چون در سال 

مقامات اوکراين در طول زمان .  آن ھواپيما کشته شدندۀ خدم١٢ مسافر و ۶۶کل .  نووسيبيرسک را سرنگون کردند–

  .ھا مرتکب اشتباه شده بودند وليت طفره رفته ولی بعداً اعتراف کردند که نظاميان آنؤمديدی از مس

داند که امکان پديد آمدن اينگونه سانحه   نمی کند و خود را گناھکار آن  کھنه عمل مییکی يف االن ھم از روی سناريو 

ھا حقيقت باز ھم بر مال   اينۀولی با ھم.  مشخص به آن ھواپيما را قبول نداردۀدر آن منطقه وجود دارد و امکان حمل

سرويس ھای . ھا باز خواھد شد محتوای آن. ھا خوب است جعبه ھای سياه ھم اينک يافت شده و وضعيت آن. خواھد شد

کنند و اگر آن ھواپيما ساقط شده بود معلوم کردن محل پرتاب  طح زمين را ثبت میس پرتاب کل راکت ھا از رصد،

  .موشک زياد دشوار نخواھد بود
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 پرواز آن ھواپيما پرتاب يک ۀمريکا ھم اينک اعالم کرد که ثابت شد که در حوزا ۀھويت سرويس ويژ  يک منبع بی

ول تأمين پرواز آن بوئينگ بود گفت ؤی سرويس ھدايت پرواز که مسئرمند اسپانيا کا ھوا انجام شد و اما به زمينراکت

  . اوکراينی در نزديکی آن ظاھر شدندۀ رادار دو جنگندۀکه چند دقيقه قبل از ناپديد شدن بوئينگ از صفح

ردمی مقاومت جنوب ی ھم اينک به رسيدگی به اين تراژدی پرداخت و فرماندھان نيروی مئالمللی ھواپيما  بينۀکميت 

المللی و نمايندگان  لشان سقوط کرد قول دادند که دسترسی امن بازرسان بينو زير کنترۀشرق که آن ھواپيما در حوز

ی را تأمين ئه در زمان کار ھای تجسسی و بازجوسازمان امنيت و ھمکاری اروپا و مقامات اوکراينی به محل حادث

  .خواھند نمود

  :خواندن کامل متن

 http://persian.ruvr.ru/2014_07_18/274799764/ 

 

  :افزودۀ فرستنده

اين که کدام نيرو و يا دولتی چنين جنايتی را انجام داده است، به ھيچ وجه از عمق و پھنای جنايت نمی کاھد، در نتيجه 

، جنايت بس باشداين عمل را انجم داده که ن اوکراين، دولت اوکراين، روسيه و يا ھم ناتو ھر نيروئی اعم از جدائی طلبا

  .عظيمی را مرتکب شده و می بايد به پاسخ گوئی کشانيده شوند

به تأکيد متن گزارش که از سابقۀ اوکراين در ھدف قرار دادن يک طيارۀ مسافربری و غير نظامی گزارش داده است، 

  :مام متھمين، در کارنامه ھای شان چنين اعمال ننگينی را در گذشتۀ ھای شان دارند، چنانچهبايد افزود که ت

در کرملين حاکميت داشت، نظاميان روسيه يک طيارۀ مسافر بری » گربچوف«، يعنی آنگاھی که ١٩٨۵ به سال -١

  .دينه قتل رسا تن سرنشين آن را ب۵٠٠ را با راکت زمين به ھوا ساقط نموده، حدود» کوريای جنوبی«

 و آتش بس را قبول نمايد، امپرياليزم را سرکشيده» جام زھر« چندی قبل از آن که مال خمينی ١٩٨۶ در اواخر سال -٢

رات مسافر بری جمھوری اسالمی ايران را بر فراز خليج فارس با يک راکتی زمين به ھوا سقوط اامريکا يکی از طي

  .داده تمام سرنشينان را به قتل رسانيد

، ادارۀ تازه تشکيل فاشيستی آن کشور،  ھمين چندی قبل و در ھمان آغاز پيروزی کودتای طرفداران غرب در اوکراين٣

ھليکوپتر ھای نظامی شان را به رنگ سفيد مربوط ملل متحد رنگ نموده و با استفاده از آرم آن سازمان، در امنيت 

با اين که اين مسأله از طرف . ز باال مردم را به رگبار بست از جدائی طلبان ظاھر شده، ا ایکامل بر فراز منطقه

می بايست، ادارۀ فاشيستی کی يف مورد آن روسھا به سازمان ملل و شورای امنيت آن گزارش داده شد و بر مبنای 

 ثابت مؤاخذه قرار می گرفت، بنا بر نفوذ و سلطۀ کامل امريکا بر آن سازمان، آب از آب تکان نخورده، به تمام جھان

  !»ُملی«نمود که ملل متحد يعنی

ھر سه نيرو از چنان سوابقی برخوردار بوده و ھيچ يک از آنھا به خاطر اعمال جنايتکارانۀ شان مورد که از آن جائی 

  . قرار نگرفته اند، بروز چنين جنايت مجددی از جانب آنھا نمی توان منتفی باشدبازخواست

 ماه برای بار دوم و در نتيجۀ آن مفقود ۴رای خط ھوائی ماليزيا در مدتی کمتر از از اين حدسيات گذشته، بروز سانحه ب

و کشته شدن تمام مسافران آن شرکت ھواپيمائی، نبايد تنھا به ھمين حدسيات رسمی محدود مانده احتمال دست ھای 

 چه . شرکت ھواپيمائی ناديده گرفتنامرئی باند ھای مافيائی سرمايه ھای امپرياليستی را در بدنام و بی اعتبار ساختن آن

وجود داشته  صھيونيستی -با سرمايه ھای امپرياليستیبسا ممکن است در پس تمام اين جنايات، کدام شرکت بيمه ای 

  .باشد که شرکت ھواپيمائی ماليزيا، حاضر نبوده برايش باج الزم بدھد


