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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ اکتوبر ٠٨

 ؟!اوکراين جنايت نابخشودنی روس ھا در 

 
  در خارکف»  روسیۀشکنج« ۀداستان کيف دربار –» مينی آشويتس«

ھا را جلب کند و سعی دارد جنايات   رسانهکيف يک ظرف پالستيکی پر از دندانھای طال را به نمايش گذاشته تا توجه

  . کندءمسکو را برای جھانيان افشا

خالف از قضا، .  مشخص شد، اين دندان ھای طال متعلق به يک دندانپزشک محلی اوکراينی استًھمانطور که بعدا

ش در رفت و اين کند از دست  بيلد را منتشر میۀلمانی اشپرينکر که از جمله رسوا ناما انتشارات ۀھميشه روزنام

  .کالھبرداری را فاش کرد

 خارکف ۀرادکيفسکی، شھری در منطق- سه شنبه گذشته، وزارت دفاع اوکراين تصويری از يک اتاق شکنجه در پيسکی

  .را در توييتر منتشر کرد

ست و اين عکس يک ماسک گاز را نشان می دھد که مقامات اوکراينی می گويند در شکنجه مردم محلی استفاده شده ا

  .يک ظرف پالستيکی پر از دندان ھای طال

ناميد و به عکس معروفی از اردوگاه کار اجباری آشويتس اشاره » مينی آشويتس«وزارت دفاع اوکراين اين يافته را 

 .دھد که قبل از قتل از زندانيان از آرواره بيرون کشيده شده بود ھای طال را نشان می ی پر از دندانئھا کرد که جعبه
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چند تا از «: که سربازان روسی مرتکب چنين جنايات ھولناکی شده اند، پرسيد اين وزارتخانه در توئيتی با اشاره به اين

  »اين ظرف ھا پر از دندان طال ديگر در اوکراين اشغالی پيدا خواھند شد؟

»  روسیۀاتاق ھای شکنج«رسانه ھای بين المللی اين گزارش را بسرعت قاپيدند و از . اين توييت باعث خشم شديد شد

  .صحبت کردند

  .با اين حال معلوم شد، وزارت دفاع اوکراين دست به جعل بزرگی زده است

 دروغ پردازی و جعليات ۀ بيلد که ھميشه در خط اول جبھۀو دروغ پردازی اوکراين اينبار آنقدر رسوا بود که رسوانام

 زلنسکی و دوستان نازی مسلکش است، به ۀمی دارودستطور اخص حاه قرار دارد و در اين زمينه کم رقيب است و ب

  .قول معروف از شوری آش صدايش درآمد

 اين خبر را بررسی کرده است، به نظر می رسد اين روکش ھای دندان متعلق به ۀ بيلد که پيشينۀطبق گزارش روزنام

  .راينی است اوکراينی نيست، بلکه متعلق به بيماران يک دندانپزشک محلی اوکۀقربانيان شکنج

 ۀی ھستند که از مجموعئاين دندان ھا شبيه دندان ھا«:  ساله به نام سرگئی گفت۶٠روزنامه بيلد به نقل از يک پزشک 

  ».من دزديده شده اند

  ».من تنھا دندانپزشک اينجا ھستم، بنابراين اگر آنھا اينجا پيدا شدند، بايد مال من باشند«

ا دندان ھا ممکن است از آرواره ھای مرده ھا در آورده شده باشند، او پاسخی منفی وقتی از دندانپزشک پرسيده شد که آي

  .داد

من آن دندان ھا آنھا را . آنھا متعلق به افرادی بودند که در تمام اين سال ھا من آنھا را معالجه کردم! اوه خدا من، نه«

اين فقط بخش کوچکی از . ا ھزار دندان کشيده ام سال گذشته ده ھ٣٠در «: او توضيح داد» .کشيدم چون فاسد شده بودند

  » .گاھی اوقات من روزی پنج تا ھشت دندان می کشم: او به روزنامه گفت. آن است

 استفاده ءکه از اين موضوع سو  به ويروس سرسخت تبليغات ضد روسيه مبتال است، برای اينًاين روزنامه که معموال

  .کند يک لگد ھم به روسيه بزند یکند و با وجود رو شدن دست اوکراين سعی م

ً کوچکترين سند و مدرکی نوشت که سربازان روسی احتماال جعبه را دزديده اند، يا ۀبيلد به نقل از دندانپزشک بدون ارائ

 اند، که البته فراموش می به اين دليل که فکر می کردند تاج ھا طال ھستند يا برای ترساندن ساکنان محلی اينکار را کرده

 .!بگويد ساکنان محلی که خود روس تبار و حامی روسيه ھستند چرا بايد از دندان ھای طال بترسندکند 

 

 

جالبتر اينکه وقتی بيلد يکبار ھم مجبور شد حقيقت را بيان کند بالفاصله توسط کاربران واقعی و ساختگی شبکه ھای 

 .ی اجتماعی شددر شبکه ھا» پروپاگاندای روسی«اجتماعی اين روزنامه متھم به پخش 

 :پل رونزايمر، معاون سردبير روزنامه، در توييتر خود را توجيه کرد

» پروپاگاندای روسی«قابل انتظار بود، اما ھنوز ھم غم انگيز است که می بينم چند حساب کاربری اينجا من را به »

فته ھايمان را درباره جعبه دندان ھا منتشر متھم می کنند فقط به اين دليل که ما تحقيقات خود را در منطقه انجام داديم و يا

 «!لعنت. اين فقط وظيفه ماست. کرديم

 

 


