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بـــازرســـی جـــزء بـــه جـــزء کشـــتار بـــیش از 40 تـــظاهـــرکـــننده در شهـــر اودســـا در اکـــرایـــن، کـــه از بـــه رســـمیت 
شـــناخـــنت مشـــروعـــیت دولـــت پـــسا-کـــودتـــای تـــحت حـــمایـــت ایـــاللـــت متحـــده/اروپـــا ســـربـــاز زدنـــد. مســـتندات ایـــن 
تــصاویــر و ویــدئــوهــا تــوســط ســردبــیر بــنیاد فــرهــنگی اســترتــژیــک گــردآوری شــدنــد و نــشان مــیدهــند کــه ایــن 
کشــتار یــک عــمل قــتل عــام از پــیش پــرداخــته بــوده اســت،- یــک رخــداد کشــتار جــمعی کــه بــا دکــتریــن جــنگی 
غـــیرمـــتداول نـــاتـــو هـــمخوانـــی دارد. ایـــن مـــنت تـــوســـط NSNBC نـــگارش گـــردیـــده اســـت. از خـــوانـــنده انـــتظار 

برخوردی هوشیارانه میرود- کریستوفر مِلان، سردبیر NSNBC بین امللل. 

آناتومی کشتار تظاهرکنندگان ضد-میدان و قتل "مام اودسا" 
مــشخص گــردیــده اســت کــه تــعداد کشــته شــدگــان در خــانــه اصــناف اودســا بــسیار بیشــتر از آن چــیزی بــوده کــه در آغــاز گــزارش گــردیــده 

اسـت. تحـریـک-گـران مـردم را بـه داخـل سـاخـتمان تـعقیب کـردنـد تـا بـتوانـند آنـها را در جـایـی بـه دور از چـشم عـموم، بـا دسـتی بـاز و الـبته 

قــساوت تــمام بــه قــتل بــرســانــند. آتــش درون خــانــه بــرپــا شــده بــود تــا تــوجــه مــردم از کشــتار شهــرونــدان اوکــرایــنی کــه در داخــل ســاخــتمان 

بـودنـد، منحـرف گـردد. تـصاویـر نـشان مـیدهـند کـه اکـثر قـربـانـیان تـوسـط شـعله هـا کشـته نشـدنـد بـلکه بـه وسـیلهی گـلولـه، خـفه کـردن، ضـرب 

و شتم، و حداقل در یک مورد قبل از مرگ مورد تجاوز قرار گرفته بودند.  

 



ایــن ســانــحه بــا بــه آتــش کــشیده شــدن چــادرهــای بــرپــا شــده در مــیدان آغــاز گــردیــد کــه ایــجاد آتــشی بــزرگ را نــه چــندان دورتــر از خــانــهی 

اصـناف در پـی داشـت. مـردم بـه داخـل سـاخـتمان رانـده شـدنـد سـپس در پشـت درهـای عـظیم خـانـهی اصـناف بـه تـله افـتادنـد. تحـلیل جـزء 

بـه جـزء تـصاویـر و ویـدئـوهـای در دسـترس و نـیز شـاهـدان عـینی نـشان مـیدهـد کـه هـواداران فـدارالـی شـدن یـا هـواداران ضـدمـیدان هـیچ 
کوکتل مولتوفی از پیش تدارک ندیده بودند. سوال این است که آتش داخل ساختمان از کجا آغازگردیده است؟   

 

مـردمـی کـه در پـس درهـای عـظیم طـبقهی هـمکف بـه تـله افـتاده بـودنـد تـوسـط اراذل و اوبـاش گـروهـک راسـتگرای "بـخش راسـت"، کـه بـسیار 

پــیش از آنــکه  فــعاالن ضــدمــیدان بــه داخــل ســاخــتمان تــعقیب شــونــد و بــسیار پــیش از آنــکه اعــدام هــا شــروع گــردنــد در آنــجا مــنتظرشــان 

بـودنـد، مـورد ضـرب و شـتم شـدیـد قـرار گـرفـتند. آن افـرادی کـه بـه سـوی سـاخـتمان تـعقیب شـدنـد و آن اراذل و اوبـاش "بـخش راسـت" کـه 
در پس درهای عظیم پناه گرفته بودند، در همان ورودی تا به استخوان سوختند... 



 

... و باقی آنها در داخل ساختمان زغال شدند. 

 



آتشنشانها تنها زمانی حاضر شدند که درها کامال سوخته و از میان رفته بودند. 

 

تنها در یک اتاق در این ساختمان پنج طبقه، با سقفهای بیش از سه متر ارتفاع، آتش قابل رویت بود.   



 

چـه کـسی مـیتـوانسـت بـه پشـت بـام یـک سـاخـتمان حـکومـتی بـا اهـمیت مـلی راه یـابـد؟ شـایـد هـمان کـسانـی کـه پـیش از ایـن، کـلیدهـای الزم 
بـــرای بـــاز نـــمودن نـــردههـــای فـــوالدی کـــه از درهـــای پشـــت بـــام مـــحافـــظت مـــیکـــردنـــد را بـــه دســـت آورده بـــودنـــد؟ بـــه نـــوارهـــای قـــرمـــز رنـــگ دور 

بازوهای آنها دقت کنید. 



 

حـائـز اهـمیت اسـت کـه اراذل و اوبـاشـی کـه دارای ایـن بـازوبـندهـا هسـتند شـناسـایـی و یـیداشـونـد. آنـها مـیتـوانـند اطـالعـات بـسیاری را در 

مـورد ایـنکه چـه زمـانـی ایـن بـرنـامـههـای وحـشیانـه طـرح و عـملی شـدنـد بـه مـا بـدهـند. چـگونـه ایـن بـرنـامـه بـه عـمل گـذارده شـد؟ چـه کـسی چـه 
دســتورهــایــی را صــادر کــرد، بــه طــور مــثال دســتورات بــرای آمــاده ســازی کــوکــتل مــولــوتــف هــا از کــه بــود؟ چــه کــسی دســتور داده بــود کــه 

تدارکات کوکتل مولتوف ها به خانهی اصناف آورده شود؟

اجـــساد پـــس از قـــتل جـــا بـــه جـــا شـــده بـــودنـــد. عـــامـــالن "صـــحنه را چـــیده بـــودنـــد"؛ درســـت هـــمانـــطوری کـــه عـــملیات پـــرچـــم دروغـــین بـــه ســـبک 

هــالــیوود تــوســط اســرائــیل/آمــریــکا/نــاتــو انــجام مــیپــذیــرد. در کشــتار اودســا، چــیدمــان اجــساد، طــالیــه دار یــک "رخــداد کشــتار جــمعی" هــم 
مسیر با دکترین جنگهای  آمریکا/ناتو است.  



 

اجساد سوخته در طبقهی همکف نزدیک درب ورودی. 

 



چـرا اجـساد سـوخـته در طـبقات فـوقـانـی دیـده مـیشـونـد، حـال آنـکه در ایـن طـبقات هـیچ آتـش گسـتردهای بـه راه نـیوفـتاده اسـت؟ ایـن اجـساد 

چگونه به اینجا آمده ند؟  

 

همان اجساد از زاویهای دیگر:

پانلهای صندوق چوبی، دستگیرههای چوبی و ورق نئوپان به نظر سوخته نمیرسند؛ •
دایـرهی آبـی رنـگ بـه مـوانـع ایـجاد شـده تـوسـط مـیزهـا، صـندلـیهـا و کـابـینتهـا اشـاره مـیکـند. ایـنها بـر عـکس اجـساد اثـری از •

سوختگی بر خود ندارند؛ 
ایــنها یــکهو از کــجا پــدیــد آمــدنــد؟ ایــن مــوانــع تــوســط اوبــاش "بــخش راســت" ســاخــته شــده بــودنــد تــا از رســیدن افــراد بــه طــبقات •

باالیی جلوگیری کنند. این تله پیش از فرار فعاالن ضدمیدان به داخل ساختمان آماده و تدارک دیده شده بود. 



 

جســد یــک قــربــانــی زن بــرروی زمــین کــشیده شــده اســت. او کــجا بــه قــتل رســیده اســت؟ تــوســط چــه کــسی؟ چــه کــسی جــنازهاش را از قــتل

گاهش دور کرده است و چرا؟ 



 

ایـن مـرد از نـاحـیهی سـرگـلولـه خـورده اسـت. بـا تـوجـه بـه خـون جـمع شـده کـه بـه وضـوح قـابـل رویـت اسـت، قـاتـل از فـاصـلهی نـزدیـک شـلیک 
کرده است به گونهای که گلوله از جمجه رد شده است.  

 



آیـا تـا کـنون مـتوجـه شـدهایـد کـه بـعضی از اجـساد تـنها سـر و شـانـه هـایـشان سـوخـته اسـت؟ آیـا مـتوجـه شـدهایـد کـه لـباسهـایـشان از سـینه 

به پایین اصال دچار سوختگی نشده است؟  

کسی مایعی قابل اشتعال را بر روی صورت و باال تنهی آنها ریخته و آتش زده است.  

آیـا مـمکن اسـت کـه عـینک آفـتابـی روی صـورت کـسی بـاقـی بـمانـد درحـالـی کـه  آن فـردعـاجـزانـه تـالش مـیکـند نـیپالـم{مـادهای شـدیـدا آتشـزا- 

مــترجــم} را از ســر و صــورت خــود پــاک کــند؟ هــمچنین تــوجــه کــنید کــه دســتان و ســاعــد ایــن افــراد تــا بــه اســتخوان ســوخــته اســت حــال آنــکه 
اعضای پایین تنه نسوخته اند.  

در ایـن تـصاویـر و مـوارد قـبلی یـک "الیـه سـفید" مـشهود اسـت. ایـن پـودر آتـش خـامـوش کـنی اسـت کـه پـس از مـرگ افـراد... تـوسـط عـامـلین 
استفاده شده تا از سوخنت خودشان یا خفه شدن توسط مونواکسید کربن جلوگیری شود.   

 

یـک مـرد و زن جـوان. آنـها نـه سـوخـتهانـد و نـه خـفه شـدهانـد- هـیچ نـشانـه ای از آتـش گسـترده بـر روی کـفسـازی چـوبـی(مـتعلق بـه 50 سـال 

پــیش کــه بــه راحــتی بــایــد بــسوزد) وجــود نــدارد. هــیج دودهای از آتــش بــر روی دیــوارهــا نیســت. آنــها بــه گــونــهای دیــگر کشــته شــده انــد. چــه 

کسی آنها را کشته است، دقیقا چگونه؟ افرادی حرفهای؟ نه زخم گلوله، نه چاقو، نه خون. آیا گردنشان را شکسته اند؟ 



 

مــوانــع بــر کــف طــبقات نــیز دیــده مــیشــونــد. خــون ریــخته شــده بــر کــف اتــاق را بــبینید. بــه دســتان و صــورت ســوخــته تــوجــه کــنید. آبــا قــاتــلین 

لباس خود را با جنازه ها "عوض" کردند؟  

نــکته: طـــبق یـــکی از روایـــات از آنـــچه کـــه در روز دوم مـــاه مـــه در اودســـا رخ داد، اوبـــاش "بـــخش راســـت" مـــشغول اجـــرای عـــملیات پـــرچـــم 
دروغـــین بـــودنـــد. آنـــها روبـــانهـــای جـــورج قـــدیـــس (ســـمبل هـــواداران فـــدرالـــیسم ضـــدمـــیدان) را بـــر تـــن داشـــتند و اقـــدام بـــه تحـــریـــکاتـــی عـــلیه 

هواداران میدان کردند تا آنها مسئول این کشتار به نظر برسند.  



 

چـنازهی یـک زن در جـلوی در آسـانـسور. پـایـین تـنه کـامـال بـرهـنه. آیـا هـمین جـا مـرده اسـت؟ آیـا بـه او تـجاوز شـده، بـه ایـنجا کـشیده شـده 
است و سپس به قتل رسیده و سوزانیده شده است؟ 





 

افرادی با جای گلوله در سرشان.  

 



هـمان صـحنهی قـبلی پـیش روی مـاسـت: سـر، دسـت و شـانـههـای سـوخـته؛ بـدون ذرهای آتـش بـر روی پـایـین تـنه. مـحتملتـریـن روش قـتل را 
درنـظر بـیاوریـد- افـراد بـه ضـرب گـلولـه کشـته شـدهانـد، بـعد بـا مـایـع قـابـل اشـتعال سـوخـتهانـد. سـپس آتـش تـوسـط پـودر آتـشنشانـی خـامـوش 

شده است.  





 

مردی با چندین جای گلوله در سر. یکی از واضح ترین مثالها برای طریقهی عملکرد فوق.   



 

ایــن زن حــامــله یــکی از کــارکــنانــی بــوده اســت کــه در ســاخــتمان جهــت آب دادن بــه گــلهــا و تــمیز کــردن دفــاتــر مــشغول بــوده اســت. طــبق 
گـزارشـات، بـدن او گـواه تـالشاش بـرای مـقاومـت بـوده اسـت. او بـا یـک کـابـل خـفه شـد. در یـکی از ویـدئـوهـای زیـر شـما مـیتـوانـید صـدای 
گـریـه و مـددخـواهـی او را هـنگامـی کـه بـه قـتل مـیرسـیده بـشنویـد(گـریـه و صـدای "کـمکم کـنید، کـمکم کـنید!!" او در ثـانـیه ی 00:20 ویـدئـو 

آغاز میشود ).

http://nsnbc.me/2014/05/10/odessa-massacre-detail-investigation/

http://nsnbc.me/2014/05/10/odessa-massacre-detail-investigation/


 

مــردی کــه در ایــن پنجــره ایســتاده اســت احــتمال قــاتــل اوســت. چــه کــسی مــیتــوانــد ایــن فــرد را شــناســایــی کــند؟ چــه کــسی مــیتــوانــد ایــن دو 

نـفر دیـگر کـه در حـال تـکان دادن پـرچـم در پنجـرهی سـمت هسـتند را راسـت شـناسـایـی کـند؟ آیـا مـیتـوانـند بـگویـند چـه کـسی آن زن حـامـله 

را با قساوت کشته است؟ 



 

تصویر فوق: "میهن پرستان" اکراینی این تصویر را با مونتاژ زیرنویس: "ما مامان را کشتیم، سرافراز باد اکراین" منتشر کردند. 

نکته: "مام اودسا" نامی احساسی برای اودساست، مشابه "سیب بزرگ" برای نیویورک، یا "شهر زمرد" برای سیاتل.  
در اینجا یک زن تظاهر کننده میگوید " کشته شدن مام اودسا، تمام اکراین را کشت" 



 

تلفات رسمی گزارش شده 42 نفراست. تلفات واقعی توسط برخی تنها قدری بیشتر و توسط برخی بسیار بیش از آن است. 


